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do governo brasileiro de não assinar acordo bilateral com os EUA para 
eximir cidadãos norte-americanos da jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional. Senador João Alberto Souza.  414 

 



Parecer nº 1.124, de 2003, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 383, de 2003 (nº 1.060, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, 
concluído no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1998. Senador 
José Agripino.  416 

 
Parecer nº 1.125, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 384, de 2003 (nº 951/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do XXI Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementação Econômica nº 35, celebrado entre os Governos dos 
Estados-Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o 
Governo da República do Chile, assinado.Senador João Capiberibe. 417 

 
Parecer nº 1.126, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 386, de 2003 (nº 1.663/2002, na Câmara dos Deputados) que 
“aprova o texto do Acordo de Sede entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Centro Interamericano de Administrações 
Tributárias.”Senador João Ribeiro.  418 

 
Parecer nº 1.127, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre Decreto Legislativo nº 387, de 
2003 (nº 1.840/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
dos Estatutos e Regulamentos do Centro Interamericano de 
Administrações Tributárias, adotado na cidade do Panamá em julho de 
2000. Senadora Lúcia Vânia.  420 

 
Parecer nº 1.128, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 389, de 2003 (nº2.307/ 2002 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina para o Provimento de Capacidade 
Espacial, celebrado no Rio de Janeiro, em 8 de maio de 2001. Senador 
Marco Maciel.  421 

 
Parecer nº 1.129, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 390, de 2003 (nº 2.309/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do “Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro de 
Cooperação em Aplicações Pacíficas da Ciência e Tecnologias 
Espaciais  entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina relativo à Concessão de 
Reciprocidade na Aquisição de Equipamentos para a Cooperação 
Espacial”, celebrado em Buenos Aires, em 14 de agosto de 2001. 
Senador Marco Maciel.  422 

 
Parecer nº 1.130, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 



nº 391, de 2003 (nº 2.311/2002, na Câmara dos Deputados) que aprova 
o texto do Convênio entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina sobre Assistência aos 
Nacionais de cada uma das Partes que se encontrem em Território de 
Estados nos quais não haja Representação Diplomática ou Consular de 
seus Respectivos Países, celebrado em Buenos Aires, em 14 de agosto 
de 2001. Senador Arthur Virgílio.  423 

 
Parecer nº 1.131, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o Projeto de Lei nº 16, de 2003 (nº 6.381/2002, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao artigo 7º da Lei nº 
8.631, de 4 de março de 1993. Senador Efraim Morais.  425 

 
Parecer nº 1.132, de 2003, da Comissão de Serviços de 

Infra-Estrutura, em audiência, nos termos do requerimento nº 396, de 
2003. Senador Rodolpho Tourinho.  426 

 
Parecer nº 1.133, de 2003, da Comissão de Educação, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2001, (nº 350, de 1999, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
símbolos nacionais. Senador Moreira Mendes.  479 

 
Parecer nº 1.134, de 2003, sobre uma forma mais ampla, 

mais democrática e popular do uso e da apresentação dos símbolos 
nacionais, particularmente da Bandeira Nacional e do Hino Nacional. 
Senador Marcelo Crivella.  481 

 
Parecer nº 1.135, de 2003, da Comissão Diretora, que dá 

redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2000, que altera o Decreto-Lei nº 
1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar e o Decreto-
lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal 
Militar. Senador Eduardo Siqueira Campos.  496 

 
Parecer nº 1.136, de 2003, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1999 – 
Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a 
redação do § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que “ estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal”, e sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 581, de 1999 – Complementar, de autoria da Senadora Luzia 
Toledo, que dá nova redação ao § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, que “estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”. Senador José Fogaça. 497 

 
Parecer nº 1.137, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1999 – 
Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a 



redação do § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que “ estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal”, e sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 581, de 1999 – Complementar, de autoria da Senadora Luzia 
Toledo, que dá nova redação ao § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, que “estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.  497 

 
Parecer nº 1.138, de 2003, da Comissão de Educação, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2003, de autoria do 
Senador Flávio Arns, que institui a data de 5 de dezembro como o 
“Dia Nacional da Pastoral da Criança”. Senador Papaléo Paes.  508 

 
Parecer nº 1.139, de 2003, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao 
Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2002, de iniciativa da Comissão 
Mista de Segurança Pública, que dispõe sobre as organizações 
criminosas, os meios de obtenção da prova, o procedimento criminal e 
o regime especial de cumprimento da pena de líderes de organizações 
criminosas. Senador Magno Malta.  511 

 
Parecer nº 1.140, de 2003, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 
2000, de autoria do Senador Roberto Requião, que susta Ato do 
Ministro de Estado da Fazenda que autorizou o refinanciamento dos 
títulos públicos de responsabilidade do Tesouro do Estado de 
Pernambuco emitidos para o pagamento de precatórios judiciais. 
Senador José Jorge.  545 

 
Parecer nº 1.141, de 2003, da Comissão Diretora, sobre a 

redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2001 (nº 333, de 1999, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Senador 
Paulo Paim.  545 

 
Parecer nº 1.142, de 2003, da Comissão Diretora, sobre 

redação final da Emenda do Senador ao Projeto de Lei da Câmara nº 
13, de 2001 (nº 350, de 1999, na Casa de origem) que dispõe sobre a 
forma e a apresentação dos símbolos nacionais. Senador José Sarney. 647 

Parecer nº 1.143, de 2003, da Comissão Diretora, sobre 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
50, de 2003 (nº 1.233, de 2003, na Casa de origem) Senador José 
Sarney.  656 

 
PAZ 
 



Encaminha votação do requerimento nº 321, de 2003, que 
solicita, nos termos regimentais, que o Senado Federal se pronuncie no 
sentido de condenar 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.Senador Eduardo Suplicy. 654 

 
Encaminha votação do requerimento nº 321, de 2003, que 

solicita, nos termos regimentais, que o Senado Federal se pronuncie no 
sentido de condenar 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. Senadora Lúcia Vânia. 655 
 
(PEC) 
 

Considerações à Proposta de Emenda à Constituição nº 
36, de 1999, que dispõe sobre a incorporação e a transferência das 
atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos 
Tribunais de Contas dos Estados. Senador Luís Otávio.  489 
 
PECUÁRIA 
 

Realização, nesta semana, da IX EXPOMANI, a Feira 
Comercial Agropecuária de Manicoré, no Amazonas. Senador Arthur 
Virgílio.  397 
 
PODER LEGISLATIVO 
 

Discorre sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 
cujo tema é o Poder Legislativo. Aparte ao Senador Marco Maciel. 
Senador Almeida Lima.  179 
 
POLÍTICA AGRÍCOLA 
 

Acordo entre o Governo Federal e o Estado de Tocantins 
para a continuidade do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados III 
(PRODECER). Senador Eduardo Siqueira Campos. 126 

 
Salienta a importância do setor agrícola para o estados 

brasileiros. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador 
Mão Santa.  127 

 
Desempenho do agronegócio no Brasil. Senador 

Mozarildo Cavalcanti.  180 
 
Evolução da agricultura em Rondônia. Senador Valdir 

Raupp.  181 
Assinatura, amanhã, de contrato de comercialização do 

açaí, entre organizações de pequenos produtores e a empresa 
Sambazon do Brasil. Senadora Ana Júlia Carepa. 398 

 



Exalta a pujança da agricultura brasileira. Senador Renan 
Calheiros.  755 

 
Defende uma mudança na infra-estrutura do País para 

melhor atender os agricultores.  Senador Delcídio Amaral.  757 
 
Reivindicação dos produtores de Erva Mate do sul do 

Brasil no sentido de intensificar a fiscalização de fronteira para coibir 
a entrada de erva-mate sem documentação legal. Senador Leonel 
Pavan.  772 
 
POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

Considerações sobre a universalização digital. Senador 
Efraim Morais.  184 

 
Importância da informática para a vida moderna. Aparte 

ao Senador Efraim Morais.  186 
 
Defesa da aprovação do acordo de salvaguardas entre 

Brasil e Ucrânia, referente ao Centro de Lançamento de Alcântara. 
Senador João Capiberibe.  324 

 
Defesa do ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto 

Amaral, em virtude da pressão de grupos que tentam desestabilizar sua 
gestão. Senador Geraldo Mesquita Júnior.  529 

 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 
 

Necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento 
para superar as duas últimas décadas de estagnação do país. Senador 
Álvaro Dias.  328 

 
POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 
 

Necessidade de desassoreamento do rio São Francisco e 
seus afluentes. Senador Hélio Costa.  556 

 
Necessidade se cuidar do Rio São Francisco. Aparte ao 

Senador Hélio Costa. Senador Ney Suassuna.  557 
 
Necessidade imprescindível de se revitalizar o Rio São 

Francisco. Aparte ao Senador Hélio Costa. Senador Almeida Lima. 558 
 
Considerações sobre a transposição do rio São Francisco. 

Aparte ao Senador Hélio Costa. Senadora Heloísa Helena.  558 
 
POLÍTICA DE TRANSPORTES 
 



Reinício das obras da rodovia Fernão Dias. Senador Hélio 
Costa.  556 

 
POLÍTICA ECONÔMICA 
 

Considerações sobre a necessidade da redução da taxa de 
juros. Senador Arthur Virgílio. 162 

 
POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

Ações do governo para baixar os juros e ampliar o crédito 
no mercado. Senador Ideli Salvatti.  165 

 
Comentários sobre os juros do Proceder. Aparte à 

Senadora Ideli Salvatti Senador Mão Santa.  167 
 
Comentários sobre a decisão do Comitê de Política 

Monetária de reduzir a taxa básica de juros. Senador Arthur Virgílio. 465 
 
Redução da taxa básica de juros na última reunião do 

Copom. Senador Tião Viana.  467 
 
Contraposição às críticas do Senador Arthur Virgílio a 

respeito da redução da taxa básica de juros. Senador Aloizio 
Mercadante.  471 

 
Redução da taxa básica de juros pelo Comitê de Política 

Monetária (Copom). Senador Hélio Costa.  556 
 

POLÍTICA ENERGÉTICA 
 

Realização de seminário, em Porto Velho/RO, nos dias 15 
e 16 do corrente, a respeito da responsabilidade social e ambiental dos 
empreendimentos energéticos na Amazônia. Senadora Fátima Cleide. 760 
 
POLÍTICA EXTERNA 
 

Importância do encontro de presidentes do Mercosul, na 
posse do presidente do Paraguai, Sr. Nicanor Duarte. Senador Romero 
Jucá.  159 

 
POLÍTICA FISCAL 
 

Preocupação com o elevado repasse de recursos do Rio de 
Janeiro para a União. Senador Marcelo Crivella.  194 

 
POLÍTICA HABITACIONAL 

 
Problemas gerados pelas casas cobertas de palha. Senador 

João Alberto Souza.  762 



 
 
POLÍTICA PARTIDÁRIA 
 

Registro da filiação ao PMDB do ex-governador do Rio 
de Janeiro, Sr. Antony Garotinho, de sua esposa, Sra. Rosinha Mateus, 
do atual vice-governador, Sr. Luiz Paulo Conde e de onze deputados 
federais e dez deputados estaduais daquele Estado. Senador Mão 
Santa.  173 

 
Agradecimentos à Liderança do PSDB na Casa, pela 

forma como o receberam de volta ao partido e destaca o papel do 
PSDB como uma oposição propositiva ao governo Lula. Senador 
Álvaro Dias.  328 

 
Refutação aos pronunciamentos do Senador Arthur 

Virgílio sobre a atuação do governo. Senador Aloizio Mercadante.  475 
 
Contestação aos argumentos do líder do governo, Senador 

Aloizio Mercadante. Senador Arthur Virgílio.  477 
 

POLÍTICA SOCIAL 
 

Considerações a respeito do programa Fome Zero. 
Senadora Ideli Salvatti. 118 

 
Defesa de uma política de abastecimento d’água e de 

saneamento que contemple todo o País e não apenas os municípios no 
programa Fome Zero. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. SenadorJosé 
Jorge. 121 

 
Elogios ao governo pelo propósito de unificar seus 

programas sociais. Senador Romero Jucá.  159 
 
Queda da renda real do trabalhador brasileiro. Senador 

Arthur Virgílio.  765 
 

POLÍTICA SÓCIO-ECONÔMICA 
 

Empobrecimento da classe média brasileira. Senador 
Valdir Raupp.  110 
 

O agronegócio no Brasil. Satisfação diante de decisão 
judicial que suspende a sentença que limita o uso de organismos 
geneticamente modificados. Senador Jonas Pinheiro. 117 

 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Necessidade da instituição de norma jurídica que proíba o 
desvio de recursos da Seguridade Social. Preocupação diante da 



proposta de redução de benefícios aos aposentados e pensionistas. 
Senador Mão Santa.  325 

 
Sugestões ao texto de reforma previdenciária. Senador 

Jorge Bornhausen.  386 
 
Negociação na Câmara dos Deputados para aprovar, em 

segundo turno, a reforma da Previdência. Senador Aloizio Mercadante. 471 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 503, de 2003 (nº 
2.511/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema de Comunicações Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cafelândia, 
Estado do Paraná.  001 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 504, de 2003 (nº 
2.517/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Rádio Difusora Coroadora Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São 
Fidélis, Estado do Rio de Janeiro. 006 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 505, de 2003 (nº 
2.519/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Nova Sumaré Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Sumaré, Estado de 
São Paulo. 011 

Projeto de Decreto Legislativo nº 506, de 2003 (nº 
2.520/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Cultura de Mogi Mirim Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mogi 
Mirim, Estado de São Paulo. 013 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 507, de 2003 (nº 
2.526/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Sociedade Pedritense de Rádio Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Dom 
Predrito, Estado do Rio Grande do Sul.  016 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 508, de 2003 (nº 
2.526/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Juriti de Paracatu Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Paracatu, Estado de 
Minas Gerais. 019 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 509, de 2003 (nº 
2.538/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada a Sompur Vale do Paraíba Radiodifusão Ltda. 



para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 025 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 510, de 2003 (nº 
2.538/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Cultural de Jales Sociedade Limitada 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Jales, Estado de São Paulo. 027 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 511, de 2003 (nº 
2.540/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Medianeira Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa Maria, Estado 
do Rio Grande do Sul.  029 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 512, de 2003 (nº 
2.548/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Verde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Braço do Norte, Estado de Santa 
Catarina. 031 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 513, de 2003 (nº 
2.549/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Arapuan Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba. 049 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 514, de 2003 (nº 
2.556/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Sociedade Nova Esperança Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Nova 
Esperança, Estado do Paraná. 061 
 

Projeto de Decreto de Legislativo nº 515, de 2003 (nº 
2.560/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Ubá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná. 067 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 516, de 2003 (nº 
2.570/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Poti S/A, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte. 071 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 517, de 2003 (nº 
2.572/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da JPB Empresa Jornalística Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina. 075 
 



Projeto de Decreto Legislativo nº 518, de 2003 (nº 
2.574/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Videira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Videira, 
Estado de Santa Catarina. 082 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 519, de 2003 (nº 
2.579/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão da Rádio Difusora Alto Vale Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio do Sul, Estado de 
Santa de Catarina. 091 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de 2003 (nº 
2.374/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Amigos do Brigadeiro a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ervália, Estrado de Minas 
Gerais. 098 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de 2003, (nº 

104/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação Jaime Martins para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens ma cidade de Divinópolis, Estado de 
Minas Gerais.  151 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO  
 

Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2003, que acrescenta 
artigo 22-C à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
isenção parcial de contribuição previdenciária para as empresas que 
adotarem turno extra de trabalho e dá outras providências. Senador 
Teotônio Vilela Filho. 102 
 

Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2003, que dispõe 
sobre a tipificação do crime de pagamento irregular de precatórios e 
comina a respectiva pena. Senador Efraim Morais. 105 

 
Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2003- Complementar, 

que dispõe sobre as cooperativas de crédito, como previsto no artigo 
192 da Constituição Federal. Senador Arthur Virgílio. 154 

 
Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2003, que define o 

crime de veiculação de informações que induzam ou incitem a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, ou 
procedência nacional, na rede Internet, ou em outras redes destinadas 
ao acesso público.Senador Paulo Paim.  202 

 
Projeto de Lei do Senado nº 338, de 2003, que altera o 

artigo 61 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para incluir entre as circunstâncias as agravantes genéricas, os 
crimes praticados contra policial, magistrado, membro do ministério 



público, agente ou guarda penitenciário, diretor de presídio, 
funcionário e demais pessoas que trabalham ou prestem serviços 
voluntários no sistema prisional, no exercício ou em razão da função 
ou serviço. Senador Tasso Jereissati.  204 

 
Projeto de Lei do Senado nº 339, de 2003 – 

Complementar, que dispõe sobre a autorização e a participação do 
capital estrangeiro nas instituições financeiras, estabelecimento de 
seguro, resseguro, previdência e capitalização e dá outras 
providências. Senador Arthur Virgílio.  207 

 
Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2003 – 

Complementar, que dispõe sobre a nomeação e demissão do Presidente 
e diretores do Banco Central do Brasil e sobre a organização de seu 
quadro funcional. Senador Arthur Virgílio.  209 

 
Projeto de Lei do Senado nº 341, de 2003 – 

Complementar, que dispõe sobre o mercado, resseguros e a 
capitalização, e sua entidade de supervisão e fiscalização, 
regulamentando, parcialmente, o art. 192 da Constituição Federal, que 
trata do Sistema. Senador Arthur Virgílio.   212 

 
Projeto de Lei do Senado nº 342, de 2003 – 

Complementar, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e dá 
outras providências.Senador Arthur Virgílio.  225 

 
 
Projeto de Lei do Senado nº 343, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime 
tributário do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
(SIMPLES), para determinar a revisão dos valores monetários nela 
constantes. Senador Osmar Dias.  247 

 
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2003, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de equipar com desfibriladores cardíacos os 
locais e veículos que especifica. Senador Tião Viana.  253 

 
Projeto de Lei do Senado nº 345, de 2003,  que acrescenta 

o artigo 47-A à Lei nº 7.357,  de 2 de setembro de 1985, que dispõe 
sobre o cheque e dá outras providências, alterando o regime de citação 
na execução do cheque. Senador Leomar Quintanilha.   254 

 
Projeto de Lei do Senado nº 346, de 2003, que altera a Lei 

nº 8.687, de 20 de julho de 1993, para isentar do Imposto sobre a 
Renda parte dos rendimentos do trabalho percebidos por pai, mãe, 
tutor, curador ou responsável legal por deficiente mental sem direito a 
benefício previdenciário ou assemelhado. Senador Almeida Lima.  256 

 



Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003, que 
regulamenta o exercício da arquitetura e do urbanismo e cria o 
Conselho Federal de Arquitetura  e Urbanismo e os Conselhos 
Regionais de Arquitetura e Urbanismo como órgãos de fiscalização 
profissional. Senador José Sarney.  258 

 
Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2003, que institui 

incentivo fiscal para doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente. 
Senadora Serys Slhessarenko.  291 

 
Projeto de Lei do Senado nº 349, de 2003 – 

Complementar, que institui o Sistema Nacional de Previdência 
Privada, cria o Conselho Nacional de Previdência Privada e a 
Superintendência de Previdência Privada, e regulamenta as atividades 
das instituições autorizadas a atuar no mercado de previdência privada, 
em conformidade com o previsto no artigo 192 da Constituição 
Federal. Senador Arthur Virgílio.  294 

 
Projeto de Lei do Senado nº 350, de 2003 – 

Complementar, que dispõe sobre o sistema de distribuição de valores 
mobiliários, conforme previsto no artigo 192 da Constituição Federal, 
e dá outras providências. Senador Arthur Virgílio.  309 

 
Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2003, que dispõe 

sobre medidas a serem adotadas para o registro de atos nas juntas 
comerciais e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Senador 
Jefferson Péres.  456 

 
Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2003, que dispõe 

sobre a distribuição gratuita de medicamentos de uso contínuo pelo 
Sistema Único de Saúde. Senador Luiz Otávio.  458 

 
Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2003, que acrescenta 

parágrafo único ao artigo 107 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, visando remeter 
ao Contran competência para determinar os tipos de veículos passíveis 
de utilização no transporte público de passageiros. Senadora Fátima 
Cleide.  458 

 
Projeto de Lei do Senado nº 354, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a destinação da arrecadação das multas de 
trânsito e sobre a conversão da penalidade de multa em prestação de 
serviços à comunidade. Senadora Lúcia Vânia.  547 

 
Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para exigir que a propaganda de 
medicamentos e terapias seja aprovada, previamente à exibição, pelo 
órgão de vigilância sanitária competente. Senadora Lúcia Vânia.  548 

 



Projeto de Lei do Senado nº 356, de 2003, que dispõe 
sobre limites de despesas de custeio e manutenção do serviço de 
loterias, destina parte dos recursos das loterias federais para o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho 
de 1989, e dá outras providências. Senadora Serys Slhessarenko.  573 

 
PROPOSIÇÃO 
 

Justifica a proposição do requerimento nº 731, de 2003, 
que requer, nos termos regimentais, adiamento da discussão do PEC nº 
39, de 1999, a fim de que a referida proposição seja reexaminada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senador Demóstenes 
Torres.  488 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 60, de 2003, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 37 e dá nova redação ao inciso XXV do 
artigo 84 da Constituição Federal, dispondo sobre eleição para cargos 
da administração pública. Senador Eurípedes Camargo. 107 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2003, que 

altera o inciso II do art. 52 e a alínea c do inciso I do art. 102 da 
Constituição Federal, para transferir do Supremo Tribunal Federal para 
o Senado Federal o julgamento dos membros de Tribunais Superiores, 
nos crimes de responsabilidade. Senador Geraldo Mesquita Júnior.  317 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 2003, que dá 

nova redação ao artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os 
serviços de registro públicos e notoriais. Senador Geraldo Mesquista 
Júnior. 428 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2003, que 

altera a redação do artigo 105, inciso I, “a” da Constituição da 
República Federativa do Brasil, para incluir na competência do 
Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento de membros do 
Ministério Público Estadual quando se trate de prática de crimes 
comuns e de responsabilidade. Senador Magno Malta.  454 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 2003, que 

revoga o § 8º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo as 
restrições de elegibilidade dos militares alistáveis. Senador Magno 
Malta.  455 

 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2001, 
que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade intelectual. Senador Demóstenes 
Torres. 494 



 
REFORMA AGRÁRIA 
 

Considerações a respeito da reforma agrária. Senadora 
Ideli Salvatti. 118 
 

Defende a desapropriação de terras cujo objetivo é a 
reforma agrária. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. Senadora Serys 
Slhessarenko. 119 

 
Felicita o STF pela anulação da decisão do Governo 

Federal de avaliar e desapropriar terras no Rio Grande do Sul que já 
tenham sido invadidas. Senador Arthur Virgílio. 140 

 
Solidariza-se com o pronunciamento do Senador Arthur 

Virgílio. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador José Jorge  143 
 
Gravidade da crise no campo. Senador Arthur Virgílio. 144 
 
Apelo ao presidente da República para fazer valer a 

Constituição no que se refere à reforma agrária. Senador Osmar Dias 161 
 
Considerações sobre a tensão social no campo. Senador 

Arthur Virgílio.  162 
 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 

Importância da contribuição do Senado Federal ao debate 
e aperfeiçoamento da reforma da Previdência. Senador Mão Santa.  325 

Defesa de um debate mais amplo da reforma da 
Previdência.  Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Marcelo 
Crivella.  327 

Parabeniza o Senador Mão Santa pelo pronunciamento. 
Aparte ao Senador Mão Santa Senador Leonel Pavan. 327 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Defesa de uma reforma tributária de acordo com os 
interesses da sociedade brasileira. Aparte ao Senador Efraim Morais. 
Senador João Capiberibe. 131 

 
Solidarização com o pronunciamento do Senador Efraim 

Morais. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Mão Santa.  132 
 
Comentários sobre a Reforma Tributária. Senador 

Marcelo Crivella.  194 
 
Sugestões ao texto de reforma tributária. Senador Jorge 

Bornhausen.  386 
 



Importância da contribuição do Senado Federal na 
apreciação da reforma Tributária. Senador Aloizio Mercadante.  471 

 
Comentários sobre a reforma tributária. Senador 

Demóstenes Torres.  530 
 
Considerações sobre a reforma tributária. Senador César 

Borges.  751 
 
 

REQUERIMENTO 
 

Requerimento nº 711, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2003, que “ 
dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e dependentes dos 
trabalhadores urbanos e rurais desde o nascimento até seis anos de 
idade, em creches e pré-escolas”, seja encaminhado à Comissão de 
Educação para que este se pronuncie sobre o mesmo. Senador Osmar 
Dias.  151 

Requerimento nº 712, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2003, que 
“Regulamenta a promoção e publicidade de medicamentos e dá outras 
providências”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que 
esta se pronuncie sobre o mesmo.Senador Osmar Dias.  151 

 
Requerimento nº 713, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 333, de: 
Requerimento.Senador Osmar Dias.  322 

 
Requerimento nº 714, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, ao Ministro de Estado de Saúde algumas informações. 
Senador João Capiberibe.  322 

 
Requerimento nº 715, de 2003, que pede, nos termos 

regimentais, urgência para o PLC nº 5 de 2003, que “Concede 
remissão de débito previdenciário do período de abril de 1994 a abril 
de 1997, em face do recolhimento com base na Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994, pelas agroindústrias.” Senador Paulo Octávio.  355 

 
Requerimento nº 716, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 2000 (nº 3.922/97, na Casa de 
origem), que institui multa a fornecedores de bens ou serviços por 
atraso no cumprimento de prazo de entrega de mercadoria ou 
realização do serviço. Senador Garibaldi Alves Filho.  356 

 
Requerimento nº 717, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que seja aprovado voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello, com apresentações de 



condolências à família, à Organização das Nações Unidas e ao 
Ministério das Relações Exteriores. Senador José Sarney.  356 

 
Requerimento nº 718, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
Diplomata Brasileiro Sérgio Vieira de Mello, bem como a 
apresentação de condolências à família e à ONU. Senador Eduardo 
Suplicy.  356 

 
Requerimento nº 719, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello. Senador Pedro Simon.  377 

 
Requerimento nº 720, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, votos de pesar por motivo de falecimento do Empresário 
José Nelson Schincariol. Senador Sérgio Guerra.  383 

 
Requerimento nº 721, de 2003, que requer Voto de 

Louvor aos brasileiros e ao Comitê Olímpico Brasileiro, pela brilhante 
participação nos Jogos Pan- Americanos, realizados em Santo 
Domingo, República Dominicana. Senador Arthur Virgílio.  383 

 
Requerimento nº 722, de 2003,  que solicita, nos termos 

regimentais, informações a Exmª Ministra do Meio Ambiente, Srª 
Marina Silva, sobre a 5ª rodada de Licitação dos Blocos no Norte do 
Espírito Santo. Senador Gérson Camata.  384 

 
Requerimento nº 723, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, informações ao Ministro do Estado da Previdência e 
Assistência Social. Senador Tasso Jereissati.  384 

 
Requerimento nº 724, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, proposição da candidatura do Embaixador Sérgio Vieira 
de Mello ao Prêmio Nobel da Paz. Senador Pedro Simon.  459 

 
Requerimento nº 725, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, ao Ministro de Estado de Saúde, Humberto Costa, 
informações sobre convênios firmados com o Conselho indígena de 
Roraima – CIR, quantos convênios, quais os anos, valores, bem como 
a prestação de contas daquela entidade junto ao Ministério da Saúde. 
Senador Mozarildo Cavalcanti.  461 

 
Requerimento nº 726, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, informações ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, sobre se existem e quais são as fazendas e outras propriedades 
existentes nas terras indígenas Serra da Moça, Morcego e Truaru 
localizadas na Gleba Murupu. Senador Mozarildo Cavalcanti.  461 

 
Requerimento nº 727, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, à Ministra de Estado das Minas e Energia, informações 



sobre o processo de licitação para a construção de plataformas de 
petróleo. Senador Pedro Simon.  461 

 
Requerimento nº 728, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2003, além da 
Comissão constante no despacho inicial de distribuição, seja ouvida,  
também, a Comissão de Infra-Estrutura do Senado Federal. Senador 
José Jorge.  461 

 
Requerimento nº 729, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de 11 membros titulares e 7 suplentes, com limite máximo 
de despesa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinada a, no prazo de 
noventa dias, apurar irregularidades cometidas por empresas de 
seguros, revendedores de automóveis, recuperadoras de veículos e 
oficinas de desmanche de automóveis, em relação aos veículos 
“salvados”, conforme denúncia do programa Fantástico, da Rede 
Globo de Televisão. Senador Romeu Tuma.  478 

 
Requerimento nº 730, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 200, de 
2000, do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2001(PL nº 350, de 1999, 
na origem) e os demais que tramitam em conjunto. Senador Marcelo 
Crivella.  478 

 
Requerimento nº 731, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, adiamento da discussão do PEC nº 39, de 1999, a fim de 
que a referida proposição seja reexaminada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Senador Demóstenes Torres.  488 

 
Requerimento nº 732, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, adiamento da votação do Parecer nº 1.034 de 2003 a fim 
de ser feita na sessão de 27/08/2003. Senador Romero Jucá.  493 

 
Requerimento nº 733, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a retirada do requerimento nº  627, de 2003, da autoria da 
Senadora Ideli Salvati, que solicita a convocação do Senhor Antônio 
Palocci Filho, Ministro de Estado da Fazenda, para prestar 
esclarecimentos sobre a necessidade ou não de um novo acordo da 
República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. 
Senador Ideli Salvatti.  493 

 
Requerimento nº 734, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a destinação da Hora do Expediente da Sessão do dia 21 
de agosto de 2003, para homenagear a Semana Nacional do 
Excepcional. Senador Flávio Arns. 649 

 
Requerimento nº 735, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final das Emendas do Senado ao 



Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que dispõe sobre a Isenção 
do  Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de 
Automóveis para utilização no Transporte Autônomo de Passageiros, 
bem como para Pessoas Portadoras de Deficiência Física, e dá outras 
providências. Senador Flávio Arns.  657 

 
Requerimento nº 736, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, inserção em ata de um voto de profundo pesar e 
apresentação de condolências à família e ao Estado da Bahia e à 
Faculdade de Medicina da Bahia pelo falecimento de Cícero Adolfo da 
Silva, ilustre médico da Bahia. Senador Antônio Carlos Magalhães. 747 

 
Requerimento nº 737, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2002 – 
Complementar que insere novo parágrafo no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de forma a destinar parte 
de seus recursos para o atendimento na  educação infantil em tempo 
integral, seja encaminhado à Comissão de Educação para que esta se 
pronuncie sobre o mesmo.Senador Osmar Dias.  747 

 
RIO DE JANEIRO 
 

Clamor por mais recursos orçamentários para o Estado do 
Rio de Janeiro. Senador Marcelo Crivella.  572 
 
SAUDAÇÃO 
 

Satisfação em ter o Senador Álvaro Dias como um dos 
mais eloquëntes Parlamentares da Bancada na Casa. Aparte ao 
Senador Álvaro Dias.Senador Sérgio Guerra.  330 

 
Fala da honra em pertencer ao PSDB, principalmente 

agora, com a reintegração do Senador Álvaro Dias. Aparte ao Senador 
Álvaro Dias. Senador Leonel Pavan.  330 

 
Honra em ter o Senador Álvaro Dias como companheiro 

no PSDB. Aparte ao Senador Álvaro Dias.  Senador Tasso Jereissati. 330 
 
Saúda o Senador Álvaro Dias pelo seu retorno ao PSDB. 

Aparte ao Senador Álvaro Dias. Senador Eduardo Azeredo.  331 
 
Dá boas-vindas ao Senador Álvaro Dias pelo seu retorno 

ao PSDB. Aparte ao Senador Álvaro Dias. Senador Arthur Virgílio. 331 
 
Satisfação pelo retorno do Senador Álvaro Dias à 

oposição. Aparte ao Senador Álvaro Dias. Senador José Agripino.  331 
 
SAÚDE 
 



Falta de medicamentos nos hospitais públicos do Amapá. 
Senador João Capiberibe.  191 

 
Críticas ao programa de combate à AIDS. Senador 

Papaléo Paes.  334 
 
Situação enfrentada por diversos hospitais filantrópicos da 

Bahia, que têm como principal fonte de financiamento os recursos 
recebidos do Sistema Único de Saúde. Senador César Borges.  335 

 
Falta de investimentos para a produção de remédios contra 

doenças que atingem a população pobre. Senador Mozarildo 
Cavalcanti.  388 

 
Protesto contra a falta de repasses das verbas do SUS para 

o Hospital São José, de Criciúma - SC. Senador Leonel Pavan.  396 
 
Cobrança de providências para reativação do hospital 

estadual do Rio de Janeiro, fechado por falta de medicamentos. 
Senador Marcelo Crivella.  475 

 
SENADO FEDERAL 
 

Instalação da Subcomissão Permanente da Amazônia, no 
âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado Federal. Senador Mozarildo Cavalcanti.  553 
 
SISTEMA DE GOVERNO 
 

Considerações sobre o federalismo. Senador Marco 
Maciel.  177 

 
TRIBUNAIS 
 

Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 
1999, que dispõe sobre a incorporação e a transferência das atribuições 
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos Tribunais de 
Contas dos Estados. Senador Maguito Vilela.  486 

 
Afirma que votará a favor da Proposta Emenda à 

Constituição nº36, de 1999, que dispõe sobre a incorporação e a 
transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios aos Tribunais de Contas dos Estados.  Aparte ao Senador 
Maguito Vilela Senador Roberto Saturnino.  487 

 
Considerações sobre a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 36, 1999, que dispõe sobre a incorporação e a transferência das 
atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos 
Tribunais de Contas dos Estados. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 
Senador Romeu Tuma.  487 



 
TRIBUTOS 
 

Posição do PMDB contrária ao aumento da carga 
tributária. Senador Ney Suassuna.  187 

 
Apresentação de projeto de lei que corrige as faixas de 

classificação das micro e pequenas empresas referentes ao sistema 
simplificado de pagamento de impostos - Simples. Senador Osmar 
Dias.  462 

 
VOTO DE PESAR 
 

Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 
2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Marco Maciel.  357 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Hélio Costa.  358 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Arthur Virgílio.  359 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Eduardo Suplicy.  360 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Aloizio Mercadante.  374 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador José Agripino. 374 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Tião Viana.  375 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” Senador Jefferson Péres .  376 

 
Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 

“ solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello.Senador Pedro Simon.  378 

 



Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 
“ solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello. Senador Renan Calheiros.  379 

 
Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 
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Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 

“ solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
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“ solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
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“ solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
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Ata da 98ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 15 de agosto 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, Jo nas Pi nhe i ro, Efra im Mo ra is,
Eu rí pe des Ca mar go e da Srª Lú cia Vâ nia

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

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.

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

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 161, de 2003 (nº 376/2003, na ori gem), de 13 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 45, de 2003 (nº 3.206/2000, na Casa de
ori gem), que al te ra ar ti gos da Lei nº 7.210, de 11 de
ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal – para dis por
so bre a emis são anu al de ates ta do de pena a cum prir,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.713, de 13 de 
agos to de 2003.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 503, DE 2003

(Nº 2.511, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis-
são ao Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções

Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-

fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da

na ci da de de Ca fe lân dia, Esta do do Pa -

ra ná.

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

Por ta ria nº 1.487, de 2 de agos to de 2002, que ou tor-
ga per mis são ao Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de do Ca fe lân dia, 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.

MENSAGEM Nº 771, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per -
mis sões para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di-
fu são so no ra, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 1.480, de 2 de agos to de 2002 –

Sa fi ra Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Mam bo rê –
PR;

23806 Sábado  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003



2 – Por ta ria nº 1.481, de 2 de agos to de 2002 –
Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ica ra í ma – PR;

3 – Por ta ria nº 1.482, de 2 de agos to de 2002 –
Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., na ci da de
de Pon ta Gros sa – PR;

4 – Por ta ria nº 1.483, de 2 de agos to de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Ro ti o ner Ltda., na ci da de de Ica ra í-
ma – PR;

5 – Por ta ria nº 1.484, de 2 de agos to de 2002 –
FM Som das Ca ta ra tas Ltda., na ci da de de Foz do
Igua çu – PR;

6 – Por ta ria nº 1.485, de 2 de agos to de 2002 –
Rá dio Ju ran da FM Ltda., na ci da de de Ju ran da – PR;

7 – Por ta ria nº 1.486, de 2 de agos to de 2002 –
Rá dio Aqua re la FM Ltda., na ci da de de Re a le za –
PR; e

8 – Por ta ria nº 1.487, de 2 de agos to de 2002 –
Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ca fe lân dia – PR.

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1.110 EM

Bra sí lia, 9 de agos to de 2002

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

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de-
ter mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
025/98-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma 
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ca fe lân dia, Esta do do Pa ra-
ná.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997,  al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta-
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre -
ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com
ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de
1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são,
con clu iu que ao Sis te ma Syria de Co mu ni ca ções

Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra-
do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for-
me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Estadp das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.487, DE 2 DE AGOSTO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53740.000309/98, Con-
cor rên cia nº 025/98-S SR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Syria de
Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, 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 so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ca fe lân dia, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga-
ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos-
tas.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des-
ta per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses -
sen ta dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li-
be ra ção de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena
de to mar-se nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor-
ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 504, DE 2003

(Nº 2.517/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra Co ro a-
dos Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de São Fi dé lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

cre to s/nº de 30 de ju lho de 1992, que re no va, a par tir
de 17 de mar ço de 1988, a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Di fu so ra Co ro a dos Ltda. para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de São Fi dé-
lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

MENSAGEM Nº 402, DE 1992

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 1º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e das Co mu ni-
ca ções, o ato cons tan te do De cre to que “Re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra Co ro a dos
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de São Fi dé lis, Esta do
do Rio de Ja ne i ro”.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 1992. – Fer nan do Col -
lor.

E.M. nº 96/92

Bra sí lia, 9 de ju lho de 1992

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 de -
cre to de re no va ção do pra zo de vi gên cia da con ces-
são da ou tor ga a Rá dio Di fu so ra Co ro a dos Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de São Fi dé lis, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

2. O pe di do de re no va ção en con tra-se de vi-
da men te ins tru í do de acor do com a le gis la ção em
vi gor e a es ta ção está fun ci o nan do den tro das ca -
rac te rís ti cas téc ni cas a ela atri bu í das por este Mi -
nis té rio.

3. Nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção, o ato de 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, a
quem de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
per ti nen te, que a esta acom pa nha.

4. Estas, Se nhor Pre si den te, as mi nhas con si-
de ra ções a res pe i to do men ci o na do pro je to de de cre-
to, que sub me to a ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – Affon so Alves de Ca mar-
go Net to, Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e das
Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992

Re no va a con ces são ou tor ga da a
Rá dio Di fu so ra Co ro a dos Ltda.,para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de São Fi dé lis,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso de suas
atri bu i ções que lhe con fe rem os arts.84, in ci so IV, e
223, da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
29101.001401/87, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33 §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por 10
(dez) anos, a par tir de 17 de mar ço de 1988, a ou tor ga
de fe ri da a Rá dio Di fu so ra Co ro a dos Ltda., pela Por ta-
ria MC nº 275, de 10 de mar ço de 1978, ten do a en ti-
da de pas sa do a con di ção de con ces si o ná ria nos ter -
mos do art. 106 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, para ex plo rar sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
me dia, na ci da de de São Fi dé lis, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

Pa rá gra fo úni co. A exe cu ção do ser vi ço de ra di-
o di fu são, cuja ou tor ga e re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 1992; 171º da Inde pen-
dên cia e 104º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR – Affon so Alves de Ca mar go Net to.
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PRO JE TO DE DE CRE TO LE GIS LA TI VO
Nº 505, DE 2003

(Nº 2.519/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Nova Su ma ré Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de Su ma ré, Esta-
do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº de 25 de ou tu bro de 1995, que re no va, a
par tir de 24 de ja ne i ro de 1990, a con ces são da Rá dio
Nova Su ma ré Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-

no ra em onda mé dia, na ci da de de Su ma ré, 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.

MEN SA GEM Nº 1.162, DE 1995

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 1º do art.223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato
cons tan te do De cre to de 25 de ou tu bro de 1995,
que “Re no va a con ces são da Rá dio Nova Su ma ré
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
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em onda me dia, na ci da de de Su ma ré, Esta do de
São Pa u lo”

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 1995. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 73/MC

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 1995

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29100.002328/89, 
em que a Rá dio Nova Su ma ré Ltda., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Su ma ré, Esta do de São Pa u lo, so li ci ta re -
no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con ces são por
mais dez anos.

2. A con ces são em apre ço foi ou tor ga da à so ci e-
da de pelo De cre to nº 84.390, de 10 de ja ne i ro de
1980, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al de 11 de ja ne i ro
sub se qüen te, sen do o Con tra to de Con ces são res-
pec ti vo pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al em 24 de ja ne i ro
de 1980, data em que co me çou a vi go rar a re fe ri da
ou tor ga, de ven do sua re no va ção, caso de fe ri da, ocor -
rer a par tir de 24 de ja ne i ro de 1990.

3. O pe di do de re no va ção en con tra-se ins tru í do
de acor do com a le gis la ção em vi gor e a es ta ção está
fun ci o nan do den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas a ela
atri bu í das por este Mi nis té rio.

4. Nos ter mos do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu i-
ção, o ato de 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, para
onde de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
per ti nen te, que esta acom pa nha.

Res pe i to samen te, – Fer nan do Xa vi er Fer re i ra,
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995

Re no va a con ces são da Rá dio Nova
Su ma ré Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Su ma ré, Esta do de São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I,
do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 29100.002328/89,

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por 10
(dez) anos, a par tir de 24 de ja ne i ro de 1990, a con -
ces são de fe ri da à Rá dio Nova Su ma ré Ltda., pelo De -

cre to nº 84.390, de 10 de ja ne i ro de 1980, para ex plo-
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Su ma ré,
Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A exe cu ção do ser vi ço de ra di-
o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 1995; 174º da Inde -
pen dên cia e 107º da Re pú bli ca.– FER NAN DO HEN -
RI QUE CAR DO SO – Fer nan do Xa vi er Fer re i ra.

PARECER CONJUR/MC NR. 3.603/95

Re fe rên cia – Pro ces so nº 29.100-002328/89

Ori gem – DRMC/MS

Inte res sa da  – Rá dio Nova Su ma ré Ltda.

Assun to – Re no va ção de Ou tor ga

Con clu são – Pelo de fe ri men to

Tra tam os pre sen tes au tos do pe di do de re no-
va ção de ou tor ga, for mu la do pela RÁDIO NOVA
SUMARÉ Ltda., exe cu tan te de ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de SUMARÉ,
Esta do de São Pa u lo, con for me De cre to nº 84.390,
de 10 de ja ne i ro de 1980, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al
da União de 11 se guin te.

O res pec ti vo Con tra to de Con ces são foi pu bli ca-
do no mes mo Diá rio em 24 de ja ne i ro de 1980, data
em que en trou em vi gor na re fe ri da ou tor ga.

Re e xa mi nan do os pre sen tes au tos, ra ti fi co os
ter mos do Pa re cer nº 113/93, de fls. 63 a 56, emi ti do
pelo Se tor Ju rí di co da De le ga cia do MC em São Pa u lo.

Escla re ço, ape nas, que a en ti da de foi au to ri za-
da a pro ce der al te ra ção dos seus qua dros so ci e tá rio
e di re ti vo, me di an te Por ta ria nº 221, de 17 de agos to
de 1994, sa ber:
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Assim sen do, opi no pelo de fe ri men to do pe di do
de re no va ção em tela, su ge rin do a re mes sa dos au -
tos ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos de mi nu tas de ex po si ção de mo ti vos
e de de cre to, para en ca mi nha men to ao Exce len tís si-
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ob ser van do
que, em sen do de fe ri da, a re no va ção de ou tor ga ple i-
te a da de ve rá ocor rer a par tir de 24 de ja ne i ro de
1990.

Pos te ri or men te, o res pec ti vo ato de ve rá ser
apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
pa rá gra fo 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Bra sí lia, 15 de agos to de 1995. – Zil da Be a triz
Sil va de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 506, DE 2003

(Nº 2.520/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Mogi Mi rim, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº de 16 de maio de 1996, que re no va, a par tir
de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Cul tu ra
de Mogi Mi rim Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia, na ci da de de Mogi Mi rim, 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.

MEN SA GEM Nº 459, DE 1996

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 1º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 16 de maio de 1996, que “Re no-
va a con ces são à Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Mogi Mi rim, Esta do de
São Pa u lo”

Bra sí lia, 22 de maio de 1996. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

E.M. nº 46 /MC

Bra sí lia, 7 de maio de 1996

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50830.000277/94,
em que a Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim Ltda., con ces-
si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Mogi Mi rim, Esta do de São Pa u-
lo, so li ci ta re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua
con ces são por 10 (dez) anos. 

2. A ou tor ga em apre ço foi de fe ri da pela Por ta ria
MVOP nº 623, de 3 de ju lho e 1950, re no va da pelo
De cre to nº 90.504, de 13 de no vem bro de 1984, cujo
pra zo re si du al foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio
de 1991. 

3. O pe di do de re no va ção en con tra-se ins tru í do
de acor do com a le gis la ção em vi gor e a emis so ra
está fun ci o nan do den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas
a ela atri bu í das por este Mi nis té rio.

4. Nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção, o ato de 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, para
onde de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
per ti nen te, que esta acom pa nha.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1996

Re no va a con ces são à Rá dio Cul tu-
ra de Mogi Mi rim Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Mogi Mi rim, Esta do de
São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts.: 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 50830.000277/94,-09

Decreta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33,

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
10 (dez) anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con -
ces são da Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim Ltda., pelo
De cre to nº 90.504, de 13 de no vem bro de 1984,
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De -
cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia, na ci da de de Mogi Mi rim Esta -
do de São Pa u lo.
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Pa rá gra fo úni co. A exe cu ção do ser vi ço de ra-
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De-
cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men-
tos.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 16 de maio de 1996; 175º da Inde pen-
dên cia e 108º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Anto nio Car los Ma ga-
lhães.

PARECER JURÍDICO Nº 212/95 

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000277/94

Ori gem: DRMC/SPO

Inte res sa da: Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim Ltda.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra, cujo pra zo de ou tor ga teve seu ter -
mo fi nal em 1º-5-94;

– Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te;
– Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá-

ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

A Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim Ltda., con ces si-
o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das
mé di as, na ci da de de Mogi Mi rim, Esta do de São
Pa u lo, re quer re no va ção de, pra zo de vi gên cia de
sua con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de
maio de 1994.

I – Os Fa tos

1. Me di an te Por ta ria nº 623 – MVOP de 3 de ju -
lho de 1950, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de
22 de agos to do mes mo ano, foi ou tor ga da per mis são
à Rá dio Cul tu ra de Mogi Mi rim Ltda., para exe cu tar na 
ci da de de Mogi Mi rim, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as de âm bi to
lo cal.

2. A ou tor ga em ques tão foi re no va da em duas
opor tu ni da des, sen do a pri me i ra pela Por ta ria nº 317
de 26 de abril de 1974, pu bli ca da no DOU de 30 sub -
se qüen te, e a se gun da pelo De cre to nº 90.504 de 13
de no vem bro de 1984, pu bli ca do no DOU do dia
14-11-84, já na con di ção de con ces si o ná ria, por ter
ob ti do au men to de po tên cia da es ta ção.

3. Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río-
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu ne -
nhu ma pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, con -
for me se ve ri fi ca na Infor ma ção do Se tor Ju rí di co da
Se ção de Fis ca li za ção des ta De le ga cia cons tan te de
fl. 39.

II – Do Mé ri to

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço
de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o
Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (Art. 33 pa rá gra fo 3º),
pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (Art.
223 pa rá gra fo 5º).

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785 de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre ço
foi re no va da au to ma ti ca men te até 1º de maio de
1974, con for me de ter mi na do no in ci so III do Arti go 1º
da Lei nº 5.785 de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo
qual o pra zo de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser con -
ta do a par tir da que la data, por pe río dos su ces si vos
de 10 (dez) anos.

7. Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a da,
de ve rá ocor rer a par tir de 1º de maio de 1994 sen do
que os efe i tos Ju rí di cos da ou tor ga fo ram man ti dos
pelo pra zo re si du al, con for me dis pos to no De cre to de
10 de maio de 1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do
dia 13 sub se qüen te.

8. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 28 de ja -
ne i ro de 1994, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 1).

9. A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e 
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a
se guin te com po si ção:

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  16 23819AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL14     



23820 Sábado  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    15ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 507, DE 2003

(Nº 2.526/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da So ci e da de Pe dri ten se de Ra dio
Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Dom Pe dri to, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

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

cre to s/nº de 17 de fe ve re i ro de 1997, que re no va, a
par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da So ci e-
da de Pe dri ten se de Rá dio Ltda.para ex plo rar, por dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Dom Pe -
dri to, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 245, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 17
de fe ve re i ro de 1997, que “Re no va a con ces são da So -
ci e da de Pe dri ten se de Rá dio Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Dom Pe dri to, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 38/MC

Bra sí lia, 4 de fe ve re i ro de 1997

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000594/93, 
em que a So ci e da de Pe dri ten se de Rá dio Ltda. so li ci-
ta re no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Dom Pe dri to, Esta do do Rio Gran de do Sul, ori gi na ri-
a men te, de fe ri da à Rá dio Su li na Ltda., con for me Por -
ta ria MVOP nº 804, de 1º de se tem bro de 1949, trans -
fe ri da para a re que ren te pela Por ta ria nº 1.150, de 6
de ou tu bro de 1976 e cuja úl ti ma re no va ção ocor reu
nos ter mos do De cre to nº 90.156, de 5 de se tem bro
de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 6
sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de maio de

1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si-
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên-
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou em lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres -
ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, para 
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1997

Re no va a con ces são da So ci e da de
Pe dri ten se de Rá dio Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Dom Pe dri to, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000594/93, decreta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Dom Pe dri to, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga-
da ori gi na ri a men te à Rá dio Su li na Ltda. pela Por ta ria
MVOP nº 804, de 1º de se tem bro de 1949, trans fe ri da
para a So ci e da de Pe dri ten se de Rá dio Ltda. pela Por-
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ta ria nº 1.150, de 6 de ou tu bro de 1976, e re no va da
pelo De cre to nº 90.156 de 5 de se tem bro de 1984,
sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga con for me
De cre to de 10 de maio de1991.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

 Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de fe ve re i ro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 508, DE 2003

(Nº 2.532/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ju ri ti de Pa ra ca tu Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Pa ra-
ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº de 3 de no vem bro de 1997, que re no va, a
par tir de 6 de maio de 1988, a con ces são da Rá dio
Ju ri ti de Pa ra ca tu Ltda., para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pa ra ca tu, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.355, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 3 de no vem bro de 1997, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Ju ri ti de Pa ra ca tu Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na 
ci da de de Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 302/MC

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 1997

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29104.000814/88, 
em que a Rá dio Ju ri ti de Pa ra ca tu Ltda. so li ci ta re no-
va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pa ra ca tu,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da con for me Por ta-
ria CONTEL nº 175, de 16 de abril de 1968, re no va da
nos ter mos da Por ta ria nº 699, de 13 de agos to de
1979, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em vin te
se guin te, por dez anos, a par tir de 6 de maio de 1978,
ten do ad qui ri do a con di ção de con ces si o ná ria em vir -
tu de de au men to de po tên cia au to ri za do para os seus 
trans mis so res.

2. Obser vo que a ou tor ga ori gi nal está am pa ra-
da ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si ções con ti-
das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu-
la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os pe di-
dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e não
de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces-
são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o-
na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan do ex pi-
ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti-
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 6 de maio de 1988.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to
à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de -
ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3ºdo ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Ju ri ti
de Pa ra ca tu Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
29104.000814/88.

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 6 de maio de 1988, a con ces são da
Rá dio Jun ti de Pa ra ca tu Ltda., ou tor ga da pela Por ta-
ria CONTEL nº 175, de 16 de abril de 1968, re no va da
pela Por ta ria nº 699, de 13 de agos to de 1979, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pa ra-
ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do ad qui ri do a con -
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di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de
po tên cia au to ri za do para os seus trans mis so res.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De -
cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men-

tos.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de no vem bro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.
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PRO JE TO DE DE CRE TO LE GIS LA TI VO
Nº 509, DE 2003

(Nº 2.538/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Som pur Vale do Pa ra í ba
Ra di o di fu são Ltda., Para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de São José dos
Cam pos, 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 85, de 13 de mar ço de 1998, que re no va, a
par tir de 4 de mar ço de 1996, a per mis são ou tor ga da
à Som pur Vale do Pa ra í ba Ra di o di fu são Ltda., para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de São José dos Cam pos, Esta do de
São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 721, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 85, de 13 de mar ço de 1998, que re no va a
per mis são ori gi na ri a men te ou tor ga da à Som pur Ra -
di o di fu são Ltda., e trans fe ri da para a Som pur Vale do
Pa ra í ba Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São José dos
Cam pos, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 16 de ju nho de 1998. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 150 /MC

Bra sí lia, 20 de maio de 1998 

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 85, de 13 de mar ço de 1998, pela
qual foi re no va da a per mis são ori gi na ri a men te ou tor-
ga da à Som pur Ra di o di fu são Ltda., pela Por ta ria nº
256, de 24 de fe ve re i ro de 1976, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União de 4 de mar ço se guin te, trans fe ri da
para a Som pur Vale do Pa ra í ba Ra di o di fu são Ltda.,

pela Por ta ria nº 453, de 18 de ju nho de 1986, e re no-
va da pela Por ta ria nº 319, de 24 de de zem bro de
1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 30 se -
guin te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de São José dos Cam pos, Esta do de
São Pa u lo.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.001608/95, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Luiz Car los  Men don ça de 
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 85, DE 13 DE MARÇO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001608/95, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 4 de mar ço de 1996, a per mis são ori gi na ri a-
men te ou tor ga da à Som pur Ra di o di fu são Ltda., pela
Por ta ria nº 256, de 24 de fe ve re i ro de 1976, trans fe ri-
da para a Som pur Vale do Pa ra í ba Ra di o di fu são
Ltda., con for me Por ta ria nº 120, de 6 de ju nho de
1986, e re no va da pela Por ta ria nº 319, de 24 de de -
zem bro de 1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União de 30 sub se qüen te, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São José dos
Cam pos, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço, cuja ou tor ga é
re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á pelo Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e
seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Sér gio Mot ta.
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PARECER JURÍDICO Nº 1.158/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.001608/95

Ori gem: DRMC/SPO

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Inte res sa da: Som pur Vale do Pa ra í ba Ra di o di fu são
Ltda

Emen ta: – Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
4-3-96;

– Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te;
– Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá-

ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Som pur Vale do Pa ra í ba Ra di o di fu são Ltda,
per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São José
dos Cam pos, Esta do de São Pa u lo, re quer re no va-
ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis são, cujo
ter mo fi nal ocor reu em 4 de mar ço de 1996.

I – Os Fa tos

1. Me di an te Po da ria nº 256 de 24 de fe ve re i ro de 
1976, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 4 de
mar ço sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Som -
pur Ra di o di fu são Ltda, para exe cu tar, na ci da de de
São José dos Cam pos, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
4 de mar ço de 1976, data de pu bli ca ção da Por ta ria
de Per mis são no Diá rio Ofi ci al.

3. Pela Por ta ria nº 319 de 24 de de zem bro de
1986, pu bli ca da no DOU de 30 sub se qüen te, a en ti-
da de teve sua ou tor ga re no va da por novo pe río do de
10 (dez) anos, ou seja até 4-3-96.

4.  Ain da pela Por ta ria nº 120 de 5 de ju nho de
1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 7 sub -
se qüen te, a ou tor ga foi trans fe ri da para a Som pur
Vale do Pa ra í ba Ra di o di fu são Ltda, de no mi na ção
esta que per ma ne ce até hoje.

5. Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu qual quer
pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, con for me se 
ve ri fi ca na Infor ma ção do Se tor Ju rí di co do Ser vi ço de 
Fis ca li za ção des ta De le ga cia, cons tan te de fls. 34.

Ain da de acor do com re fe ri da in for ma ção, en-
con tra-se em an da men to o pro ces so ad mi nis tra ti vo
de apu ra ção de in fra ção nº 53830.001516/95, ins ta u-
ra do por ter a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des na

exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são do qual é per -
mis si o ná ria.

II – Do Mé ri to

6. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço
de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o
Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (Art. 33 § 3º), pe río dos
es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (Art. 223 §
5º).

7. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785 de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 4 de de -
zem bro de 1995, den tro, pois, do pra zo le gal (fls. 01).

9. A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a se -
guin te cons ti tu i ção:

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fIs.
21/24 e Infor ma ções do Se tor de Enge nha ria cons-
tan te de fl. 32.

11. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di-
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri-
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo Arti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967.

12. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 30.

13. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 4
de mar ço de 1996, data de ven ci men to do pra zo an te-
ri or.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  16 23831AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL26     



Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à con -
si de ra ção do Sr. De le ga do DMC/SPO para pos te ri or
re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za ção e Ou tor-
gas para pros se gui men to.

É o pa re cer “sub cen su ra”.

Se tor Ju rí di co, 20 de no vem bro de 1996. – Nil-
ton Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 510, DE 2003

(Nº 2.539/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra de Ja les
So ci e da de Li mi ta da para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ja les, 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 99, de 13 de mar ço de 1998, que re no va,
a par tir de 20 de ju nho de 1996, a per mis são ou tor-
ga da à Rá dio Cul tu ra de Ja les So ci e da de Li mi ta da
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ja les, Esta do de São
Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 753, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons-
tan te da Por ta ria nº 99, de 13 de mar ço de 1998, que
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra de Ja -
les So ci e da de Li mi ta da, para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ja les, Esta do de
São Pa u lo.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 1998. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 166/MC

Bra sí lia, 12 de ju nho de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a 

in clu sa Por ta ria nº 99, de 13 de mar ço de 1998,
pela qual foi re no va da a per mis são ou tor ga da à
Rá dio Cul tu ra de Ja les So ci e da de Li mi ta da, pela
Por ta ria nº 169, de 18 de ju nho de 1986, pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al da União de 20 sub se qüen te,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ja les, Esta do
de São Pa u lo.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.000145/96, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte -
ri no.

PORTARIA Nº 99 DE 13 DE MARÇO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
62, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.000145/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 20 de ju nho de 1996, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Cul tu ra de Ja les So ci e da de Li mi ta da, pela
Por ta ria nº 169, de 18 de ju nho de 1986, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União de 20 se guin te, para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ja les,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Sér gio Mot ta.
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PARECER JURÍDICO Nº 74/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.000145/96

Ori gem: DRMC/SPO

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Inte res sa da: Rá dio Cul tu ra de Ja les So ci e da de
Ltda

Emen ta: – per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
20-6-96.

– Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te
 – Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá-

ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rá dio Cul tu ra de Ja les So ci e da de Ltda., per -
mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ja les, Esta do de
São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de
sua ou tor ga, cujo ter mo fi nal ocor reu em 20 de ju nho
de 1996.

I – Os Fa tos

1 – Me di an te Por ta ria nº 169, de 18-6-86, pu bli-
ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 20 de ju nho sub -
se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Cul tu ra de 
Ja les So ci e da de Ltda., para exe cu tar, na ci da de de
Ja les, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da.

2 – A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em
20 de ju nho de 1986, data de pu bli ca ção do ato de ou -
tor ga no Diá rio Ofi ci al da União.

3 – Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu qual quer
pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, con for me se 
ve ri fi ca na in for ma ção do Se tor Ju rí di co do Ser vi ço de 
Fis ca li za ção des ta De le ga cia, cons tan te de fl. 100.

II – Do Mé ri to

4 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o
Ser vi ço de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos
para o Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no-
va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i-
ção (art. 223 § 5º).

5 – De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23 
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -

no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 8 de fe-
ve re i ro de 1996, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 1).

7 – A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a se -
guin te cons ti tu i ção:

8 – A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
22/24 e Se tor de Enge nha ria cons tan te de fl.61.

9 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di-
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri-
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12
e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

10 – É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 97/99.

11 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 20
de ju nho de 1996, ten do em vis ta a data de pu bli ca-
ção da por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da
União de 20-6-1986.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à con -
si de ra ção do Sr. De le ga do DMC/SPO para pos te ri or
re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za ção e Ou tor-
gas para pros se gui men to.

É o pa re cer “sub cen su ra”.

Se tor Ju rí di co, 14 de fe ve re i ro de 1997 – Nil ton
Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.
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1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to

de Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 17 de fe ve re i ro de 1997. – Edu ar do

Gra zi a no, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 511, DE 2003

(Nº 2.540/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Me di a ne i ra Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº de 20 de agos to de 1998, que re no va, a par-
tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Me -
di a ne i ra Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.093, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 20 de agos to de 1998, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Me di a ne i ra Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra  em onda mé dia, na ci da-
de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1998. Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 204/MC

Bra sí lia, 31 de ju lho de 1998

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000198/94, 
em que a Rá dio Me di a ne i ra Ltda., so li ci ta re no va ção
da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são

so no ra em onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da con for me
Por ta ria MVOP nº 255, de 4 de maio de 1960, re no va-
da nos ter mos do De cre to nº 89.631, de 8 de maio de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 9 sub -
se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si-
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju lho de 1972,
e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que
a re gu la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os
pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e
não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da
con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o
fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan -
do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti-
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça
de Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Me di-
a ne i ra Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
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vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000198/94,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces-
são da Rá dio Me di a ne i ra Ltda., ou tor ga da ori gi na ri-
a men te me di an te Por ta ria MVOP nº 255, de 4 de
maio de 1960, e re no va da pelo De cre to nº 89.631,
de 8 de maio de 1984, sen do man ti do o pra zo re si-
du al da ou tor ga con for me De cre to de 10 de maio de 
1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de agos to de 1998; 177º da Inde-
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca.

PARECER CONJUR/MC Nº 277/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000198/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Inte res sa da: Rá dio Me di a ne i ra Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia cujo pra zo teve seu
ter mo em 1º de maio de 1994.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la-
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

1. A Rá dio Me di a ne i ra Ltda., con ces si o ná ria do 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, re quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua 
con ces são, cujo ter mo ocor reu em 1º de maio de
1994.

2. Me di an te Por ta ria MVOP nº 255, de 4 de maio 
de 1960, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Me di a ne i ra
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

3. A en ti da de pas sou à con di ção de con ces si o-
ná ria em vir tu de do au men to de po tên cia de sua es ta-
ção, sen do sua úl ti ma re no va ção a pro mo vi da a par tir
de 1º de maio de 1984, con for me De cre to nº 89.631,
de 8 de maio de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União em 9 sub se qüen te.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 – §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223 – § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

Art. 27. “Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo dia 1º-5-94, sen do que o pe di do de re no va-
ção foi pro to co li za do na que la De le ga cia do MC no
Esta do do Rio Gran de do Sul, em 1º-2-94, tem pes ti-
va men te por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
maio de 1994.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 455/86 e De cre to
nº 89.631/84, com as se guin tes com po si ções:
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COTISTAS COTAS
Flo ri a no Pa u li no Cor de non si 70.000
Eras mo Dall’Asta 70.000
Ernes to Bot ton 70.000
TOTAL 210.000

QUADRO DIRETIVO:
Ernes to Bot ton Di re tor Su pe rin ten den te
Eras mo Dall’Asta Di re tor Ge ren te

10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên ci as e
vá ri as pe nas de mul ta e sus pen são, con for me se ve ri-
fi ca às fls. 40.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 39).

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 45.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec-
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor-
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in-
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
con ces são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te,
a ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os – Expo si-
ção de Mo ti vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha-
men to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci-
dir do pe di do.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a ma té ria de ve rá ser
apre ci a da pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o
ato de re no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.

Bra sí lia, 18 de ju nho de 1998. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos , Co or de na do ra.

Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor-Ju rí di co.

Bra sí lia, 18 de ju nho de 1998. – Adal zi ra Fran -
ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 512, DE 2003

(Nº 2.548/202, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ver de Vale Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 28 de abril de 2000, que re no va, a par tir
de 14 de se tem bro de 1992, a con ces são da Rá dio
Ver de Vale Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Bra ço do Nor te, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 817, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 28 de abril de 2000, que “Re no va con ces são
das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã –
RS;

2 – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par -
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz –
RN;

3 – Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí – SP;
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4 – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos – MS;

5 – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na – GO;

6 – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Li mi ta da,
a par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de Bar ra
do Gar ças – MT;

7 – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de 25
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el – SP;

8 – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João – PR;

9 – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda, a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos – SP;

10 – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Pi ra juí – SP;

11 – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba – SP;

12 – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos – SP;

13 – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te – SC;

14 – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas – RS;

15 – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro – SP;

16 – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta
Ma ria – RS;

17 – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba Ltda., 
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita ti ba –
SP;

18 – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba –
MG;

19 – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas – SP;

20 – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri – RS;

21 – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê – SC;

22 – TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a
par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to
Ale gre – RS;

23 – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém – PA;

24 – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te – SP.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 119/MC

Bra sí lia, 25 de abril de 2000

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Tu pan ci re tã, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000031/94);

• Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Nova Cruz, Esta do do Rio Gran de
do Nor te (Pro ces so nº 53780.000094/97);

• Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ja ca reí, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001549/93);

• Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Dou ra dos, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000896/98);

• Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 53670.000390/97);

• Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Li mi ta da,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bar ra do Gar ças, Esta do do
Mato Gros so (Pro ces so nº 53690.000013/93);

• Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de São Ma nu el, Esta do de São Pa u lo (Pro ces-
so nº 29830.000024/92);

• Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia na ci da de de São João, Esta do do Pa ra-
ná (Pro ces so nº 53740.000108/96);

• Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Bar re tos, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000211/94);

• Rá dio Pi ra juí Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000282/94);

• Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000152/94);

• Fun da ção Espí ri ta André Luiz, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Gu a ru lhos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.000295/94);

• Rá dio Ver de Vale Ltda., con ces si o ná ria de ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Bra ço do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro-
ces so nº 29820.000434/92);

• Rá dio Si de ral Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro-
ces so nº 53790.000206/94);

• Rá dio Cru ze i ro Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Cru ze i ro, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
29100.000221/91);

• So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 50790.000855/93);

• Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000222/94);

• Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 50710.000749/93);

• Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000263/94);

• Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na

ci da de de Se be ri, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000887/97);

• Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 29820.000348/92);

• TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são) na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do 
Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº 53830.000562/96);

• TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te -
le vi são) na ci da de de Be lém, Esta do do Pará (Pro ces-
so nº 53830.000560/96);

• Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru den-
te Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de 
sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Pre si den te
Pru den te, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000512/96).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la men-
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu-
i ção.

Res pe i to sa men te,– Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
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nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e re no va da pelo 
De cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so
nº 53790.000031/94);

II – Rá dio Cu ri ma taú De Nova Cruz Ltda., a par-
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 79.801, de 8 de ju nho de 1977, e re no va da
pelo De cre to nº 96.867, de 29 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53780.000094/97),

III – Rá dio Clu be Ja ca rei Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 155, de 16
de fe ve re i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
91.011, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
50830.001549/93);

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 96.647, de 5 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53700.000896/98);

V – Rá dio Di fu so ra Ser ra Dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na, Esta do de Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº
80.230, de 25 de agos to de 1977, e re no va da pelo
De cre to nº 95.258, de 19 de no vem bro de 1987 (Pro -
ces so nº 53670.000390/97);

VI – Rá dio Di fu so ra De Bar ra Do Gar ças Li mi ta-
da, a par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de
Bar ra do Gar ças, Esta do do Mato Gros so, ou tor ga da
pelo De cre to nº 88.445, de 29 de ju nho de 1983 (Pro -
ces so nº 53690.000013/93);

VII – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de
25 de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.961,
de 25 de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº
29830.000024/92);

VIII – Rá dio São João do Su do es te Do Pa ra ná
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de

São João, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 176, de 25 de ju nho de 1986, e au to ri za da a
pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de
au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra,
con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 112, de 12 de se -
tem bro de 1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53740.000108/96);

IX – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 31 – B, de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Pro ces so
nº 50830.000211/94);

X – Rá dio Pi ra jui Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 239, de 11 de mar ço
de 1946, re no va da pela Por ta ria MC nº 251, de 9 de
ou tu bro de 1985, e au to ri za da a pas sar à con di ção de 
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de 
Mo ti vos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 50830.000282/94);

XI – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
41, de 22 de ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo De cre to
nº 89.406, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000152/94);

XII – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te pela Por ta-
ria MVOP nº 420, de 26 de ju lho de 1956, à Rá dio Di -
fu so ra Hora Cer ta Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi
al te ra da para Rá dio Boa Nova de Gu a ru lhos Ltda., re -
no va da pelo De cre to nº 89.590, de 27 de abril de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 10 de de zem bro
de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci-
so (Pro ces so nº 50830.000295/94);

XIII – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.402, de 13 de ju lho de 1982, à Rá dio Ver de Vale de 
Bra ço do Nor te Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no-
mi na ção so ci al para a atu al, con for me Expo si ção de
Mo ti vos nº 146, de 20 de maio de 1998, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29820.000434/92);

XIV – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 969, 
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de 18 de no vem bro de 1948, e re no va da pelo De cre to
nº  90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53790.000206/94);

XV – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Emis so ras do
Vale Ltda., con for me Por ta ria MC nº 111, de 11 de ju -
nho de 1981, au to ri za da a pas sar à con di ção de con -
ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia de
sua es ta ção trans mis so ra, con for me De cre to nº
86.835, de 12 de ja ne i ro de 1982, trans fe ri da para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so, con for me
Expo si ção de Mo ti vos nº 259, de 6 de no vem bro de
1984, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
29100.000221/91);

XVI – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1° de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 44.116, de 24 de ju lho de 1958, e re no va-
da pelo De cre to nº 89.543, de 11 de abril de 1984
(Pro ces so nº 50790.000855/93);

XVII – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita -
ti ba, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 926, de 19 de ou tu bro de 1951, re no va da
pelo De cre to nº 91.571, de 23 de agos to de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 298, de 12
de no vem bro de 1998, do Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções (Pro ces so nº 50830.000222/94);

XVIII – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
38.076, de 12 de ou tu bro de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 96.845, de 28 de se tem bro de 1988 (Pro -
ces so nº 50710.000749/93);

XIX – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
637, de 1º de ja ne i ro de 1952, e re no va da pelo De cre-
to nº 90.101, de 27 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000263/94);

XX – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri, Esta do do Rio 
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 94.750, de 10 
de agos to de 1987 (Pro ces so nº 53790.000887/97);

XXI – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê, Esta -
do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº

87.316, de 21 de ju nho de 1982 (Pro ces so nº
29820.000348/92).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são):

I – TV SBT-CANAL 5 de Por to Ale gre S/A, a par-
tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to Ale -
gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 85.841, de 25 de mar ço de 1981, à SBT  Sis-
te ma Bra si le i ro de Te le vi são S.C. Ltda., au to ri za da a
mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for-
me Por ta ria nº 285, de 28 de abril de 1986, do Di re tor
da Di re to ria Re gi o nal do De par ta men to Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções em São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000562/96);

II – TV SBT-CANAL 5 de Be lém S/A, a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém, Esta do do 
Pará, ou tor ga da pelo De cre to nº 85.841, de 25 de
mar ço de 1981, à SBT  Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi-
são S.C. Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção
so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 286, de 28 de
abril de 1986, do Di re tor da Di re to ria Re gi o nal do De -
par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções em São
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000560/96);

III – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo, ou tor-
ga da pelo De cre to nº 86.069, de 3 de ju nho de 1981
(Pro ces so nº 53830.000512/96).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção da con ces são 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, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de abril de 2000; 179º da Inde pen-
dên cia e 112º da Re pú bli ca.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 513, DE 2003

(Nº 2.549/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ara pu an Ltda, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de João Pes soa, Esta do
da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 17 de ju lho de 2000, que re no va, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são da Rá dio
Ara pu an Ltda, para ex plo rar, por dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de João Pes soa, Esta do da 
Pa ra í ba.

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

MENSAGEM Nº 1.068, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 17 de ju lho de 2000, que “Re no va con ces são
das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda, a par tir
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba  – BA;

2 – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda, a par tir de
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem – CE;

3 – Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda, a par tir de 10
de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú – CE;

4 – Rá dio Sant’Ana de Ti an guá Ltda, a par tir de
15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá – CE;

5 – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca ção
So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na ci da de
de Afon so Cláu dio – ES;

6 – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na – ES;

7 – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a par tir
de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São Luís dos
Mon tes Be los – GO;

8 – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a na –
MS;

9 – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as –
MS;

10 – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co -
rum bá – MS;

11 – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as – MS;

12 – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu-
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, na ci da de
de Pon ta Porã – MS;

13 – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a par -
tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a ra né-
sia – MG;

14 – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda., a
par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz de
Fora – MG;

15 – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa – PB;

16 – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con ce i-
ção – PB;

17 – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí
– PR;

18 – Rá dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de no -
vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri – PI;

19 – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2 de
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos – PI;

20 – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Na tal – RN;

21 – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de 5 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho – RS;

22 – Rá dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha len –
RS;

23 – Rá dio Prin ce sa do Ja cuí Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá ria –
RS;

24 – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Qu a raí – RS;

25 – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na – RS;
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26 – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no – RS;

27 – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na Li mi-
ta da, a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de de
Bom Je sus de Ita ba po a na – RJ;

28 – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21 de ju -
nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul – SC;

29 – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car los
– SP;

30 – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de – MS;

31 – Rá dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos – RJ;

32 – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de de
Cam po Gran de – MS;

33 – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9 
de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa – PR;

34 – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de
14 de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho – RS;

35 – TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bur go – RJ; e

36 – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., a
par tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me nau
– SC.

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

EM nº 220/MC

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

 So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do da Ba hia (Pro -
ces so nº 53640.000161/96);

 Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Boa Vi a gem, Esta do do Ce a rá (Pro ces-
so nº 29108.000434/91);

 Rá dio Jor nal Cen tro Sul Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Igua tú, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29650.000267/92);

 Rá dio Sant’ana de Ti an guá Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ti an guá, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000898/97);

Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca ção
So ci al, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Afon so Cláu -
dio, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
50660.000172/92);

 Rá dio Di fu so ra de Co la ti na Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to San to (Pro -
ces so nº 50660.000050/94);

 Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de São Luís dos Mon tes Be los, Esta do
de Go iás (Pro ces so nº 29109.000547/91);

 Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Aqui da u a na, Esta do do Mato Gros -
so do Sul (Pro ces so nº 53700.000106/94);

Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Três La go as, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000057/94);

Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Co rum bá, Esta do do Mato Gros -
so do Sul (Pro ces so nº 53700.000232/93);

Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Três La go as, Esta do do Mato Gros so do
Sul (Pro ces so nº 53700.000059/94);

Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu são
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Pon ta Porã, Esta -
do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
50700.000118/93);

Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Gu a ra né sia, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 29710.000287/92);

Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia, na ci da de de Juiz de Fora, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 29104.000194/91);

Rá dio Ara pu an Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
50730.000399/93);

Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Con ce i ção, Esta do da Pa ra í ba
(Pro ces so nº 50730.000296/92);

Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Pa ra na vaí, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000285/93);

Rá dio Ita ma raty Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pi ri pi ri, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000146/92);

Rá dio Gran de Pi cos Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pi cos, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
29115.000173/92);

Rá dio Tra iry Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53780.000007/94);

Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Pal mi ti nho, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000861/98);

Rádio Luz e Alegria Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Fre de ri co West pha len, Esta do do Rio Gran -
de do Sul (Pro ces so nº 53790.000098/94);

Rádio Princesa do Jacuí Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Can de lá ria, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000017/93);

Rádio Quaraí Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
Qu a raí, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.001591/95);

Radio São Miguel Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Uru gua i a na, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 50790.000890/93);

Rádio São Roque Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Fa xi nal do So tur no, Esta do do Rio Gran de do
Sul (Pro ces so nº 53790.000022/94);

Ra dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na Li mi ta-
da, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia, na ci da de de Bom Je sus de
Ita ba po a na, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
29770.000389/92);

Rádio São Bento Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de São Ben to do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000099/97);

Rádio Progresso de São Carlos Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de São Car los, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000236/94);

Rádio Educação Rural Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal, na
ci da de de Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros so do
Sul (Pro ces so nº 50700.000040/93);

Rádio Cultura Fluminense Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal,
na ci da de de Cam pos, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 50770.002517/92);

Rede Centro Oeste de Radio e Televisão Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do do
Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº 29112.000212/91);

TV Esplanada do Paraná Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de de Pon ta Gros sa, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53740.000406/98);

Televisão Norte do RGS Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de de Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº  3528.000192/99);

 TV SBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., con -
ces si o ná ria de seno de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, na ci da de de Nova Fri bur go, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000951/93);

 TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na S.A., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
na ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 53820.000299/97).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la men-
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
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ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 62,
in ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – So ci e da de Emis so ra Ra di o vox Ltda., a par tir
de 5 de ju lho de 1996, na ci da de de Mu ri ti ba, Esta do
da Ba hia, ou tor ga da pela Por ta ria CONTEL nº 397,
de 17 de ju nho de 1966, e re no va da pelo De cre to nº
96.009, de 3 de maio de 1988 (Pro ces so nº
53640.000161/96);

II – Ra di o di fu so ra Asa Bran ca Ltda., a par tir de 
22 de mar ço de 1992, na ci da de de Boa Vi a gem,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº
86.962, de 25 de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº
29108.000434/91);

III – Rá dio Jor nal Cen tro Sul LTDA., a par tir de
10 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de Igua tú, Esta do
do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.718, de 11 de 
de zem bro de 1981 (Pro ces so nº 29650.000267/92);

IV – Rá dio Sant’ana de Ti an guá LTDA., a par tir
de 15 de agos to de 1997, na ci da de de Ti an guá, Esta -
do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 79.846, de 23 
de ju nho de 1977, e re no va da pelo De cre to de 29 de
ju lho de 1992, apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº

80, de 16 de se tem bro de 1999 (Pro ces so nº
53650.000898/97);

V – Fun da ção Ro ber to Ra bel lo de Co mu ni ca-
ção So ci al, a par tir de 22 de se tem bro de 1992, na ci -
da de de Afon so Cláu dio, Esta do do Espí ri to San to,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Di fu so ra Gu an du-
en se Ltda., con for me De cre to nº 87.486, de 18 de
agos to de 1982, e trans fe ri da pelo De cre to de 17 de
de zem bro de 1996, para a con ces si o ná ria de que tra -
ta este in ci so (Pro ces so nº 50660.000172/92);

VI – Rá dio Di fu so ra de Co la ti na LTDA., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Co la ti na, Esta do
do Espí ri to San to, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
40, de 16 de ja ne i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to
nº 90.308, de 16 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so nº
50660.000050/94);

VII – Fun da ção Dom Sta nis lau Van Me lis, a par-
tir de 16 de fe ve re i ro de 1992, na ci da de de São Luis
dos Mon tes Be los, Esta do de Go iás, ou tor ga da ori gi-
na ri a men te à Rá dio Vale da Ser ra Ltda., con for me
De cre to nº 86.857, de 14 de ja ne i ro de 1982, e trans -
fe ri da pelo De cre to de 18 de ju nho de 1996, para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
29109.000547/91);

VIII – Empre sa Rá dio Inde pen den te Ltda., a
par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de Aqui da u a-
na, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pela
Por ta ria MJNI nº 165-B, de 11 de abril de 1962, re no-
va da pela Por ta ria nº 7, de 16 de ja ne i ro de 1986, e
au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em 
vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans -
mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 102, de 8
de ju nho de 1987, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53700.000106/94);

IX – Rá dio Di fu so ra de Três La go as Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as,
Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 63, de 30 de ja ne i ro de 1956, e re no va da
pelo De cre to nº 92.630, de 2 de maio de 1986 (Pro -
ces so nº 53700.000057/94);

X – Rá dio Di fu so ra Ma to gros sen se Ltda., a par -
tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Co rum-
bá, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 2.310, de 4 de fe ve re i ro de 1938, e re no va-
da pelo De cre to nº 91.493, de 29 de ju lho de 1985
(Pro ces so nº 53700.000232193);

XI – Rá dio e Te le vi são Ca çu la Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as, Esta -
do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da à Rá dio a Voz
da Ca çu la Li mi ta da, pela Por ta ria MJNI nº 381-B, de
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28 de no vem bro de 1961, re no va da pelo De cre to nº
92.135, de 13 de de zem bro de 1985, e au to ri za da a
mu dar sua de no mi na ção para a atu al, con for me Por -
ta ria nº 100, de 29 de ju nho de 1987, do Di re tor da De -
le ga cia Re gi o nal em Cam po Gran de do De par ta men-
to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53700.000059/94);

XII – Sis te ma Sul Ma to gros sen se de Ra di o di fu-
são Ltda., a par tir de 10 de ju nho de 1993, nº ci da de
de Pon ta Porá, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor-
ga da pelo De cre to nº 88.237, de 18 de abril de 1983
(Pro ces so nº 50700.000118/93);

XIII – Rá dio Ru ral Nova Gu a ra né sia Ltda., a par-
tir de 6 de se tem bro de 1992, na ci da de de Gu a ra né-
sia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 170, de 1º de se tem bro de 1982, e au to ri za da a 
pas sar à con di ção de con ces si o ná na em vir tu de de
au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra,
con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 133, de 12 de se -
tem bro de 1989, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 29710.000287/92);

XIV – Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu são Ltda.,
a par tir de 28 de maio de 1991, na ci da de de Juiz de
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre-
to nº 85.958, de 4 de maio de 1981 (Pro ces so nº
29104.000194191);

XV – Rá dio Ara pu an Ltda., a par tir de 12 de no -
vem bro de 1993, na ci da de de João Pes soa, Esta do
da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº 28.882, de 21
de no vem bro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
98.111, de 31 de agos to de 1989, apro va do pelo De -
cre to Le gis la ti vo nº 183, de 5 de se tem bro de 1991
(Pro ces so nº 50730.000399/93);

XVI – Rá dio Edu ca do ra de Con ce i ção Ltda., a
par tir de 27 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Con ce i-
ção, Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.505, de 23 de agos to de 1982 (Pro ces so nº
50730.000296/92);

XVII – Rá dio Cul tu ra Nor te Pa ra na en se Ltda., a
par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
638, de 22 de ou tu bro de 1956, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so
nº 53740.000285/93);

XVIII – Ra dio Ita ma raty Ltda., a par tir de 12 de
no vem bro de 1992, na ci da de de Pi ri pi ri, Esta do do
Pi a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.612, de 21 de se -
tem bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000146/92);

XIX – Rá dio Gran de Pi cos Ltda., a par tir de 2 de
de zem bro de 1992, na ci da de de Pi cos, Esta do do Pi -
a uí, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.667, de 5 de ou tu-
bro de 1982 (Pro ces so nº 29115.000173/92);

XX – Rá dio Tra iry Ltda., a par tir de 12 de maio
de 1994, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de
do Nor te, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 49, de 4
de fe ve re i ro de 1960, re vi go ra da pela Por ta ria MJNI
nº 179-B, de 11 de abril de 1982, e re no va da pelo De -
cre to nº 90.156, de 5 de se tem bro de 1984 (Pro ces so
nº 53780.000007/94);

XXI – Chi rú Co mu ni ca ções Ltda., a par tir de 5
de ou tu bro de 1998, na ci da de de Pal mi ti nho, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
96.672, de 9 de se tem bro de 1988 (Pro ces so nº
53790.000861/98);

XXII – Ra dio Luz e Ale gria Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Fre de ri co West pha len,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 573, de 21 de ju nho de 1955, e re no va da
pelo De cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984
(Pro ces so nº 53790.000098/94);

XXIII – Ra dio Prin ce sa do Ja cui Ltda., a par tir de 
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Can de lá ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to
nº 41.987, de 5 de agos to de 1957, e re no va da pelo
De cre to nº 94.186, de 6 de abril de 1987 (Pro ces so nº
53790.000017/93);

XXIV – Rá dio Qu a raí Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Qu a raí, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 520, 
de 30 de maio de 1955, re no va da pela Por ta ria MC nº
948, de 3 de no vem bro de 1975, e au to ri za da a pas -
sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de au-
men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra, con -
for me Expo si ção de Mo ti vos nº 134, de 12 de se tem-
bro de 1989, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro-
ces so nº 53790.001591/95);

XXV – Rá dio São Mi guel Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Uru gua i a na, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 822, 
de 2 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
89.869, de 27 de ju nho de 1984 (Pro ces so nº
50790.000890/93);

XXVI – Rá dio São Ro que Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Fa xi nal do So tur no, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
74.048, de 13 de maio de 1974, e re no va da pelo De -
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cre to nº 89.631, de 8 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53790.000022/94);

XXVII – Rá dio Di fu so ra do Vale do Ita ba po a na
Li mi ta da, a par tir de 17 de ju nho de 1992, na ci da de
de Bom Je sus de lta ba po a na, Esta do do Rio de Ja ne-
i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº 87.109, de 19 de abril
de 1982 (Pro ces so nº 29770.000389/92);

XXVIII – Rá dio São Ben to Ltda., a par tir de 21
de ju nho de 1997, na ci da de de São Ben to do Sul,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
79.662, de 5 de maio de 1977, e re no va da pelo De -
cre to nº 94.526, de 26 de ju nho de 1987 (Pro ces so nº
53820.000099/97);

XXIX – Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São Car -
los, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 845, de 7 de no vem bro de 1957, e re no va da
pelo De cre to nº 90.576, de 28 de no vem bro de 1984
(Pro ces so nº 50830.000236/94).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal:

I – Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
819, de 2 de abril de 1962, e re no va da pelo De cre to nº 
92.668, de 16 de maio de 1986 (Pro ces so nº
50700.000040/93);

II – Ra dio Cul tu ra Flu mi nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci da de de Cam pos, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Cul tu ra de Cam pos Ltda., con for me De cre to nº
46.445, de 16 de ju lho de 1959, re no va da e trans fe ri-
da pelo De cre to nº 91.749, de 4 de ou tu bro de 1985,
para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro -
ces so nº 50770.002517/92).

Art. 3º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – Rede Cen tro Oes te de Rá dio e Te le vi são
Ltda., a par tir de 21 de ou tu bro de 1991, na ci da de de
Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul, ou -
tor ga da pelo De cre to nº 78.190, de 3 de agos to de
1976  (Pro ces so nº 29112.000212/91);

II – TV Espla na da do Pa ra ná Ltda., a par tir de 9
de ju lho de 1998, na ci da de de Pon ta Gros sa, Esta do

do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to nº 62.639, de 30
de abril de 1968, e re no va da pelo De cre to nº 89.198,
de 16 de de zem bro de 1983 (Pro ces so nº
53740.000406/98);

III – Te le vi são Nor te do RGS Ltda., a par tir de 14 
de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio e Te le vi são Albu quer que Ltda., pelo De cre to nº
91.050, de 6 de mar ço de 1985, au to ri za da a mu dar
sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por-
ta ria DENTEL nº  477, de 6 de ou tu bro de 1986 (Pro -
ces so nº 53528.000192/99);

IV – TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., a
par tir de 22 de mar ço de 1994, na ci da de de Nova Fri -
bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri-
a men te à TVS – TV Stu di os Sil vio San tos Ltda., con -
for me De cre to nº 83.094, de 26 de ja ne i ro de 1979,
trans fe ri da pelo De cre to nº 91 .042, de 5 de mar ço de
1985, à TVS – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda., au to ri-
za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al,
con for me Por ta ria nº 111, de 29 de abril de 1986, do
Di re tor da De le ga cia Re gi o nal no Rio de Ja ne i ro do
De par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
53770.000951/93);

V – TV Co li ga das de San ta Ca ta ri na  S.A., a par-
tir de 24 de maio de 1997, na ci da de de Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
60.465–A, de 14 de mar ço de 1967, e re no va da pelo
De cre to nº 92.448, de 7 de mar ço de 1986 (Pro ces so
nº 53820.000299/97).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são 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, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2000; 179º da Inde pen-
dên cia e 112º da Re pú bli ca.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 514, DE 2003

(Nº 2.556/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Nova Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº de 13 de ou tu bro de 2000, que re no va, a
par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio
So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Nova 
Espe ran ça, 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.

MENSAGEM Nº 1.503, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 13 de ou tu bro de 2000, que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Assun ção Ce a ren se Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za – CE 
(onda mé dia);

2 – Rá dio Cul tu ra de Foz do Igua çu Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Foz do Igua çu
– PR (onda mé dia);

3 – Fre qüen ci al – Empre en di men tos de Co mu-
ni ca ção Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Jor nal de Ma rin-
gá Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Ma rin gá – PR (onda mé dia);

4 – Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Nova
Espe ran ça – PR (onda mé dia);

5 – Rá dio Pa ra na vaí, a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Pa ra na vaí – PR (onda mé dia);

6 – Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de
Ja ne i ro Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro – RJ (onda mé dia);

7 – Rá dio Pi tan gue i ra Ltda., a par tir de 5 de ou -
tu bro de 1998, na ci da de de Ita qui – RS (onda mé dia);

8 – Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Ba u ru – SP (onda
mé dia);

9 – Rá dio Clu be de Ma rí lia Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma rí lia – SP
(onda mé dia);

10 – Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., ori gi na ri-
a men te Rá dio e Te le vi são Cam pes tre Ltda., a par tir
de 30 de ja ne i ro de 1994, na ci da de de San ta Isa bel –
SP (onda mé dia);

11 – Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis-
ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas, a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de São Pa u lo – SP (onda mé -
dia);

12 – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, ori gi na ri a-
men te Rá dio Clu be de So ro ca ba Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de So ro ca ba – SP
(onda mé dia);

13 – Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis-
ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas, a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de São Pa u lo – SP (onda cur -
ta); e

14 – Te le vi são Tu i u ti S/A, a par tir de l0 de ou tu-
bro de 1999, na ci da de de Pe lo tas – RS (sons e ima -
gens).

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 447/MC

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio Assun ção Ce a ren se Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 29650.000748/93);

• Rá dio Cul tu ra de Foz do Igua çu Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000408/93);

• Fre qüen ci al Empre en di men tos de Co mu ni ca-
ção Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ma rin gá, Esta -
do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000004/94);

• Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia, na ci da de de Nova Espe ran ça, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000085/94);

• Rá dio Pa ra na vaí Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Pa ra na vaí, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000048/94);

• Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de Ja -
ne i ro Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja -
ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000259/93);

• Rá dio Pi tan gue i ra Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ita qui, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces-
so nº 53790.000864/98);

• Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.001529/93);

• Rá dio Clu be de Ma rí lia Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ma rí lia, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000983/93);

• Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de San ta Isa bel, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.001255/93);

• Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de 
Rá dio e TV Edu ca ti vas, con ces si o ná ria de ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de São 
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000856/93);

• Fun da ção Espí ri ta André Luiz, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra cm onda mé dia, na
ci da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.000977/93);

• Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de 
Rá dio e TV Edu ca ti vas, con ces si o ná ria de ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda cur ta, na ci da de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000857/93);

• Te le vi são Tu i u ti S/A, con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são), na ci -
da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000398/99).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de

23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de 
ja ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu-
i ção.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, 
de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Assun ção Ce a ren se Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 38.719,
de 30 de ja ne i ro de 1956, e re no va da pelo De cre to nº
90.578, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
29650.000748/93);

II – Rá dio Cul tu ra de Foz do Igua çu Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Foz do Igua çu,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
455, de 6 de maio de 1955, e re no va da pelo De cre to
nº 92.670, de 16 de maio de 1986 (Pro ces so nº
53740.000408/93);

III – Fre qüen ci al – Empre en di men tos de Co mu-
ni ca ção Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da-
de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na-
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ri a men te à Rá dio Jor nal de Ma rin gá Ltda., con for me
Por ta ria MVOP nº 208, de 6 de abril de 1956, re no va-
da pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de
1984, e trans fe ri da para a con ces si o ná ria de que tra ta
este in ci so pelo De cre to de 22 de ja ne i ro de 1997
(Pro ces so nº 53740.000004/94);

IV – Rá dio So ci e da de Nova Espe ran ça Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Nova
Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 552, de 18 de ju nho de 1954, e re no va da
pelo De cre to nº 90.278, de 3 de ou tu bro de 1984 (Pro -
ces so nº 53740.000085/94);

V – Rá dio Pa ra na vaí Ltda., a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci da de de Pa ra na vaí, Esta do do Pa ra ná,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 623, de 12 de ju lho
de 1954, e re no va da pelo De cre to nº 89.626, de 8 de
maio de 1984 (Pro ces so nº 53740.000048/94);

VI – Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio
de Ja ne i ro Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de
1993, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio
de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº 1.235, de 25 
de ju nho de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
89.356, de 7 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
53770.000259/93);

VII – Rá dio Pi tan gue i ra Ltda., a par tir de 5 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Ita qui, Esta do do Rio 
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 96.850,
de 28 de se tem bro de 1988 (Pro ces so nº
53790.000864/98);

VIII – Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ba u ru, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 478,
de 6 de ou tu bro de 1960, e re no va da pelo De cre to nº
89.426, de 8 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
50830.001529/93);

IX – Rá dio Clu be de Ma rí lia Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma rí lia,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº
731, de 3 de abril de 1936, e re no va da pelo De cre-
to nº 91.493, de 29 de ju lho de 1985 (Pro ces so nº
50830.000983/93);

X – Rede Asso ci a da de Di fu são Ltda., a par tir de 
30 de ja ne i ro de 1994, na ci da de de San ta Isa bel,
Esta do de São Pa u lo, ori gi na ri a men te ou tor ga da à
Rá dio e Te le vi são Cam pes tre Ltda., pelo De cre to nº
89.089, de 2 de de zem bro de 1983, e trans fe ri da para
a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so con for me

De cre to de 2 de agos to de 1999 (Pro ces so nº
50830.001255/93);

XI – Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta
de Rá dio e TV Edu ca ti vas, a par tir de 1º de no vem bro
de 1993, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u-
lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 899, de 12 de ju nho de
1936, e re no va da pelo De cre to nº 90.418, de 8 de no -
vem bro de 1984 (Pro ces so nº 50830.000856/93);

XII – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de So ro ca ba,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Clu be de So ro ca ba Ltda., re no va da pelo De-
cre to nº 90.255, de 2 de ou tu bro de 1984, e trans fe ri-
da para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so con -
for me De cre to de 16 de de zem bro de 1997 (Pro ces so
nº 50830.000977/93);

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de no vem bro de 1993, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda cur ta na ci da de de São Pa u lo, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da à Fun da ção Pa dre Anchi -
e ta – Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas, pela
Por ta ria CTR nº 102, de 23 de fe ve re i ro de 1940, e pe -
los De cre tos nºs 31.199, de 28 de ju lho de 1952, e
32.156, de 23 de ja ne i ro de 1953, e re no va da pelo
De cre to nº 91.566, de 23 de agos to de 1985 (Pro ces-
so nº 50830.000857/93);

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 10 de ou tu bro de 1999, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens (te le vi são), na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da à Te le vi são
Tu i u ti S/A, pelo De cre to nº 64.927, de 5 de agos to de
1969, e re no va da pelo De cre to nº 90.769, de 28 de
de zem bro de 1984 (Pro ces so nº 53790.000398/99).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são 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, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga – Ju a-
rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 515, DE 2003

(Nº 2.560/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Ubá Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Iva i po rã, Esta do do
Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 6 de de zem bro de 2000, que re no va, a
par tir de 6 de ou tu bro de 1995, a con ces são da Rá dio
Ubá Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Iva i po rã, 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.

MENSAGEM Nº 1.962, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos tur nos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 6 de de zem bro de 2000, que “re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Di fu so ra de Ita co a ti a ra Ltda., a par tir
de 1º de mato de 1994, na ci da de de Ita co a ti a ra – AM
(onda mé dia);

2 – Rá dio Vale do Rio Ma de i ra Ltda., a par tir de
2 de agas to de 1994, na ci da de de Hu ma i tá – AM
(onda mé dia);

3 – Rá dio Inde pen dên cia Ltda., ori gi na ri a men te
Rá dio Edu ca do ra de San to Ama ro Ltda., a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de de San to Ama ro – BA
(onda mé dia);

4 – Rá dio Ara ri pe de Ce dro Ltda., a par tir de 14
de mar ço de 1995, na ci da de de Ce dro – CE (onda
mé dia);

5 – Rá dio Di fu so ra dos Inha muns Ltda., a par tir
de 25 de maio de 1994, na ci da de de Tauá – CE (onda 
mé dia);

6 – Fun da ção Cul tu ral Di vi no Espí ri to San to de
Ja taí, ori gi na ri a men te Rá dio Di fu so ra de Ja taí Ltda., a 
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ja taí – GO
(onda mé dia);

7 – Rá dio Jor nal de Inhu mas Ltda., a pu nir de 1º
de tur no de 1994, na ci da de de Inhu mas – GO (onda
mé dia);

8 – Fun da ção Cul tu ral João Pa u lo II, ori gi na ri a-
men te Rá dio Cul tu ra de Belo Ho ri zon te Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Belo Ho ri zon te –
MG (onda mé dia);

9 – So ci e da de Rá dio Cul tu ra Ri o gran di na Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Rio,
Gran de – RS (onda mé dia);

10 – Rá dio Fe de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ni te rói – RJ (onda mé dia);

11 – Rá dio Ci da de de Ma rí lia Ltda., a par tir de 1º 
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma rí lia – SP
(onda mé dia);

12 – So ci e da de Ra dio Clu be de Bi lac Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bi lac – SP
(onda mé dia);

13 – Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio –
Rá dio Edu ca do ra de Bra gan ça Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Bra gan ça – PA (onda mé -
dia);

14 – LK Ra di o di fu são Ltda., ori gi na ri a men te
Rede Alme i da Pi men tel de Ra di o di fu são Ltda., a par -
tir de 20 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Cu ri ti ba –
PR (onda mé dia);

15 – Rá dio Ci da de Pato Bran co Ltda., ori gi na ri a-
men te Fun da ção Ca pi tal do Su do es te, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Pato Bran co – PR
(onda mé dia);

16 – Rá dio Ubá Ltda., a par tir de 6 de ou tu bro de 
1995, na ci da de de Iva i po rã – PR (onda mé dia);

17 – Rá dio Flo ri a no Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Flo ri a no – PI (onda mé dia); e

18 – Rá dio Rio Mar Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1994, na ci da de de Ma na us – AM (onda
cur ta).

Bra sí lia, 21 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 639/MC

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio Di fu so ra Ita co a ti a ra Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
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na ci da de de Ita co a ti a ra, Esta do do Ama zo nas (Pro -
ces so nº 53630.000217/94);

• Rá dio Vale do Rio Ma de i ra Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Hu ma i tá, Esta do do Ama zo nas (Pro ces-
so nº 53630.000218/94);

• Rá dio Inde pen dên cia Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de San to Ama ro, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.000084/94);

• Rá dio Ara ri pe de Ce dro Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ce dro, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000802/94);

• Rá dio Di fu so ra dos Inha muns Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Tauá, Esta do do Ce a rá (Pro ces-
so nº 53650.000299/94);

• Fun da ção Cul tu ral Di vi no Espí ri to San to de Ja -
taí, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Ja taí, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 29670.000027/94);

• Rá dio Jor nal de Inhu mas Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra onda mé dia, na
ci da de de Inhu mas, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
29670.000032/94);

• Fun da ção Cul tu ral João Pa u lo II, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 50710.000013/94);

• So ci e da de Rá dio Cul tu ra Ri o gran di na Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Rio Gran de, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000302/94);

• Rá dio Fe de ral Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Ni te rói, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000071/94);

• Rá dio Ci da de de Ma rí lia Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ma rí lia, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000927/93);

• So ci e da de Rá dio Clu be de Bi lac Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são em onda mé dia,
na ci da de do Bi lac, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 
50830.000207/94);

• Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio, con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Bra gan ça, Esta do do Pará (Pro -
ces so nº 53720.000092/94);

• LK Ra di o di fu são Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000813/94);

• Rá dio Ci da de Pato Bran co Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná (Pro ces-
so nº 53740.000080/94);

• Rá dio Ubá Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000526/95);

• Rá dio Flo ri a no Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Flo ri a no, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
53760.000033/94);

• Rá dio Rio Mar Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda cur ta, na ci da de
de Ma na us, Esta do do Ama zo nas (Pro ces so nº
53630.000185/94).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1933, que a re gu la men-
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu-
i ção.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei 5.785, de 23 de ju nho
de 1972, e ten do em  vis ta o dis pos to no art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,
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De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra era onda mé dia:

I – Rádio Difusora de Itacoatiara Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita co a ti a ra, Esta -
do do Ama zo nas, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
647, de 6 de no vem bro de 1958, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.592, de 27 de abril de 1984 (Pro ces so nº
53630.000217/94);

II – Rá dio Vale do Rio Ma de i ra Ltda, a par tir de 2
de agos to de 1994, na ci da de de Hu ma i tà, Esta do do
Ama zo nas, ou tor ga da pelo De cre to nº 39.819, de 20
de ju nho de 1984 (Pro ces so nº 53630.000218/94);

III – Rá dio Inde pen dên cia Ltda., a par tir do 1º
de maio de 1994, na ci da de de San to Ama ro, Esta do
da Ba hia, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca-
do ra de San to Ama ro Ltda., con for me Por ta ria
MVOP nº 734, de 26 de se tem bro de 1957, re no va da
pela Por ta ria nº 87, do 14 de abril de 1987, au to ri za-
da a pas sar à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu-
de de au men to de po tên cia de sua es ta ção trans mis-
so ra, con for me Por ta ria nº 358, de 28 de ju lho de
1987, e au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para a atu al, con for me Por ta ria nº 398, de 3 de se -
tem bro de 1987, do Di re tor Re gi o nal do De par ta-
men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções em Sal va dor
(Pro ces so nº 53640.000084/94);

IV – Rá dio Ara ri pe de Ce dro Ltda., a par tir de 14
de mar ço do 1995, na ci da de de Ce dro, Esta do do
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 90.954, de 14 de fe -
ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº 53650.000802/94);.

V – Rá dio Di fu so ra dos Inha muns Ltda., a par tir
de 25 de maio de 1994, na ci da de de Tauá, Esta do do
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.625, de 8 de
maio de 1984 (Pro ces so nº 53650.000299/94);

VI – Fun da ção Cul tu ral Di vi no Espí ri to San to de
Ja taí, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ja -
taí, Esta do de Go iás, ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Di fu so ra de Ja taí Ltda., con for me Por ta ria
MVOP nº 885, de 21 de Ou tu bro de 1955, re no va da
pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de 1984, e
trans fe ri da pelo De cre to nº 97.494, de 8 de fe ve re i ro
de 1989, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci-
so (Pro ces so nº 29670.000027/94);

VII – Rá dio Jor nal de Inhu mas Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, ci da de de Inhu mas, Esta do de
Go iás, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 455, de 7
de ou tu bro de 1959, e re no va da pelo De cre to nº

90.101, de 27 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
29670.000032/94);

VIII – Fun da ção Cul tu ral João Pa u lo II, a par tir
de 1º do maio de 1994, na ci da de de Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra
de Belo Ho ri zon te Ltda., pela Por ta ria MJNI nº 190-B,
de 13 de abril de 1962, re no va da pelo De cre to nº
91.560, de 23 de agos to de 1985, e trans fe ri da pelo
De cre to de 3 de se tem bro de 1999, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50710.000013/94);

IX – So ci e da de Rá dio Cul tu ra Ri o gran di na
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Rio 
Gran de, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 444, de 8 de ju nho de 1945, e
re no va da pelo De cre to nº 89.629, de 8 de maio de
1984 (Pro ces so nº 53790.000302/94);.

X – Rá dio Fe de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ni te rói, Esta do, do Rio de Ja -
ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 361, de 27 de 
maio de 1958, e re no va da pelo De cre to nº 89.631, de
8 de maio de 1984 (Pro ces so nº 53770.000071/94);

XI – Rá dio Ci da de de Ma rí lia Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de  Ma rí lia, Esta do de 
São Pa u lo, ou tor ga da polo De cre to nº 35.146, 5 de
mar ço de 1954, e re no va da pelo De cre to nº 92.611, de
2 de maio de 1986 (Pro ces so nº 50830.000927/93); 

XII – So ci e da de Rá dio Clu be de Bi lac Ltda., a
par tir 1º de maio 1994, na ci da de de Bi lac, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 549, de
6 de ju nho de 1955, e re no va da polo De cre to nº
90.576, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000207/94);

XIII – Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bra gan ça,
Esta do do Pará, ou tor ga da ori gi nal men te a Rá dio
Edu ca do ra de Bra gan ça Ltda, pela Por ta ria MVOP nº
590, de 14 de de zem bro de 1959, re no va da pelo De -
cre to nº 92.415, de 20 de fe ve re i ro de 1986, e trans fe-
ri da pelo De cre to de 23 de ja ne i ro de 1997, para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53720.000092/94;

XIV – LK Ra di o di fu são Ltda., a par tir de 20 de 
fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri al men te à Rede Alme i da
Pi men tel de Ra di o di fu são Ltda, pelo De cre to nº
90.887, de 31 de ja ne i ro de 1985, au to ri za da a mu dar
sua de no mi na ção so ci al para a Rede de Cu ri ti ba na
de Ra di o di fu são Ltda., con for me Por ta ria nº 14, de 26 
de ja ne i ro de 1993, e trans fe ri da pelo De cre to de 21
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de de zem bro de 1999, para a con ces si o ná ria de que
tra ta este in ci so (Pro ces so nº 53740.000813/94);

XV – Rá dio Ci da de de Pato Bran co Ltda, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pato Bran co,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Fun -
da ção Ca pi tal do Su do es te, con for me Por ta ria MJNI
nº 205-B, de 24 de abril de 1962, re no va da pelo De -
cre to nº 89.238, de 23 de de zem bro de 1983, e trans -
fe ri da pelo De cre to nº 96.874, de 29 de se tem bro de
1988, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 53740.000080/94);

XVI – Rá dio Ubá Ltda., a par tir de 6 de  ou tu bro
de 1995, na ci da de de Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná,
ou tor ga da pela Por ta ria nº 822, de 29 do se tem bro de
1975, e re no va da pelo De cre to nº 91.671, de 20 de
se tem bro de 1985 (Pro ces so nº 53740.000526(95);

XVII – Rá dio Flo ri a no Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de dc Flo ri a no, Esta do do Pi a uí,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 588, de 5 de ou tu-
bro de 1956, e re no va da pelo De cre to nº 90.422, de 8
no vem bro de 1984 (Pro ces so 53760.000033/94).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de no vem bro de 1994, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, se vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda cur ta, na ci da de de Ma na us, Esta do
do Ama zo nas, ou tor ga da à Rá dio Rio Mar Ltda, pelo
De cre to nº 38.718, de 30 de ja ne i ro de 1956, e re no-
va da pelo De cre to nº 90.577, de 28 de no vem bro de
1984 (Pro ces so nº 3630.000185/94);

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se quen tes e seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção da con ces são so men te pro -
du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, aos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.802/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000526/95
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná

Inte res sa da: Rá dio Ubá Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu

ter mo em 6-10-85. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va-
men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e-
tá ria.

Con clu são : Pelo de fe ri men to do pe di do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va-
ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Ubá Ltda.,
con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à Rá dio
Ubá Ltda., con for me Por ta ria nº 822, de 29 de se tem-
bro de 1975, e re no va da, por dez anos, a par tir de 6
de ou tu bro de 1985, pelo De cre to nº 91.671, de 20 de
se tem bro de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União em 23 sub se qüen te, cujo pra zo re si du al da ou -
tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do do Pa ra ná, ten do aque la De le ga cia
con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to con so an te Pa re-
cer Ju rí di co nº 139/SEJUR, fls. 27/29, dos au tos.

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/PR, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

• a en ti da de ob te ve au to ri za ção para efe tu ar
trans fe rên cia in di re ta da sua ou tor ga me di an te Expo -
si ção de Mo ti vos nº 60, de 9 de maio de 1996, cu jos
atos le ga is de cor ren tes fo ram com pro va dos pela Por -
ta ria nº 215, de 18 de ou tu bro de 1996, fi can do seus
qua dros so ci e tá rio e di re ti vo as sim cons ti tu í dos:

COTISTAS        COTAS
Orlan do Pes su ti 1.840.000
Luiz Car los Gil 1.360.000
Va len tin Dar cin 800.000
TOTAL 4.000.000
Ge ren te Luiz Car los Gil

5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am -
pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de
1983, eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre-
sen ta do na for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do -
cu men ta ção há bil.

6. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  16 23875AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL70     



lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

7. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de
re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos e
De cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to para o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to-
ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

8. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Flá via

Cris ti na dos San tos Ro cha, Co or de na do ra.
De acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí-

di ca.
Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2000. – Ma ria da

Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 2.627/00

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC nº 1.802/00,
que con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção
do pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá -
dio Ubá Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Iva i po rã, Esta do
do Pa ra ná. Re me tam-se os au tos, acom pa nha dos de
mi nu tas de Expo si ção de Mo ti vos e De cre to, à con si-
de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro com vis tas ao en -
ca mi nha men to para o Exce len tís si mo Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2000. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção, De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 516, DE 2003

(Nº 2.570/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio Poti S/A, para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Na tal, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

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

ta ria nº 515, de 23 de agos to de 2000, que re no va, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, a per mis são ou tor-
ga da à Rá dio Poti S/A, para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Na tal, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 943, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ções de per-
mis sões para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 361, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Club de Cu i a bá Ltda., a par tir de 13 de mar ço de
1995, na ci da de de Cu i a bá – MT (fre qüên cia mo du la-
da);

2 – Por ta ria nº 515, de 23 de agos to de 2000 –
Rá dio Poti S/A, a par tir de 1º de no vem bro de 1993,
na ci da de de Na tal – RN (onda mé dia);

3 – Por ta ria nº 535, de 14 de se tem bro de 2000
– Empre sa SF de Ra di o di fu são Ltda., a par tir de 5 de
de zem bro de 1993, na ci da de de Vol ta Re don da – RJ
(fre qüên cia mo du la da);

4 – Por ta ria nº 719, de 4 de de zem bro de 2000 –
Rá dio Cu i a ba na de Me lo di as Ltda., a par tir de 25 de
mar ço de 1995, na ci da de de Cu i a bá – MT (fre qüên-
cia mo du la da);

5 – Por ta ria nº 720, de 4 de de zem bro de 2000 –
Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio
TV do Ama zo nas S/A, a par tir de 7 de fe ve re i ro de
1994, na ci da de de Ma na us – AM (fre qüên cia mo du-
la da);

6 – Por ta ria nº 730, de 7 de de zem bro de 2000 –
Rá dio Tan ga rá de Ma rí lia FM Ltda., ori gi na ri a men te
Rá dio Clu be de Vera Cruz Ltda., a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci da de de Ma rí lia – SP (fre qüên cia mo du-
la da);

7 – Por ta ria nº 184, de 17 de abril de 2001 – So -
ci e da de Emis so ra Vale do Mel Ltda., a par tir de 5 de
maio de 1996, na ci da de de Ira ti – PR (fre qüên cia mo -
du la da);

8 – Por ta ria nº 186, de 17 de abril de 2001 – Rá -
dio Ter ra Ltda., a par tir de 8 de agos to de 2000, na ci -
da de de Belo Ho ri zon te – MG (fre qüên cia mo du la da);

9 – Por ta ria nº 250, de 16 de maio de 2001 – Rá -
dio Ca ci que de Tau ba té Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ta u ba té – SP (onda mé dia);

10 – Por ta ria nº 252, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Clu be de Ou ri nhos Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Ou ri nhos – SP (onda mé dia);

11 – Por ta ria nº 253, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Di fu so ra São Fran cis co Ltda., a par tir de 1º de
maio 1994, na ci da de de São Fran cis co do Sul – SC
(onda mé dia);
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12 – Por ta ria nº 255, de 16 de maio de 2001 –
Fun da ção Pa dre Do ni zet ti, ori gi na ri a men te So ci e da-
de Rá dio Tam baú Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Tam baú – SP (onda mé dia);

13 – Por ta ria nº 259, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Tran sa mé ri ca de São Pa u lo Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de São Pa u lo – SP (fre -
qüên cia mo du la da).

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

 MC nº 404 EM

Bra sí lia, 7 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 515, de 23 de agos to de 2000, pela 
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Poti S.A., 
pelo De cre to nº 1.194, de 19 de ju nho de 1962, re no-
va da pela Por ta ria MC nº 146, de 22 de ju nho de
1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 27 se -
guin te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53780.000055/93, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 515, DE 23 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53780.000055/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, a per mis são ou tor ga-
da à Rá dio Poti S.A., pelo De cre to nº 1.194, de 19 de ju -
nho de 1962, re no va da pela Por ta ria MC nº 146, de 22
de ju nho de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
de 27 se guin te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á

pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.006/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53780.000055/93

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Nor te

(Atu al men te sob ju ris di ção da DMC/CE)

Inte res sa da: Rá dio Poti S.A.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 1º de no vem bro de 1993.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la-
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va-

ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio Poti S.A.,
per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, con for me De cre to nº 1.194, de 19 de ju -
nho de 1962.

2. Cum pre ob ser var que, ob je ti van do a adap ta-
ção aos li mi tes es ta be le ci dos no art. 12 do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, me di an te
EM nº 164, de 15 de se tem bro de 1982, foi re du zi da a
po tên cia da emis so ra cor res pon den te, pas san do,
por tan to, a en ti da de, à con di ção de per mis si o ná ria.

3. A ou tor ga em co men to foi re no va da, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1983, já na qua li-
da de de per mis são, pela Por ta ria MC nº 146, e 22 de
ju nho de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
de 27 se guin te.

4. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do do Rio Gran de do Nor te – DMC/RN,
ten do aque la De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao
ple i to, con so an te Pa re cer Ju rí di co nº 22/94, fls. 53,
dos au tos.

5. Por opor tu no, cum pre con si de rar que, após
a emis são do pa re cer ci ta do os qua dros so ci e tá rio e 
di re ti vo da en ti da de so fre ram al te ra ções, ten do, atu -
al men te, a com po si ção cons tan te das Por ta ri as nº
16, de 23 de abril de 1987, e nº 21, de 25 de ju nho
de 1996, res pec ti va men te, a sa ber:
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6. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da  ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o
pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma
de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há -
bil.

7. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des sa for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a lon -
go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin-
ção do ser vi ço pres ta do.

8. Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci ta-
do pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre sen-

tes au tos acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re no-
va ção cor res pon den tes – Por ta ria e Expo si ção de
Mo ti vos – ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu-
ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e
de ci dir do pe di do.

9. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

Bra sí lia, 14 de agos to de 2000. – Zil da Be a triz
Sil va de Cam pos Abreu,  Asses so ra.

De acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí-
di ca.

Bra sí lia, 15 de agos to de 2000. – Ma ria da
Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
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– de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 517, DE 2003

(Nº 2.572/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de La ges,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 19 de se tem bro de 2001, que re no va, a
par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da JPB
Empre sa Jor na lís ti ca Ltda. para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de La ges,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 1.066, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 19 de se tem bro de 2001, que “Re no va con -
ces são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar
ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Boa Espe ran ça Ltda., a par tir de 5 de
fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Bar ro-CE (onda mé -
dia);

2 – Rá dio Emis so ra de Aco pi a ra Ltda., a par tir
de 11 de mar ço de 1995, na ci da de de Aco pi a ra-CE
(onda mé dia);

3 – Rá dio Pri me i ra Ca pi tal Ltda., ori gi na ri a men-
te Rá dio Vale do Pa co ti Ltda, a par tir de 17 de fe ve re i-
ro de 1996, na ci da de de Aqui raz-CE (onda mé dia);

4 – Rá dio So ci e da de Edu ca do ra Ca ri ri Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cra -
to-CE (onda mé dia);

5 – Rá dio Alvo ra da de Qu i ri nó po lis Ltda., a par tir
de 8 de agos to de 1996, na ci da de de Qu i ri nó po-
lis-GO (onda mé dia);

6 – Rá dio Ca ta gua ses Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Ca ta gua ses-MG (onda 
mé dia);

7 – Rá dio Ita ju bá Ltda., a par tir de 3 de ou tu bro
de 1995, na ci da de de Ita ju bá-MG (onda né dia);

8 – Rá dio So ci e da de Pas sos Ltda., a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de de Pas sos-MG (onda mé -
dia);

9 – Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., a par tir de
25 de fe ve re i ro de 1997, na ci da de de Sou sa-PB
(onda mé dia);

10 – Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin-
ten dên cia de Ra di o di fu são por in ter mé dio da Rá dio
Ta ba ja ra, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1996, na ci da-
de de João Pes soa-PB (onda mé dia);

11 – JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Di fu so ra San ta Ca ta ri na Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de La ges-SC (onda
mé dia);

12 – Fun da ção San tís si mo Re den tor, ori gi na ri a-
men te Rá dio Edu ca ção Ru ral de Co a ri Ltda., a par tir
de 6 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Co a ri-AM
(onda tro pi cal);

13 – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé-
dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM,
a par tir de 22 de fe ve re i ro de 2000, na ci da de de Go iâ-
nia-GO (onda tro pi cal);

14 – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé-
dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM,
a par tir de 25 de abril de 1996, na ci da de de Go iâ-
nia-GO (onda cur ta);

15 – Fun da ção Ra i nha da Paz, a par tir de 3 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Bra sí lia-DF (onda mé -
dia);

16 – Te le vi são Anhan gue ra S.A., a par tir de 12
de mar ço de 1996, na ci da de de Go iâ nia-GO (sons e
ima gens); e

17 – Te le vi são Cen tro Amé ri ca Ltda., a par tir de
4 de de zem bro de 1995, na ci da de de Cu i a bá-MT
(sons e ima gens).

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2001.– Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 399 EM

Bra sí lia, 7 de agos to de 2001

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
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na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio Boa Espe ran ça Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Bar ro, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
3650.002462/95);

• Rá dio Emis so ra de Aco pi a ra Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Aco pi a ra, Esta do do Ce a rá (Pro ces-
so nº 53650.000010/95);

• Rá dio Pri me i ra Ca pi tal Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Aqui raz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.002497/95);

• Rá dio So ci e da de Edu ca do ra Ca ri ri Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Cra to, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 29650.000692/93);

• Fun da ção Ra i nha da Paz, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra sí lia,
Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº 53000.001665/98);

• Rá dio Alvo ra da De Qu i ri nó po lis Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 3670.000169/96);

• Rá dio Ca ta gua ses Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ca ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000076/95);

• Rá dio Ita ju bá Ltda.. con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000540/95):

• Rá dio So ci e da de Pas sos Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pas sos, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000078/95):

• Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Sou sa, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces-
so nº 53730.000989/96);

• Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin ten-
dên cia de Ra di o di fu são por in ter mé dio da Rá dio Ta -
ba ja ra, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de João Pes soa,
Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº 53730.000630/95);

• Go ver no do Esta do de Go iás, por in ter mé dio
da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM, au -
to ri za da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
cur ta, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro-
ces so nº 53670.000365/95);

• JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000179/94);

• Fun da ção San tís si mo Re den tor, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi-
cal, na ci da de de Co a ri, Esta do do Ama zo nas (Pro -
ces so nº 53630.000273/95);

• Go ver no do Esta do de Go iás, por in ter mé dio
da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM, au -
to ri za da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
tro pi cal, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro -
ces so nº 53670.000364/95);

• Te le vi são Anhan gue ra S.A, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na
ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53670.000312/95).

• Te le vi são Cen tro Amé ri ca Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na
ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
nº 53690.000490/95).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la men-
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram
ana li sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e
con si de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is
apli cá ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as
qua li fi ca ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces-
são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti-
tu i ção.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PRO JE TO DE DE CRE TO LE GIS LA TI VO
Nº 518, DE 2003

(Nº 2.574/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio Vi de i ra Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Vi -
de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 344, de 28 de ju nho de 2001, que re no va, a
par tir de 6 de fe ve re i ro de 1995, a per mis são ou tor ga-
da à Rá dio Vi de i ra Ltda. para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Vi de i-
ra, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 1.107, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ções de
per mis sões para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 355, de 24 de ju lho de 2000 –Rá -
dio Atlân ti da FM de San ta Cruz do Sul Ltda., na ci da-
de de San ta Cruz do Sul-RS;

2 – Por ta ria nº 344, de 28 de ju nho de 2001 –
Rá dio Vi de i ra Ltda., na ci da de de1 Vi de i ra-SC;

3 – Por ta ria nº 454, de 22 de agos to de 2001 –
Rá dio Ita i pú de Ma rí lia Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio
Ita i pú de Jaú Ltda., na ci da de de Jaú-SP; e

4 – Por ta ria nº 531, de 11 de se tem bro de 2001
– Rá dio Be tel Ltda., na ci da de do Re ci fe-PE.

Bra sí lia,  22 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 574 EM

Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2001

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 344, de 28 de ju nho de 2001, pela

qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Vi de i ra
Ltda., cujo ato de ou tor ga ocor reu nos ter mos da Por -
ta ria nº 112, de 11 de mar ço de 1985, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União em 13 sub se qüen te, para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Vi de i ra, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so nº
53820.001029/94, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 344, DE 28 DE JUNHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, no uso de suas atri bu i ções,
con for me o dis pos to no art. 6º, in ci so II,
do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro
de 1983, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so nº 53820.001029/94, re sol-
ve:

Art. 1º  Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 6 de fe ve re i ro de 1995, a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Vi de i ra Ltda., para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Vi de i ra,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º  Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º  Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 519, DE 2003

(Nº 2.579/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Di fu so ra Alto Vale Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Rio do
Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº de 11 de de zem bro de 2001, que re no va, a
par tir de 8 de mar ço de 1996, a con ces são da Rá dio
Di fu so ra Alto Vale Ltda., para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio do Sul, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.413/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53820.000771/95

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de San ta Ca-
ta ri na

Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra Alto Vale Ltda.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga

Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia. Pe di do apre sen ta do
in tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a 
vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co n.º
29/99, que con clu iu fa vo rá vel men te ao re que ri do.

I – Do Re la tó rio

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va-
ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio Di fu so ra
Alto Vale Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Rio do
Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da ori gi na ri a-
men te à Emis so ra Ru ral de Rio do Sul Ltda., atra vés
do De cre to n.º 57.378, de 3 de de zem bro de 1965, pu -
bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 20 sub se qüen-
te.

3. Atra vés da Por ta ria n.º 1.471, de 2 de se tem-
bro de 1970, a Emis so ra Ru ral de Rio do Sul Ltda., foi
au to ri za da a mu dar a sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, ou seja, Rá dio Di fu so ra Alto Vale Ltda.

4. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga-
cia do MC no Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do
aque la De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i-
to, con so an te Pa re cer Ju rí di co nº 29/99, fls. 56/58
dos au tos.

5. Sua úl ti ma re no va ção foi pro mo vi da pelo De -
cre to nº 95.626, de 13 de ja ne i ro de 1988, pu bli ca do
no Diá rio Ofi ci al da União de 14 se guin te, por 10
(dez) anos, a par tir de 8 de mar ço de 1986.

II – Da Fun da men ta ção

6. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DRMC/SC, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o que se se gue:

– A en ti da de ob te ve au to ri za ção para al te rar o
seu qua dro so ci e tá rio, atra vés da por ta ria n.º 099, de

30 de se tem bro de 1994, pas san do a ter a se guin te
con fi gu ra ção:

7. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am pa-
ra da ju ri di ca men te nos ter mos de que dis põem ob te-
ve au to ri za ção para al te rar o seu qua dro so ci e tá rio,
atra vés da por ta ria n.º 099, de 30 de se tem bro de
1994, pas san do a ter a se guin te con fi gu ra ção: a Lei
n.º 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983,
eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na 
for ma de vi da e com a do cu men ta ção há bil.

8. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

9. Res sal te-se que o pe di do de re no va ção da
en ti da de foi apre sen ta do a este Mi nis té rio in tem pes ti-
va men te, em 18 de de zem bro de 1995, con for me re -
que ri men to de fls.01 dos au tos, cu jos es tu dos se con -
clu í ram em 24 de maio de 1999, na for ma do men ci o-
na do Pa re cer de nº 29/99, de fls. 56/58.

10. No que res pe i ta à in tem pes ti vi da de do pe di-
do, men ci o na da no pa re cer que ora se ra ti fi ca, te ce-
mos al gu mas con si de ra ções.

11. Nos ter mos da re fe ri da le gis la ção, “as en ti-
da des que pre ten de rem a re no va ção do pra zo de
con ces são ou per mis são de ve rão di ri gir re que ri men-
to ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções no pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o
3º (ter ce i ro) mês an te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo
pra zo.” (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 32 do De cre to
nº 88.066/83).

12. O ci ta do De cre to nº 88.066/83, em seu ar ti-
go 7º, as sim dis põe:

“Art. 7º A pe remp ção da con ces são ou 
per mis são será de cla ra da quan do, ter mi na-
do o pra zo:

I – a re no va ção não for con ve ni en te ao 
in te res se na ci o nal;

II – ve ri fi car-se que a in te res sa da não
cum priu as exi gên ci as le ga is e re gu la men ta-
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res apli cá ve is ao ser vi ço, ou não ob ser vou
suas fi na li da des edu ca ti vas e cul tu ra is.”

13. Da le i tu ra do dis po si ti vo ci ta do re sul ta, de
pla no, que o não re que ri men to da re no va ção do pra zo
da ou tor ga re sul ta rá na ado ção das me di das per ti-
nen tes, com a ins ta u ra ção do cor res pon den te pro-
ces so de pe remp ção, até a de cla ra ção da pe remp ção
da ou tor ga, ex tin guin do-se, des ta for ma, a re la ção ju -
rí di ca es ta be le ci da en tre a União e a con ces si o ná ria
ou per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são, por ma -
ni fes to de sin te res se dos ou tor ga dos na ma nu ten ção
des sa re la ção.

14. To da via, os pe di dos de re no va ção de ou tor-
ga apre sen ta dos in tem pes ti va men te, ou seja, ul tra-
pas sa do o pra zo le gal, in clu si ve aque les apre sen ta-
dos nos au tos do pro ces so de de cla ra ção de pe remp-
ção já ins ta u ra do, de ve rão ser apre ci a dos e ter pros -
se gui men to, en ten di men to esse ado ta do por este Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções des de os idos de 1973,
quan do foi pro mo vi da no País, pela pri me i ra vez, a re -
vi são de to das as con ces sões e per mis sões até en tão
ou tor ga das, nos ter mos da Lei nº 5.785/72.

15. Na que la opor tu ni da de, con clu iu-se pela ju ri-
di ci da de dos pro ce di men tos e pela le ga li da de da re -
no va ção, em pe di dos com in ci den te de in tem pes ti vi-
da de, uma vez que o pe di do, mes mo in tem pes ti vo, ar -
re da a in ci dên cia da ex tin ção da ou tor ga, por ter ha vi-
do, mes mo que tar dia, a ma ni fes ta ção de von ta de e
in te res se na con ti nu a ção da ex plo ra ção do ser vi ço de 
ra di o di fu são, en ten di men to esse man ti do até os dias
de hoje e que con si de ra mos ple na men te de fen sá vel à 
luz da le gis la ção bra si le i ra e da me lhor dou tri na, que
abor da mos li ge i ra men te.

16. É, a pe remp ção, ge ne ri ca men te con ce i tu-
a da como a ex tin ção de um di re i to. Tec ni ca men te,
en tre tan to, tem-se que a pe remp ção ocor re sem pre
den tro do pro ces so e com re la ção ao pro ces so,
quan do se de i xa de pra ti car ato ou não se faz o que
de ve ria fa zer, den tro dos pra zos es ta be le ci dos,
con for me in ci sos II e V do art. 267 do Có di go de
Pro ces so Ci vil.

17. Apro xi ma-se do con ce i to de de ca dên cia e
de pres cri ção (am bas re gu la das pelo in ci so IV do art.
269 do CPC) quan to à pro xi mi da de dos seus efe i tos.
To da via, não pode ser com es tas con fun di da, por que
se apli ca ex clu si va men te ao pro ces so e não às re la-
ções ju rí di cas ex tra pro ces su a is.

18. Di fe re fun da men tal men te tan to da pres cri-
ção quan to da de ca dên cia uma vez que “a pe remp-

ção tan to pode re fe rir-se à ex tin ção da ação, como so -
men te à per da do di re i to de exer cí cio de um ato, que
per ten ce ou faz par te do pro ces so, sem que este se
pa ra li se ou se ani qui le, por in te i ro.”

“E tan to as sim é que no caso de ab sol-
vi ção de ins tân cia, pode esta ser res ta u ra da
en quan to na de ca dên cia ou na pres cri ção
nada mais se tem a res ta u rar, des de que
tudo é mor to ou ex tin to, seja di re i to ou seja
ação.” (De Plá ci do e Sil va. Vo ca bu lá rio Ju rí-
di co, fls. 414, 12ª ed. Fo ren se).

19. No mes mo sen ti do, Luiz Ro dri gues Wam bi er
(Cur so Avan ça do de Pro ces so Ci vil – Ed. Re vis ta dos
Tri bu na is – 1998 – pág. 610)

“A pe remp ção, a que alu de o art. 267,
V, é ins ti tu to pro ces su al cuja de fi ni ção é ex -
pres sa le gal men te. Esta de fi ni ção está no
art. 268, pa rá gra fo úni co, que con tém uma
im pre ci são de lin gua gem téc ni ca con sis ten-
te na ex pres são “nova ação”. Não se apli ca
o pre ce i to se, na ver da de, de ‘no va ação’ se
tra tar. A mes ma im per fe i ção téc ni ca não tem 
lu gar, to da via, no ca put do ar ti go, onde se
faz men ção à pos si bi li da de de que “se in-
ten te de novo a ação.”

“Vê-se, pela úl ti ma par te do pa rá gra fo
úni co do ar ti go em tela, que o fe nô me no
pro ces su al da pe remp ção gera, por as sim
di zer, a per da a pre ten são (per da da pos si-
bi li da de de se afir mar que se tem di re i to), e
não a per da do di re i to em si, ten do em vis ta
a pos si bi li da de que re ma nes ce, ao au tor, de 
ale gá-lo em sua de fe sa.” (gri fa mos)

20. E ain da, Mo acyr Ama ral San tos (Pri me i ras
Li nhas de Di re i to Pro ces su al Ci vil, 2º vol. – pág. 105 –
Ed. Sa ra i va – 17ª ed.)

“Com a de cre ta ção da ex tin ção do pro -
ces so por um dos mo ti vos enu me ra dos no
art. 267 do re fe ri do Có di go, aque le se en-
cer ra sem jul ga men to do mé ri to. Per ma ne ce
ín te gra a pre ten são do au tor, que, en tre tan-
to, não pode ser apre ci a da e de ci di da no
pro ces so, pois que se ex tin guiu. Daí ocor rer
o se guin te efe i to:

Ao au tor será per mi ti do in ten tar de
novo a ação, sal vo quan do a ex tin ção do pro -
ces so ti ver sido de cre ta da com fun da men to
no nº V do art. 267 (Cód. Cit., art. 268)”
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21. Di an te de tais con ce i tos e ob ser va dos os
efe i tos de les de cor ren tes, o le gis la dor bus cou no Di -
re i to Pro ces su al Ci vil, e sa bi a men te in tro du ziu no
tex to do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que re gu la men tou a Lei nº 5.785/72, a fi gu ra
da pe remp ção e não a da de ca dên cia ou da pres cri-
ção, tra du zin do-se, aí, a pos si bi li da de de se res ta u-
rar, tan to o pro ces so quan to o di re i to.

22. Por ou tro lado, há que se ter pre sen te o Prin -
cí pio da Con ti nu i da de que in for ma o Di re i to Admi nis-
tra ti vo, de que “A ati vi da de da Admi nis tra ção é inin ter-
rup ta, não se ad mi tin do a pa ra li sa ção dos ser vi ços
Pú bli cos.” Assi na le-se que esse prin cí pio não dis tin-
gue o ser vi ço exe cu ta do di re ta men te pela Admi nis tra-
ção, da que le que é de le ga do ou con ce di do pelo Esta -
do ao par ti cu lar, que o exe cu ta rá em seu nome. Exa -
ta men te aí é que re si dem as con ces sões e per mis-
sões dos ser vi ços de ra di o di fu são.

23. O Prin cí pio da Con ti nu i da de dos ser vi ços
pú bli cos tem como es co po o prin cí pio ma i or – da pro -
te ção dos be ne fi ciá ri os da ati vi da de ad mi nis tra ti va –
uma vez que a ex tin ção de um ser vi ço que vem sen do
re gu lar men te pres ta do a uma de ter mi na da co mu ni-
da de re sul ta ria em pre ju í zo ma i or para a mes ma co -
mu ni da de, que se ria pri va da do ser vi ço.

24. Ain da é de se con si de rar que este Mi nis té rio,
ao dar cur so ao pe di do in tem pes ti vo de re no va ção,
for mu lan do exi gên ci as com pa tí ve is à es pé cie, as sen-
tiu na con ti nu i da de do pro ces so, re co nhe cen do-o sa -
ná vel, ad mi tin do, de modo ine quí vo co, que os es tu-
dos ine ren tes se con clu ís sem no sen ti do da re no va-
ção.

25. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que
en vol vem a pre sen te re no va ção, deve o pro ces so se -
guir em seu trâ mi te, sen do viá vel, ju ri di ca men te, que
se au to ri ze a pos tu la da re no va ção, por 10 anos, a
par tir de 8 de mar ço de 1996.

III – Da Con clu são

26. Isto pos to, pro nun cio-me pelo en ca mi nha-
men to dos pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
de re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti-
vos e De cre to, com vis tas ao en ca mi nha men to ao
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au -
to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di-
do.

27. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci-
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §

3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re -
no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer, sub cen su ra.
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Mar cus Vi ní-

ci us Lima Fran co, Assis ten te Ju rí di co/AGU. Che fe
da Di vi são Ju rí di ca de Assun tos de Ra di o di fu são.

De acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con sul to ra Ju rí-
di ca.

Em 22 de ou tu bro de 2001. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do Sr. Mi nis-
tro.

Em 22 de ou tu bro de 2001. – Ra i mun da No na ta
Pi res , Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 520 DE 2003

(Nº 2.374/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ervá lia, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 97, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ervá lia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 206, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 90, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Assis tên cia So ci al Casa da Ben ção,
na Ci da de de Ta gua tin ga – DF;
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2 – Por ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar, na ci da de de Ta man da ré – PE;

3 – Por ta ria nº 92, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
ASCOM, Assis tên cia So ci al Co mu ni tá ria, na ci da de
de Ipa ba – MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Frei Odo ri co Vir ga,
na ci da de de Fron te i ra – MG;

5 – Por ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, na ci da de
de Iati – PE;

6 – Por ta ria nº 95, de 29 de ja ne i ro do 2002 –
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ, na ci da-
de de Qu i xa dá – CE;

7 – Por ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te, na ci da de de
Na tal – RN;

8 – Por ta ria nº 97, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro, na ci da de
de Ervá lia – MG;

9 – Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se, na ci da de de Te-
i xe i ras – MG; e

10 – Por ta ria nº 99, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES, na ci da de
de Ibi ra çu – ES.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 132 EM

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de

ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do 
Bri ga de i ro, na ci da de de Ervá lia, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223, da
Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000312/01, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 97, DE 29 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.0003l2/0l, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos
do Bri ga de i ro, com sede na Rua Sa gra do Co ra ção de
Je sus, nº 85-A – Cen tro, na ci da de de Ervá lia, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo do três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º50’20”S e lon gi tu de em
42º39’27”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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RELATÓRIO Nº 47/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.312101, de
3-5-01.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga-
de i ro, lo ca li da de de Ervá lia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro,
ins cri to no CGC sob o

nú me ro 04.398.026/0001-90, no Esta do de Mi -
nas Ge ra is, com sede na Rua Sa gra do Co ra ção de
Je sus, 85, A, Cen tro, ci da de de Ervá lia, MG, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por 
meio de re que ri men to da ta do de 25 de abril de 2001,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.645, de 3-3-1998 e 
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de

ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 61, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, no 
en tan to, de i xou de in di car ini ci al men te as co or de na-
das, e so men te após o cum pri men to de exi gên ci as, é
que fo ram in di ca das as co or de na das, que tem cen tro
lo ca li za do na Rua Sa gra do Co ra ção de Je sus, 85, A,
Cen tro, ci da de de Ervá lia, Esta do de Mi nas Ge ra is,
de co or de na das ge o grá fi cas em 20°50’20”S de la ti tu-
de e 42°39’27”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 09-04-01,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 47 a 48 e fls. 60, de no mi na do de
“Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
do su bi tem 6.7, in ci so I e II da Nor ma nº 2/98, bem
como in di ca ção das co or de na das e do real en de re ço
do sis te ma ir ra di an te e plan ta de ar ru a men to. Di an te
da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di co dos pro ces sos re fe-
ren tes as in te res sa das na lo ca li da de e em ob ser vân-
cia ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor ma nº 2/98,
foi en ca mi nha do ofí cio para que se es ta be le ces se
uma as so ci a ção en tre as re que ren tes (fls. 158). Ocor -
re que, fren te ao si lên cio das en ti da des e con si de ran-
do o de cur so do pra zo con ce di do, uti li zou-se o cri té rio
de se le ção apon to a da no su bi tem 6.10.2 da Nor ma nº 
2/98, do qual cons ta tou-se que a re que ren te con ta
com um ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções em apo io
que a sua con cor ren te, (fls. 160). Em de cor rên cia de
tal fato, a en ti da de foi se le ci o na da. Sen do ofi ci a da
para en ca mi nhar o su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) da
Nor ma nº 2/98, (fls. 53).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 162, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 189 e 190.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Luiz Car los Ervi lha Ro dri gues
Vice-Pre si den te: Eu ni ce Cris ti na de Lima
1º Se cre tá rio: Fre de ri co Luiz Ri be i ro Fon te
2º Se cre tá rio: Luce Me i re de Oli ve i ra
1º Te sou re i ro: Ja ni ce Fer re i ra Ro dri gues
2º Te sou re i ro: Au ré lio Car los Ervi lha Ro dri gues
Dir. de Cult: Vi vi a ni Lo pes e Sil va
Dir. So ci al: Ani ta Ma ria S. de Ma tos Fon te
Dir. Ambi en tal: Re na to Pi res

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Sa gra do Co ra ção de Je sus, 85, A, Cen tro,
ci da de de Ervá lia, Esta do de Mi nas Ge ra is

– co or de na das ge o grá fi cas
20°50’20”S de la ti tu de 42°39’27”W de lon gi tu de

cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá-
rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 162, e no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 
189 e 190, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu-
ral Ami gos do Bri ga de i ro, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da-
de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.312/01,
de 3 de maio de 2001.

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias,  Che fe de Di vi são/SSR, Re la to ra da con clu são – 
Adri a na Re sen de Ave lar Ra be lo, Che fe de Ser vi-
ço/SSR, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
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À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 23 de ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ço de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 47/2002/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 23 de ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -

los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
ter mi na ti va.)

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) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 503
a 520, de 2003, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com
pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor -
do com o art. 223, §1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos 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 úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, “b”, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

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 do
Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 2000 – Com -
ple men tar, de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que
al te ra a Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, re gu la-
men tan do as ope ra ções de an te ci pa ção de pa ga-
men to de tri bu tos e que dá ou tras pro vi dên ci as

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo tou-se, on tem, o pra zo pre vis to no art. 91,
§3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter-
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná-
rio, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 112, de
2003 (nº 2.107/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Co mev – Rá dio Co -
mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca bi xi, Esta do de Ron -
dô nia.

Ten do sido apro va da ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

É o se guin te o tex to en ca mi nha do à
pro mul ga ção

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 112, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a COMEV
– Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca bi xi, Esta do de Ron dô nia.

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 502, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
COMEV – Rá dio Co mu ni tá ria Cul tu ra 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 Ca -
bi xi, Esta do de Ron dô nia.

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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na do ra Fá ti ma
Cle i de, Re la to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que 
pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 334, DE 2003

Acres cen ta art. 22-C à Lei nº 8.212,
de 24 de ju lho de 1991, para dis por so bre
a isen ção par ci al de con tri bu i ção pre vi-
den ciá ria para as em pre sas que ado ta-
rem tur no ex tra de tra ba lho e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 22-C:

“Art. 22-C. As em pre sas que ado ta rem
tur no ex tra de tra ba lho es tão isen tas do re-
co lhi men to das con tri bu i ções para a Se gu ri-
da de So ci al, re la ti vas aos em pre ga dos con -
tra ta dos para esse fim, por um pra zo de três 
anos con ta dos da en tra da em vi gor des ta
nor ma.

Pa rá gra fo úni co, O be ne fí cio pre vis to
nes te ar ti go será con ce di do a re que ri men to
dos in te res sa dos, que com pro va rão o acrés -
ci mo de, pelo me nos, ses sen ta por cen to no 
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nú me ro de em pre ga dos con tra ta dos, com a
ado ção do novo tur no de tra ba lho.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pri me i ro dia
do exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao de sua apro va-
ção.

Jus ti fi ca ção

O de sem pre go tor nou-se, ao lado da vi o lên cia,
mo ti vo de gran de pre o cu pa ção so ci al, de man dan do
ini ci a ti vas que di mi nu am os seus efe i tos e es ti mu lem
a cri a ção de no vos pos tos de tra ba lho. É pre ci so que
pen se mos, com a ur gên cia de vi da, em al ter na ti vas
eco nô mi cas, po lí ti cas e le gis la ti vas para esse gra ve
pro ble ma. É nes sa li nha que es ta mos pro pon do a
isen ção de con tri bu i ções para a Se gu ri da de So ci al,
re la ti vas aos no vos con tra ta dos, em be ne fí cio das
em pre sas que ado ta rem tur no ex tra de tra ba lho.

Enquan to aguar da mos an si o sa men te a re to ma-
da do de sen vol vi men to, re tar da da pelo peso ex ces si-
vo dos ju ros pra ti ca dos no País, al gu mas me di das,
ain da que pa li a ti vas, po dem ser to ma das. Há todo um
es pa ço de pro du ção oci o so. Empre sas pre pa ra das
para pro du zir mu i to mais es tão ini bi das pela fal ta de
po der aqui si ti vo da po pu la ção e pela fal ta de in cen ti-
vos es pe cí fi cos. Isso sem fa lar no peso tri bu tá rio im -
pos to aos con tri bu in tes que su fo ca a pro du ti vi da de e
o con su mo. Sen do as sim, a ado ção de tur nos su ple-
men ta res re pre sen ta uma al ter na ti va viá vel para su -
pe rar uma cer ta pa ra li sia ou re tro ces so que se aba te
so bre o mer ca do de tra ba lho.

Em dois as pec tos, a ado ção de um novo tur no
de tra ba lho pode ser es pe ci al men te po si ti va. Em pri -
me i ro lu gar, por for ne cer um nú me ro adi ci o nal de va -
gas para os tra ba lha do res, com dis tri bu i ção de ren da,
au men to do po der aqui si ti vo e re du ção dos ín di ces de 
de sem pre go. Assim es ti mu la mos o con su mo e, con -
se qüen te men te, todo o pro ces so eco nô mi co. Em se -
gun do lu gar, te mos o au men to da pro du ção que, por
si só, gera mais bens dis po ní ve is, com pe ti ti vi da de e
au men to na ar re ca da ção de tri bu tos e con tri bu i ções.
Tra ta-se da cri a ção de um cír cu lo po si ti vo de ren da e
pro du ção, em be ne fí cio de toda a so ci e da de.

A ex pe riên cia que es ta mos pro pon do pode ser
tes ta da no tem po. Sen do as sim, es ta mos pre ven do
um pra zo de três anos para a ava li a ção dos re sul ta-
dos. Pos te ri or men te, po de mos pror ro gar esse pra zo
ou não, de pen den do das con di ções vi gen tes na eco -
no mia e dos ín di ces de de sem pre go. Além dis so, es -
ta mos li mi tan do a con ces são do be ne fí cio às em pre-
sas que am pli a rem o qua dro de fun ci o ná ri os em, pelo
me nos, ses sen ta por cen to.

Esta mos pro pon do tam bém que a vi gên cia do
in cen ti vo te nha iní cio no pri me i ro dia do exer cí cio fi -
nan ce i ro se guin te ao da apro va ção da nor ma. Assim,
evi ta mos ques tões or ça men tá ri as, em bo ra es te ja mos
con ven ci dos de que pra ti ca men te não ha ve rá per da

de ar re ca da ção, pois ha ve rá um au men to no vo lu me
de con tri bu i ção pre vi den ciá ria, com o nú me ro ma i or
de em pre ga dos, e um acrés ci mo na ar re ca da ção tri -
bu tá ria, como efe i to be né fi co da ati va ção da eco no-
mia.

Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
o apo io de nos sos pa res para a apro va ção de nos sa
ini ci a ti va. Ela pode, sem dú vi da, re pre sen tar uma
opor tu ni da de de tra ba lho para inú me ros ci da dãos
que hoje se en con tram de sa len ta dos com a fal ta de
va gas.

Sala das Ses sões, 15 de agos to de 2003. – Se -
na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

LEGISLAÇÃO CITADA
(Ane xa da pelo au tor)

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.

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

CAPÍTULO IV
Da Con tri bu i ção da Empre sa

Art.22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -
ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art.
23, é de: (*)Nota: A Lei nº 9.317, de 5.12.96, dis pôs
so bre o tra ta men to di fe ren ci a do às mi cro em pre sas e
em pre sas de pe que no por te – SIMPLES.

I – 20% (vin te por cen to) so bre o to tal das re mu-
ne ra ções pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, no
de cor rer do mês, aos se gu ra dos em pre ga dos, em-
pre sá ri os, tra ba lha do res avul sos e au tô no mos que
lhe pres tem ser vi ços;

I – vin te por cen to so bre o to tal das re mu ne ra-
ções pa gas, de vi das ou cre di ta das a qual quer tí tu lo,
du ran te o mês, aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba-
lha do res avul sos que lhe pres tem ser vi ços, des ti na-
das a re tri bu ir o tra ba lho, qual quer que seja a sua for -
ma, in clu si ve as gor je tas, os ga nhos ha bi tu a is sob a
for ma de uti li da des e os adi an ta men tos de cor ren tes
de re a jus te sa la ri al, quer pe los ser vi ços efe ti va men te
pres ta dos, quer pelo tem po à dis po si ção do em pre ga-
dor ou to ma dor de ser vi ços, nos ter mos da lei ou do
con tra to ou, ain da, de con ven ção ou acor do co le ti vo
de tra ba lho ou sen ten ça nor ma ti va. (Re da ção dada
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (*)Nota: A con tri bu i ção
da em pre sa em re la ção às re mu ne ra ções e re tri bu i-
ções pa gas ou cre di ta das pe los ser vi ços de se gu ra-
dos em pre sá ri os, tra ba lha do res au tô no mos, avul sos
e de ma is pes so as fí si cas, sem vín cu lo em pre ga tí cio,
está dis ci pli na da pela Lei Com ple men tar nº 84, de
18.1.96.

II – para o fi nan ci a men to da com ple men ta ção
das pres ta ções por aci den te do tra ba lho, dos se guin-
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tes per cen tu a is, in ci den tes so bre o to tal das re mu ne-
ra ções pa gas ou cre di ta das, no de cor rer do mês, aos
se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:

II – para o fi nan ci a men to do be ne fí cio pre vis to
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, e da que les con ce di dos em ra zão do grau de in -
ci dên cia de in ca pa ci da de la bo ra ti va de cor ren te dos
ris cos am bi en ta is do tra ba lho, so bre o to tal das re mu-
ne ra ções pa gas ou cre di ta das, no de cor rer do mês,
aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:
(Re da ção dada nela Lei nº 9.732. de 11.12.98)

a)1 % (um por cen to) para as em pre sas em cuja
ati vi da de pre pon de ran te o ris co de aci den tes do tra -
ba lho seja con si de ra do leve;

b)2% (dois por cen to) para as em pre sas em cuja 
ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de ra do
mé dio;

c)3% (três por cen to) para as em pre sas em cuja
ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de ra do
gra ve.

III – vin te por cen to so bre o to tal das re mu ne ra-
ções pa gas ou cre di ta das a qual quer tí tu lo, no de cor-
rer do mês, aos se gu ra dos con tri bu in tes in di vi du a is
que lhe pres tem ser vi ços; (Inci so in clu í do nela Lei nº
9.876. de 26.11.99)

IV – quin ze por cen to so bre o va lor bru to da nota 
fis cal ou fa tu ra de pres ta ção de ser vi ços, re la ti va men-
te a ser vi ços que lhe são pres ta dos por co o pe ra dos
por in ter mé dio de co o pe ra ti vas de tra ba lho.” (Inci so
in clu í do pela Lei nº 9.876. de 26.11.99)

§ 1º  No caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de
in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas
eco nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e
in ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e-
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til,
co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va-
dos e de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no mos de se gu-
ros pri va dos e de cré di to e en ti da des de pre vi dên cia
pri va da aber tas e fe cha das, além das con tri bu i ções
re fe ri das nes te ar ti go e no art. 23, é de vi da a con tri bu-
i ção adi ci o nal de dois vír gu la cin co por cen to so bre a
base de cál cu lo de fi ni da nos in ci sos I e III des te ar ti go.
(Re da ção dada pela Lei nº 9.876 de 26.11.99) (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35, de 24.8.2001)

§ 2º Não in te gram a re mu ne ra ção as par ce las
de que tra ta o § 90 do art. 28.

§ 3º O Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia
So ci al po de rá al te rar, com base nas es ta tís ti cas de
aci den tes do tra ba lho, apu ra das em ins pe ção, o en -
qua dra men to de em pre sas para efe i to da con tri bu i-
ção a que se re fe re o in ci so II des te ar ti go, a fim de es -
ti mu lar in ves ti men tos em pre ven ção de aci den tes.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, na for ma
da lei, ou vi do o Con se lho Na ci o nal da Se gu ri da de So -
ci al, me ca nis mos de es tí mu lo às em pre sas que se uti -

li zem de em pre ga dos por ta do res de de fi ciên ci as fí si-
ca, sen so ri al e/ou men tal com des vio do pa drão mé -
dio.

§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca à pes -
soa fí si ca de que tra ta a alí nea “a” do in ci so V do art.
12 des ta Lei. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.540 de
22.12.92 e re vo ga do pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 6º A con tri bu i ção em pre sa ri al da as so ci a ção
des por ti va que man tém equi pe de fu te bol pro fis si o nal
des ti na da à Se gu ri da de So ci al, em subs ti tu i ção à pre -
vis ta nos in ci sos I e II des te ar ti go, cor res pon de a cin -
co por cen to da re ce i ta bru ta, de cor ren te dos es pe tá-
cu los des por ti vos de que par ti ci pem em todo ter ri tó rio
na ci o nal em qual quer mo da li da de des por ti va, in clu si-
ve jo gos in ter na ci o na is, e de qual quer for ma de pa tro-
cí nio, li cen ci a men to de uso de mar cas e sím bo los, pu -
bli ci da de, pro pa gan da e de trans mis são de es pe tá cu-
los des por ti vos. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97)

§ 7º Ca be rá à en ti da de pro mo to ra do es pe tá cu-
lo a res pon sa bi li da de de efe tu ar o des con to de cin co
por cen to da re ce i ta bru ta de cor ren te dos es pe tá cu los
des por ti vos e o res pec ti vo re co lhi men to ao Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al, no pra zo de até dois dias
úte is após a re a li za ção do even to. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 8º Ca be rá à as so ci a ção des por ti va que man -
tém equi pe de fu te bol pro fis si o nal in for mar à en ti da de
pro mo to ra do es pe tá cu lo des por ti vo to das as re ce i tas
au fe ri das no even to, dis cri mi nan do-as de ta lha da men-
te. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 9º No caso de a as so ci a ção des por ti va que
man tém equi pe de fu te bol pro fis si o nal re ce ber re cur-
sos de em pre sa ou en ti da de, a tí tu lo de pa tro cí nio, li -
cen ci a men to de uso de mar cas e sím bo los, pu bli ci da-
de, pro pa gan da e trans mis são de es pe tá cu los, esta
úl ti ma fi ca rá com a res pon sa bi li da de de re ter e re co-
lher o per cen tu al de cin co por cen to da re ce i ta bru ta
de cor ren te do even to, inad mi ti da qual quer de du ção,
no pra zo es ta be le ci do na alí nea b, in ci so I, do art. 30
des ta Lei. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.528, de
10.12.97)

§ 10. Não se apli ca o dis pos to nos §§ 6º ao 9º às
de ma is as so ci a ções des por ti vas, que de vem con tri-
bu ir na for ma dos in ci sos I e II des te ar ti go e do art. 23
des ta Lei.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.528, de
10.12.97)

§ 11. O dis pos to nos §§ 6º a 9º apli ca-se à as so-
ci a ção des por ti va que man tém equi pe de fu te bol pro -
fis si o nal e que se or ga ni ze na for ma da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei
nº 9.711, de 20.11.98)

§ 12. (VETADO) (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
10.170, de 29.12.2000)
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§ 13. Não se con si de ra como re mu ne ra ção di re-
ta ou in di re ta, para os efe i tos des ta Lei, os va lo res
des pen di dos pe las en ti da des re li gi o sas e ins ti tu i ções
de en si no vo ca ci o nal com mi nis tro de con fis são re li gi-
o sa, mem bros de ins ti tu to de vida con sa gra da, de
con gre ga ção ou de or dem re li gi o sa em face do seu
mis ter re li gi o so ou para sua sub sis tên cia des de que
for ne ci dos em con di ções que in de pen dam da na tu re-
za e da quan ti da de do tra ba lho exe cu ta do. (Pa rá gra fo
in clu í do pela Lei nº 10.170, de 29.12.2000)

Art. 22A. A con tri bu i ção de vi da pela agro in dús-
tria, de fi ni da, para os efe i tos des ta Lei, como sen do o
pro du tor ru ral pes soa ju rí di ca cuja ati vi da de eco nô mi-
ca seja a in dus tri a li za ção de pro du ção pró pria ou de
pro du ção pró pria e ad qui ri da de ter ce i ros, in ci den te
so bre o va lor da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci-
a li za ção da pro du ção, em subs ti tu i ção às pre vis tas
nos in ci sos I e II do art. 22 des ta Lei, é de: (Arti go in -
clu í do pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

I – dois vír gu la cin co por cen to des ti na dos à Se -
gu ri da de So ci al; (Inclu í do pela Lei nº 10.256, de
9.7.2001)

II – zero vír gu la um por cen to para o fi nan ci a-
men to do be ne fí cio pre vis to nos arts. 57 e 58 da Lei nº 
8.213, de 24 de ju lho de 1991, e da que les con ce di dos
em ra zão do grau de in ci dên cia de in ca pa ci da de para
o tra ba lho de cor ren te dos ris cos am bi en ta is da ati vi-
da de. (Inclu í do pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 1º (VETADO) (Inclu í do pela Lei nº 10.256, de
9.7.2001)

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de ser vi ços a ter ce i-
ros, cu jas con tri bu i ções pre vi den ciá ri as con ti nu am
sen do de vi das na for ma do art. 22 des ta Lei. (Inclu í do
pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 3º Na hi pó te se do § 22, a re ce i ta bru ta cor res-
pon den te aos ser vi ços pres ta dos a ter ce i ros será ex -
clu í da da base de cál cu lo da con tri bu i ção de que tra ta
o ca put. (Inclu í do pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 4º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às so -
ci e da des co o pe ra ti vas e às agro in dús tri as de pis ci-
cul tu ra, car ci ni cul tu ra, su i no cul tu ra e avi cul tu ra.
(Inclu í do pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)

§ 5º O dis pos to no in ci so I do art. 32 da Lei nº
8.315, de 23 de de zem bro de 1991, não se apli ca ao
em pre ga dor de que tra ta este ar ti go, que con tri bu i rá
com o adi ci o nal de zero vír gu la vin te e cin co por cen to
da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li za ção da
pro du ção, des ti na do ao Ser vi ço Na ci o nal de Apren di-
za gem Ru ral (SENAR). (Inclu í do pela Lei nº 10.256,
de 9.7.2001)

§ 6º Não se apli ca o re gi me subs ti tu ti vo de que
tra ta este ar ti go à pes soa ju rí di ca que, re la ti va men te
à ati vi da de ru ral, se de di que ape nas ao flo res ta men to
e re flo res ta men to como fon te de ma té ria-pri ma para
in dus tri a li za ção pró pria me di an te a uti li za ção de pro -
ces so in dus tri al que mo di fi que a na tu re za quí mi ca da
ma de i ra ou a trans for me em pas ta ce lu ló si ca. (Inclu í-
do pela Lei nº 10.684, de 30.5.2003)

§ 7º Apli ca-se o dis pos to no § 6º ain da que a
pes soa ju rí di ca co mer ci a li ze re sí du os ve ge ta is ou so -
bras ou par tes da pro du ção, des de que a re ce i ta bru ta
de cor ren te des sa co mer ci a li za ção re pre sen te me nos
de um por cen to de sua re ce i ta bru ta pro ve ni en te da
co mer ci a li za ção da pro du ção. (Inclu í do pela Lei nº
10.684, de 30.5.2003)

Art. 22B. As con tri bu i ções de que tra tam os in ci-
sos I e II do art. 22 des ta Lei são subs ti tu i das, em re la-
ção à re mu ne ra ção paga, de vi da ou cre di ta da ao tra -
ba lha dor ru ral con tra ta do pelo con sór cio sim pli fi ca do
de pro du to res ru ra is de que tra ta o art. 25A, pela con -
tri bu i ção dos res pec ti vos pro du to res ru ra is, cal cu la da
na for ma do art. 25 des ta Lei.” (Arti go in clu í do pela Lei
nº 10.256, de 9.7.2001)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is – Di -
vi são Ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 335, DE 2003

Dis põe so bre a ti pi fi ca ção do cri me
de pa ga men to ir re gu lar de pre ca tó ri os e
co mi na a res pec ti va pena.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ca pí tu lo IV do Tí tu lo XI do De cre to-Lei

nº 2.848, de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te ar ti go:

“Pa ga men to ir re gu lar de pre ca tó ri os”
(AC)

“Art. 359-I. Orde nar, au to ri zar ou re a li-
zar pa ga men to de pre ca tó rio fora da or dem
ou de so be de cen do pre ce i tos le gal men te es -
ta be le ci dos:” (AC)

“Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos.” (AC).

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

Jus ti fi ca ção

A Lei de Cri mes Fis ca is não pre viu como cri me
si tu a ção que sói ocor rer no País quan do da tran si-
ção en tre go ver nan tes. Va len do-se do fato de que a
Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na que os pa ga men tos
de pre ca tó ri os se dêem na or dem das so li ci ta ções,
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al guns go ver nan tes der ro ta dos em ple i tos ele i to ra-
is, an tes de aban do nar o man da to, pa gam pre ca tó-
ri os fora da or dem cons ti tu ci o nal men te de fi ni da, de
sor te a pro vo car o ven ci men to ime di a to dos que lhe
an te ce dem. Tal res pon sa bi li da de, con tu do, cai so-
bre a ad mi nis tra ção do su ces sor, que se ini cia mi -
na da por vul tu o sos com pro mis sos fi nan ce i ros,
quan do não im pa gá ve is, ori gi na dos de ato mo ral-
men te con de ná vel e em des res pe i to ao man da men-
to cons ti tu ci o nal.

Enten de mos que tal ati tu de pre ju di ca o es pí ri to
da Le gis la ção so bre Res pon sa bi li da de Fis cal ora vi -
gen te no País, que bons fru tos vem tra zen do para a
ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra. Com pre en de mos,
tam bém, que tal ato, tão con de ná vel, deve ser de fi ni-
do como cri me e ter pena co mi na da.

Esta é a ra zão pela qual apre sen ta mos a pre -
sen te pro po si ção, para a qual con ta mos com o  apo io
e o voto dos no bres pa res, de sor te a trans for má-la
em lei e re pri mir a prá ti ca dos atos elen ca dos.

Sala das Ses sões, 15 de agos to de 2003. – Se -
na dor Efra im Mo ra is.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o
De cre to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de
1967.

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 art. 339 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 339. Dar ca u sa à ins ta u ra ção de in ves ti ga-
ção po li ci al, de pro ces so ju di ci al, ins ta u ra ção de in-
ves ti ga ção ad mi nis tra ti va, in qué ri to ci vil ou ação de
im pro bi da de ad mi nis tra ti va con tra al guém, im pu tan-
do-lhe cri me de que o sabe ino cen te:” (NR)

“Pena..................................................................
“§ 1º....................................................................
“§ 2º ...................................................................
Art. 2º O Tí tu lo XI do De cre to-Lei nº 2.848, de

1940, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te ca pí tu lo
e ar ti gos:

“CAPÍTULO IV
Dos Cri mes Con tra as Fi nan ças Pú bli cas” *(AC) 

“Con tra ta ção de ope ra ção de cré di to” *(AC)
“Art. 359-A. Orde nar, au to ri zar ou re a li zar ope ra-

ção de cré di to, in ter no ou ex ter no, sem pré via au to ri-
za ção le gis la ti va:” (AC)

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 2 (dois) anos.”
(AC)

“Pa rá gra fo úni co. Inci de na mes ma pena quem
or de na, au to ri za ou re a li za ope ra ção de cré di to, in ter-
no ou ex ter no:” (AC)

“I – com inob ser vân cia de li mi te, con di ção ou
mon tan te es ta be le ci do em lei ou em re so lu ção do Se -
na do Fe de ral;” (AC)

“II – quan do o mon tan te da dí vi da con so li da da
ul tra pas sa o li mi te má xi mo au to ri za do por lei.” (AC)

“Inscri ção de des pe sas não em pe nha das em
res tos a pa gar” (AC)

“Art. 359-B. Orde nar ou au to ri zar a ins cri ção em
res tos a pa gar, de des pe sa que não te nha sido pre vi-
a men te em pe nha da ou que ex ce da li mi te es ta be le ci-
do em lei:” (AC)

“Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos.” (AC)

“Assun ção de obri ga ção no úl ti mo ano do man -
da to ou le gis la tu ra” (AC)

“Art. 359-C. Orde nar ou au to ri zar a as sun ção de
obri ga ção, nos dois úl ti mos qua dri mes tres do úl ti mo
ano do man da to ou le gis la tu ra, cuja des pe sa não pos -
sa ser paga no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro ou, caso
res te par ce la a ser paga no exer cí cio se guin te, que
não te nha con tra par ti da su fi ci en te de dis po ni bi li da de
de ca i xa:” (AC)

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)

“Orde na ção de des pe sa não au to ri za da” (AC)
“Art. 359-D. Orde nar des pe sa não au to ri za da

por lei:” (AC)
“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”

(AC)
“Pres ta ção de ga ran tia gra ci o sa” (AC)
“Art. 359-E. Pres tar ga ran tia em ope ra ção de

cré di to sem que te nha sido cons ti tu í da con tra-ga ran-
tia em va lor igual ou su pe ri or ao va lor da ga ran tia
pres ta da, na for ma da lei:” (AC)

“Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano.” (AC)

“Não can ce la men to de res tos a pa gar” (AC)
“Art. 359-F. De i xar de or de nar, de au to ri zar ou

de pro mo ver o can ce la men to do mon tan te de res tos a 
pa gar ins cri to em va lor su pe ri or ao per mi ti do em lei:”
(AC)

“Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos.” (AC)

“Au men to de des pe sa to tal com pes so al no úl ti-
mo ano do man da to ou le gis la tu ra.” (AC)

“Art. 359-G. Orde nar, au to ri zar ou exe cu tar ato
que acar re te au men to de des pe sa to tal com pes so al,
nos cen to e oi ten ta dias an te ri o res ao fi nal do man da-
to ou da le gis la tu ra:” (AC)
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“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)

“Ofer ta pú bli ca ou co lo ca ção de tí tu los no mer -
ca do” (AC)

“Art. 359-H. Orde nar, au to ri zar ou pro mo ver a
ofer ta pú bli ca ou a co lo ca ção no mer ca do fi nan ce i ro
de tí tu los da dí vi da pú bli ca sem que te nham sido cri a-
dos por lei ou sem que es te jam re gis tra dos em sis te-
ma cen tra li za do de li qui da ção e de cus tó dia:” (AC)

“Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.”
(AC)
....................................................................................

(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 (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

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

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA
 À CONSTITUIÇÃO Nº 60, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 37 e dá 
nova re da ção ao in ci so XXV do art. 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre
ele i ção para car gos da ad mi nis tra ção pú -
bli ca.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Acres cen te-se ao art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral o se guin te pa rá gra fo:

“Art. 37. .................................................
..............................................................
§ 11. O dis pos to no in ci so II, em re la-

ção à li vre no me a ção dos car gos em co mis-
são não será apli ca do quan do a União,
Esta do, Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pio, me di-
an te Lei, ins ti tu ir ele i ção para os se guin tes
car gos de di re ção da ad mi nis tra ção pú bli ca:

I – re i tor de uni ver si da de;
II – di re tor de fa cul da de;
III – di re tor de es co la;
IV – di re tor de em pre sa pú bli ca ou so -

ci e da de de eco no mia mis ta.”

Art. 2º O in ci so XXV do art. 84 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 84. .................................................

XXV – pro ver e ex tin guir os car gos pú -
bli cos fe de ra is na for ma da lei, ob ser va do o
dis pos to no § 11 do art. 37.”

Art. 3º Esta Emen da 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 al te ra ção da Cons ti tu i-
ção Fe de ral de cor re da ne ces si da de de res pal dar
cons ti tu ci o nal men te os pro ce di men tos ele i to ra is ins ti-
tu í dos nas di ver sas es fe ras da Re pú bli ca, in clu si ve
por in ter mé dio de Lei, que es tão sen do in ter rom pi dos
em vir tu de de de ci sões ju di ci a is no âm bi to do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral.

O STF, em di ver sas ações ob je ti van do a de cla-
ra ção de in cons ti tu ci o na li da de de leis que ins ti tu em
ele i ções para car gos de di re ção da ad mi nis tra ção pú -
bli ca, está re i te ra da men te aca tan do o en ten di men to
de que es sas nor mas sub tra em ao Che fe do Po der
Exe cu ti vo a com pe tên cia cons ti tu ci o nal de pro ver os
men ci o na dos car gos (art. 37, II e 84, XXV, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral).

Com as al te ra ções pre vis tas nes ta PEC man te-
re mos as prer ro ga ti vas do Che fe do Po der Exe cu ti vo,
res sal van do os ca sos em que po de rá ser es ta be le ci-
do o re qui si to da ele i ção, no âm bi to da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Cabe res sal tar que a no ção de ges tão de mo crá-
ti ca já está con sa gra da no tex to cons ti tu ci o nal, par ti-
cu lar men te em re la ção ao en si no pú bli co, como po-
de mos ve ri fi car no art. 206, II, que as sim es ta be le ce:

“Art. 206. O en si no será mi nis tra do
com base nos se guin tes prin cí pi os:

..............................................................
II – ges tão de mo crá ti ca do en si no pú-

bli co, na for ma da Lei.”
Assim sen do, o dis po si ti vo que pre ten de mos in -

se rir res ga ta o dis pos to no art. 206 da Car ta Mag na,
per mi tin do a sua apli ca bi li da de em  face dos de ma is
pre ce i tos cons ti tu ci o na is.

Sala das Ses sões, 15 de agos to de 2003. – Se -
na dor  – Eu rí pe des Ca mar go – Luiz Otá vio – Re gi-
nal do Du ar te – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes –
Siba Ma cha do – Flá vio Arns – Cé sar Bor ges – Tião 
Vi a na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or – Mo za ril do Ca val can ti – Edu ar do Aze re do –
Fer nan do Be zer ra – Efra im Mo ra is – Serys Slhes -
sa ren ko – Ga ri bal di Alves Fi lho – Du ci o mar Cos ta
– Tas so Je re is sa ti – Jo nas Pi nhe i ro – Ma gui to Vi -
le la – Ide li Sal vat ti – Fá ti ma Cle i de – Del cí dio Ama -
ral – Val dir Ra upp – Gil ber to Mes tri nho – Ro dolp-
ho Tou ri nho – Amir Lan do.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 cons tan tes
nos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº186/03-GLPSDB

Bra sí lia, 15 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-

car o Se na dor Alva ro Dias para o car go de Ti tu lar, em
subs ti tu i ção ao Se na dor Arthur Vir gí lio, na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de apre ço e
dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

Of. Nº 660/03-BLP

Bra sí lia, 13 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Blo -

co PL/PSL in di ca o De pu ta do Almir Mou ra (PL/RJ), na 
qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do San dro Ma bel
(PL/GO), na qua li da de de 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 124, de 2003, que “dis põe so bre o Qu a-
dro de Pes so al da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

Of. Nº 720/03-BLP

Bra sí lia, 13 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Blo -

co PL/PSL in di ca o De pu ta do Mi guel de Sou za
(PL/RO), na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do San dro
Ma bel (PL/GO), na qua li da de de su plen te, para in te-
gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 127, de 2003, que “dis põe so -
bre a cri a ção do Pro gra ma emer gen ci al e Excep ci o-
nal de Apo io às Con ces si o ná ri as de Ser vi ços Pú bli-

cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

Of. Nº 722/03-BLP

Bra sí lia, 13 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Blo -

co PL/PSL in di ca o De pu ta do Má rio Assad (PL/MG),
na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do Car los Sou za
(PL/AM), na qua li da de de su plen te, para in te gra rem a
Co mis são Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di-
da Pro vi só ria nº 125, de 2003, que “ins ti tui no Bra sil o
Sis te ma de Cer ti fi ca ção do Pro ces so de Kim ber ley –
SCPK, re la ti vo à ex por ta ção e à im por ta ção de di a-
man tes bru tos, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

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. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra, como pri me i ro ora dor ins cri-
to, ao no bre Se na dor Val dir Ra upp, que dis põe de até
vin te mi nu tos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a clas se mé dia
está mor ren do. Esse é o ve re dic to dado pela in dús tria
e o co mér cio bra si le i ros.

É for ça de ex pres são, evi den te men te, fa lar-se
em mor te da clas se mé dia, mas os si na is de sua de -
ca dên cia não são ape nas ób vi os, como ga nham con -
sis tên cia e re le vo ante a con fe rên cia de in di ca do res
eco nô mi cos que lhe são ine ren tes, como pou pan ça,
ní vel de con su mo, re po si ção sa la ri al, en tre ou tros.
Com ple ta do com pes qui sas de opi nião pú bli ca, em
que são ou vi dos os pró pri os in te res sa dos, o con tor no
que nos é dado a ob ser var tem a ima gem do mais ab -
so lu to de sa len to: mos tra uma clas se mé dia avan çan-
do em di re ção à po bre za.

É bem ver da de que esse pro ces so não co me-
çou ago ra e vem se de sen vol ven do ao lon go dos úl ti-
mos dez anos. Po rém, ad qui riu ta ma nha vi si bi li da de
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que não po de mos des co nhê-lo nem tam pou co fu gir
da luta para sua so lu ção.

De po i men to de em pre sá ri os, so ció lo gos e pes -
qui sa do res não ape nas cor ro bo ram e dão ve ra ci da de
a es sas con clu sões, mas tam bém nos aler tam para a
imen sa tra gé dia que se aba te so bre a clas se mé dia
bra si le i ra, di vi di da en tre a le gí ti ma as pi ra ção de as-
cen der so ci al men te e o cres cen te re ce io de per der a
po si ção con quis ta da, às ve zes, du ra men te. Pune-se
a clas se mé dia por es cas sez de idéi as mais sen sa tas,
cri a ti vas e, so bre tu do, jus tas para ad mi nis trar o País,
es que cen do-se aque les que as sim agem do pa pel
es sen ci al que ela de sem pe nha numa so ci e da de de
clas ses, como re ci cla do ra das ten sões so ci a is e de -
po si tá ria de tra di ções sem as qua is uma na ção não
so bre vi ve.

Se gun do no tí cia do Jor nal do Bra sil, Srªs e
Srs. Se na do res, o de sem pre go que as sus ta o País
está con cen tra do nas gran des me tró po les e os exe-
cu ti vos não es ca pa ram da es tag na ção da eco no mia
bra si le i ra. De acor do com os es cri tó ri os de con tra ta-
ção, re cru ta men to de pre si den tes e di re to res de em -
pre sas, será lu cro se, nes te ano, a mo vi men ta ção
des ses pro fis si o na is for a mes ma do ano pas sa do,
quan do os re sul ta dos do se tor amar ga ram que da de
25% em re la ção a 2001.

Estão nas pá gi nas dos jor na is que o bru tal au -
men to dos pre ços aos con su mi do res re gis tra do ano
pas sa do e iní cio de 2003 che gou ao fim, mas não li -
vrou o País da re ces são, do de sem pre go re cor de e do 
acha ta men to sa la ri al. Se gun do o Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, o Índi ce de Pre ços
ao Con su mi dor Amplo (IPCA), usa do como re fe rên cia
para a meta de in fla ção fi xa da pelo Go ver no, fe chou
ju nho com de fla ção de 0,15%, o que não ocor ria há
cin co anos, quan do o IPCA foi ne ga ti vo em 0,12%.
Se gun do o Cor re io Bra zi li en se  e na ava li a ção dos
eco no mis tas, com o IPCA em ní ve is atu a is, o Co mi tê
de Po lí ti ca Mo ne tá ria (Co pom) pos sui to dos os ar gu-
men tos para pro mo ver um cor te mais agres si vo na
taxa bá si ca de ju ros (Se lic) na sua re u nião des te mês.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ce ná rio
de re ces são é vi sí vel no País. Ape sar dos ín di ces de
pre ços es ta rem mos tran do de fla ção, em pre sá ri os e
tra ba lha do res não têm o que co me mo rar. A pro du ção
in dus tri al está des pen can do, o co mér cio não tem
para quem ven der e o po der de com pra, cada vez me -
nor da po pu la ção, se quer per mi te a aqui si ção de ali -
men tos bá si cos, prin ci pal men te para as ca ma das
mais po bres da nos sa so ci e da de.

Como exem plo, aqui mes mo na Ca pi tal Fe de ral,
re la ci o na da en tre as ci da des de ma i or po der aqui si ti-

vo na ci o nal, se gun do a Fe de ra ção das Indús tri as de
Bra sí lia, o se tor en co lheu 6,24% este ano e fe chou
qua se mil va gas. Na con ta bi li da de da Câ ma ra dos Di -
ri gen tes Lo jis tas do Dis tri to Fe de ral, a que da do fa tu-
ra men to do co mér cio lo cal che gou a 10%, con se guin-
do, des sa for ma, atin gir qua se o do bro da mé dia na ci-
o nal (5,45%), cal cu la da pelo IBGE.

Ago ra mes mo, está o Di e e se a in di car um ín di ce
de de sem pre go da or dem de 20,3%. Em ju nho, a Fe -
de ra ção das Indús tri as de São Pa u lo apon tou ní vel de 
em pre go ne ga ti vo em 0,30% e o Ser vi ço de Pro te ção
ao Cré di to da ca pi tal da que le Esta do re ve lou au men-
to ne ga ti vo de 2,21% no úl ti mo mês de ju lho.

A Asso ci a ção Bra si le i ra das Com pa nhi as Aber -
tas (Abras ca) re a li zou pes qui sas e re ve lou que as
em pre sas com ações ne go ci a das em bol sa apos tam
em in ves ti men tos me no res e que da do em pre go no
se gun do se mes tre, se com pa ra do com o pri me i ro se -
mes tre de 2003. No iní cio do ano, se gun do le van ta-
men to re a li za do em ja ne i ro, 25% dos en tre vis ta dos
acre di ta vam em au men to dos in ves ti men tos, mas
ago ra esse per cen tu al si tua-se em ape nas 8%.

Inves ti do res, ope ra do res e for ne ce do res de ser -
vi ços do se tor de in fra-es tru tu ra es tão for te men te pre -
o cu pa dos com as gra ves con se qüên ci as da in de fi ni-
ção do mo de lo ener gé ti co do País. Se gun do cal cu la a
Asso ci a ção Bra si le i ra da Infra-Estru tu ra e Indús tri as
de Base (ABDIB), um mí ni mo de 150 mil em pre gos
po de ri am ser cri a dos com as obras das usi nas ge ra-
do ras de ener gia elé tri ca que já es tão li ci ta das pela
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el). Como
uma usi na des sa leva, em mé dia, qua tro anos para
ser cons tru í da, deve o Go ver no co me çar a se pre o cu-
par com os pos sí ve is pro ble mas nes se se tor, a exem -
plo do que acon te ceu on tem nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca e no Ca na dá. Mais de 50 mi lhões de pes so-
as fi ca ram sem ener gia elé tri ca. Ini ci al men te, in for-
ma ram que um raio foi o ca u sa dor do apa gão, mas
des co briu-se que a ca u sa do mes mo foi a su per de-
man da ou a fal ta de ca pa ci da de de ge ra ção. Nes se
sen ti do, obras já li ci ta das de ve ri am ser ini ci a das e ou -
tras, como as hi dre lé tri cas do rio Ma de i ra, no meu
Esta do, e tam bém a usi na de Belo Mon te, no Esta do
Pará, vi san do ao de sen vol vi men to da Re gião Ama zô-
ni ca, de vem ter seus cro no gra mas man ti dos, re a li za-
dos e pri o ri za dos. Jun tas, tais ações de de sen vol vi-
men to ge ram mi lha res de em pre gos e aju dam a so lu-
ci o nar gra ves pro ble mas im por tan tes para a po pu la-
ção, como a am pli a ção do aten di men to à sa ú de, à
edu ca ção, a mo ra di as e ca sas po pu la res.

Obras como es sas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de vem ter iní cio ime di a ta men te. O Go ver-
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no anun cia um pa co te de in ves ti men tos na in fra-es-
tru tu ra na or dem de R$190 bi lhões. No iní cio, era um
pou co mais, ago ra já di mi nu iu, mas, tal vez, com a ini -
ci a ti va pri va da in ves tin do con jun ta men te com o Go-
ver no Fe de ral nas áre as de in fra-es tru tu ra, como já
ci ta mos aqui, nas hi dre lé tri cas, nas ro do vi as, nas fer -
ro vi as, nos ga so du tos que in ter li gam as usi nas ter mo-
e lé tri cas, com a ge ra ção de ener gia lim pa e ba ra ta,
um pro gra ma de mo ra di as, de sa ne a men tos, etc. es -
sas obras vão ge rar não mi lha res, mas mi lhões de
em pre gos em todo o Bra sil. É dis so que o Bra sil – que
tem um po ten ci al tão gran de – está pre ci san do para
se trans for mar em um ver da de i ro can te i ro de obras,
para ge rar em pre go, ren da e dar con di ções de me lho-
ria de vida para o nos so povo.

Nes sa mar cha, por ser o seg men to mais nu me-
ro so – que com põe, nos seus di fe ren tes es tra tos, cer -
ca de 75% do mer ca do de con su mo – a clas se mé dia
é, ine vi ta vel men te, a mais atin gi da e, com ela, sub-
mer gem as ilu sões de pros pe ri da de, os va lo res mo ra-
is e éti cos que dão sus ten ta ção à pró pria so ci e da de e
sua op ção pela de mo cra cia. Em seu lu gar, emer gem
com por ta men tos in con ve ni en tes, como aque les que
de cor rem da “fi lo so fia da ra zão cí ni ca” – como de no-
mi nou o psi ca na lis ta Ju ran dir Fre i re – vol ta dos para o
opor tu nis mo e mar ca dos por des vi os de ca rá ter ex-
tre ma men te ne fas tos à in te gri da de so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Aris tó te-
les já di zia em sua obra Po lí ti ca que a co mu ni da de ci -
vil mais per fe i ta é a que exis te en tre os ci da dãos de
uma con di ção me di a na, lem bran do que, não pode ha -
ver Esta dos bem ad mi nis tra dos a não ser aque les em
que a clas se mé dia é nu me ro sa e mais po de ro sa que
as ou tras, ou, pelo me nos, mais po de ro sa que cada
uma de las. No que acor dam os so ció lo gos como
Leôn cio Mar tins Ro dri gues, ao ele ger a clas se mé dia
como o “gru po mais im por tan te de to das as so ci e da-
des in dus tri a is” e le vou José Arthur Rios a ad ver tir
que “ne nhu ma trans for ma ção po lí ti ca es sen ci al e de -
mo crá ti ca cri a rá ra í zes no vá cuo so ci al que re sul ta da 
au sên cia de uma clas se mé dia”. São au to res, aliás,
com um bri lhan te con te ú do em suas obras e sig ni fi ca-
ção em suas li ções.

Os de sa fi os que se in ter põem à so bre vi vên cia
da clas se mé dia, como dis se, são am plos e nu me ro-
sos. Mas po de rão ser en fren ta dos a par tir da cons-
ciên cia dos pro ble mas e de uma in tran si gen te de fe sa
que con tem ple, por exem plo, a de nún cia das in jus ti-
ças fis ca is e a per ma nen te exi gên cia de sa lá ri os dig -
nos. As atu a is ta xas de ju ros pra ti ca das no Bra sil in vi-
a bi li zam qua is quer ini ci a ti vas no de sa fi an te mer ca do
com pe ti ti vo.

Nós pre ci sa mos, Sr. Pre si den te,Srªs e Srs. Se -
na do res, fa zer com que a clas se mais po bre as cen da
à clas se mé dia, mas ja ma is per mi tir que a clas se mé -
dia pos sa se tor nar nes te País uma úni ca clas se po -
bre.

Vale lem brar, a pro pó si to, o que di zia o pen sa-
dor fran cês Bla i se Pas cal: “O ho mem é vi si vel men te
fe i to para pen sar; aí re si de toda a sua dig ni da de e
todo o seu mé ri to, e todo seu de ver é pen sar com
acer to.”

Pen sar com acer to! É o que su po nho es tar mos
fa zen do, Srª e Srs. Se na do res, ao cons ta tar e de nun-
ci ar o que está acon te cen do con tra a clas se mé dia,
em par ti cu lar, e a to dos os bra si le i ros, em ge ral, que
es tão sen tin do o de te ri o ra ção da qua li da de de vida.

Era o que 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 se gun do ora dor ins cri to,
o no bre Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, por per mu ta
com o Se na dor Ro meu Tuma. S. Exª dis põe de 20 mi -
nu tos.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
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, esta ma -
nhã eu ti nha um com pro mis so na be lís si ma ci da de de 
Pi ra nhas, às mar gens do São Fran cis co, no meu que -
ri do Esta do de Ala go as, quan do a Câ ma ra de Ve re a-
do res e o Pre fe i to Iná cio Lo i o la pres tam uma jus ta e
me re ci da ho me na gem a um bra vo bra si le i ro e nor-
des ti no, o Go ver na dor de Ser gi pe, João Alves, que re -
ce be o tí tu lo de ci da dão da ci da de de Pi ra nhas.

Mas o Go ver na dor João Alves e o Pre fe i to Iná -
cio Lo i o la, como ser ta ne jos, cer ta men te com pre en-
de rão a mi nha au sên cia nes ta ma nhã, por que ocu po
esta tri bu na para trans mi tir à Casa e aos bra si le i ros o
cla mor dos nor des ti nos, e es pe ci al men te dos ala go a-
nos, por me di das ur gen tes que ame ni zem o so fri men-
to de mi lha res de ser ta ne jos com a seca ines pe ra da
nes te pe río do do ano.

Mal co me çou agos to e os ser tões de Ala go as já
se des fo lha ram por com ple to. Mal co me çou agos to e
até nas mar gens do São Fran cis co o ver de já se foi, o
tem po se cou, a ter ra ra chou. Mais que um pre nún cio
in qui e tan te, é uma sen ten ça ter rí vel: é seca! É seca
como há anos não ti ve mos, pois ago ra se frus trou não 
ape nas a la vou ra de sub sis tên cia do ser ta ne jo nor -
des ti no, mas não se fez água nos açu des e bar re i ros,
me nos ain da se fez pas ta gem nos cam pos e cer ra-
dos.
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So fre rão os re ba nhos, mais ain da so fre rão os
ho mens. Com cer te za há fome, com cer te za ha ve rá
sede. É agos to e já está seco. Qu an do, a não ser nos
anos mais du ros de 1958 ou 1970, de se cas em ble-
má ti cas, ti ve mos um agos to des fo lha do como ago ra,
cin zen to como este mês? A esta per gun ta, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não se faz ur gen te uma
res pos ta, e sim uma ação efi ci en te do Go ver no Fe de-
ral no sen ti do de ini ci ar o pro ces so de apo io efe ti vo ao 
ser ta ne jo. Essa é a ur gên cia. Essa é a gran de pre o cu-
pa ção.

Para aque les bu ro cra tas que só se sen si bi li zam
por meio de nú me ros e não ape nas ve ri fi can do o dra -
ma hu ma no e o ce ná rio tris te apre sen ta do pela na tu-
re za, trans mi to da dos for ne ci dos pela Di re to ria de Hi -
dro me te o ro lo gia da Se cre ta ria de Meio Ambi en te e
Re cur sos Na tu ra is de Ala go as, dan do con ta de que,
nos pri me i ros seis me ses des te ano, no ser tão do
meu Esta do, cho veu um ter ço do que de ve ria cho ver
nes se pe río do, ou seja, dos 450 mm his tó ri cos, ao
lon go de 50 anos, este ano, nos pri me i ros seis me ses,
cho veu ape nas 157 mm. A chu va que caiu não deu
nem para as sen tar a po e i ra do ser tão.

A Se cre ta ria de Agri cul tu ra do Esta do de Ala go-
as já fez os cál cu los do de sas tre: per da qua se to tal
das cul tu ras tra di ci o na is de mi lho e fe i jão em to dos os 
Mu ni cí pi os do ser tão. O se gu ro-sa fra, que pa ga ria
R$475,00 a cada fa mí lia que teve a sua co lhe i ta frus -
tra da, foi to tal men te in vi a bi li za do no Esta do de Ala go-
as, prin ci pal men te por duas ra zões. A pri me i ra é que
o pra zo de ade são ao Se gu ro ter mi nou em 30 de abril
em todo o Nor des te, quan do em Ala go as, por exem -
plo, ain da nem se ini ci a ra o plan tio.

Infe liz men te, al gum ilu mi na do bu ro cra ta do Mi -
nis té rio de De sen vol vi men to Agrá rio não sa bia que o
ci clo das chu vas do Nor des te va ria de Esta do a Esta -
do, de Re gião a Re gião – em Ala go as, por exem plo,
co me ça de qua tro a cin co me ses de po is do Ce a rá.
Des co nhe ci am que não há sen ti do para uma data úni-
ca do se gu ro-sa fra, por que não há se quer um mês
úni co para o pe río do das chu vas. Em ou tras cir cuns-
tân ci as, Sr. Pre si den te, da ria para rir des se gro tes co
ane do tá rio da bu ro cra cia que mon ta ram em Bra sí lia
para re for mar o mun do e re in ven tar a roda. Hoje, dá
ape nas para se in dig nar.

Esse equí vo co, que há mu i to de nun cio, per sis te
a des pe i to dos com pro va dos pre ju í zos que isso ca u-
sa à agri cul tu ra do meu Esta do.

Qu e ro di zer tam bém que o Mi nis tro do De sen-
vol vi men to Agrá rio, em re cen te vi si ta às Ala go as, as -
se gu rou que irá re ver es ses pro ce di men tos. Cer ta-
men te irei co brar do Mi nis tro essa pro vi dên cia.

A se gun da ca u sa da não apli ca ção do se gu-
ro-sa fra foi a im pos si bi li da de de as pre fe i tu ras ar ca-
rem com a con tra par ti da ne ces sá ria à efe ti va ção des -
se se gu ro, de vi do à gran de cri se fi nan ce i ra que atra -
ves sam as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is.

Em Ala go as, mais de trin ta dos nos sos cen to e
dois Mu ni cí pi os já es tão em es ta do de emer gên cia. A
co or de na ção ala go a na do Pro gra ma Fome Zero
cons ta ta, ates ta e pro cla ma a ur gên cia da re gião e a
emer gên cia de sua gen te, mas la men ta que as do a-
ções já te nham aca ba do. Os ser ta ne jos ala go a nos
es tão dis pu tan do com o gado a pal ma for ra ge i ra. Para 
quem não sabe, a pal ma for ra ge i ra é um cac to, com
os es pi nhos ine ren tes a sua con di ção, e os ser ta ne-
jos es tão dis pu tan do esse cac to com o gado, para
não mor re rem de fome. Mas pelo Pro gra ma Fome
Zero o ser ta ne jo nor des ti no fica à mer cê da ca ri da de
dos bra si le i ros, da fi lan tro pia na ci o nal e da do a ção
pri va da. O es to que de ali men tos, de do a ções, in fe liz-
men te aca bou, con fes sam os fun ci o ná ri os do Fome
Zero em Ala go as.Eram ape nas vin te e qua tro to ne la-
das de ali men tos do a dos, e elas aca ba ram.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
te mos de en con trar, com ur gên cia, ca mi nhos para ti -
rar o Go ver no Fe de ral de sua inér cia. Se em ou tras
áre as já são re cla ma das pro vi dên ci as, é re cla ma da
uma ação go ver na men tal mais efe ti va, mais ime di a ta-
men te ain da se faz ne ces sá ria no caso do so cor ro
aos ho mens, mu lhe res e cri an ças dos nos sos ser -
tões. Não há mais como es pe rar que o Go ver no fi que
ape nas dis tri bu in do do a ções da ini ci a ti va pri va da e,
mes mo as sim, de ma ne i ra de sar ti cu la da e com re sul-
ta dos inó cu os com re la ção à di men são dos de sa fi os.

Sr. Pre si den te, há em toda essa as sus ta do ra su -
ces são de de sen con tros, no mí ni mo, uma gra ve e in -
qui e tan te dis tor ção de fun ções: o go ver no exis te para
pro ver a as sis tên cia so ci al e não para dis tri bu ir do a-
ções da ca ri da de pri va da, até por que, his to ri ca men te,
os par ti cu la res, por in ter mé dio de igre jas, as so ci a-
ções, en ti da des de clas se ou ONGs, são mu i to mais
efi ci en tes na dis tri bu i ção de seus do na ti vos do que o
go ver no, qual quer go ver no. Admi ta-se, ain da, que o
Bra sil ele geu um Pre si den te não para dis tri bu ir do a-
ções, mas para tra ba lhar para que elas não se jam
mais ne ces sá ri as. Infe liz men te, não há co mi da a dis -
tri bu ir, não há ne nhum pro gra ma em ges ta ção para
pro vê-la. Não há pro gra ma de dis tri bu i ção de ces tas
de ali men tos, me nos ain da de cri a ção emer gen ci al de 
em pre gos.

Se o Fome Zero, que ocu pa a mí dia, so bre tu do
a mí dia ele trô ni ca, com in ten si da de e es tar da lha ço,
não che ga a quem pre ci sa, o que pen sar da água,
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que não me re ceu ain da, des se Go ver no, se quer um
pro gra ma de mar ke ting, se quer o des con tin gen ci a-
men to dos re cur sos da Agên cia Na ci o nal de Águas
(ANA), que tem como uma de suas prin ci pa is atri bu i-
ções pla ne jar e pro mo ver ações des ti na das a pre ve nir
ou mi ni mi zar os efe i tos da seca, es pe ci al men te no
Nor des te, com um pro gra ma mu i to com pe ten te para
a cons tru ção de cis ter nas, que está com to das as
obras pa ra li sa das?

É pre ci so que se cri em pro gra mas emer gen ci a-
is, mas, so bre tu do, que se dê a es ses pro gra mas a ur -
gên cia que a emer gên cia im põe. Que na mon ta gem
des ses pro gra mas não se per ca o tem po todo do
mun do em dis cus sões es té re is de quem pa re ce não
ter o sen ti do da pra ti ci da de mas, so bre tu do, não per -
ce be a ur gên cia da re a li da de. O ser ta ne jo ala go a no já
tem fome, e logo logo terá sede. É pre ci so fa zer al gu-
ma co i sa, to mar al gu ma pro vi dên cia. É pre ci so agir.

É pre ci so as sis tên cia, sim, e não im por ta o
nome do pro gra ma, con tan to que ele fun ci o ne. É pre -
ci so car ro-pipa, sim, por que ain da exis tem re can tos
ala go a nos que não têm aces so à água tra ta da. Infe liz-
men te, esse be ne fí cio ain da não che gou a es sas lo -
ca li da des, ape sar do ma ci ço in ves ti men to em adu to-
ras e re des de dis tri bu i ção que, nos úl ti mos seis anos, 
be ne fi ci a ram mais de oi to cen tos mil ala go a nos.
Esses re can tos an se i am pela con ti nu i da de des sa po -
lí ti ca de in ves ti men to em água tra ta da, mas, nes te
mo men to, eles têm sede.

É cla ro que todo mun do quer pro gra mas du ra-
dou ros, para aca bar com o ve xa me do car ro-pipa e
com o cons tran gi men to que se pas sa ao de fen dê-lo.
Afi nal, mu i tos que ig no ram o que é ter sede, que des -
co nhe cem o que é o ser tão sem água, acham que to -
dos os nor des ti nos se uti li zam da seca e do as sis ten-
ci a lis mo para do mi nar e opri mir.

É a mes ma ig no rân cia de quem fixa uma data
úni ca para ade são ao se gu ro-sa fra no Nor des te,
achan do que a seca e a chu va têm tam bém data úni -
ca para co me çar ou aca bar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em Ala -
go as, as pre fe i tu ras do ser tão es tão sus ten tan do mi -
lha res de agri cul to res com fome, pois o Go ver no Fe -
de ral os tem ig no ra do. Algu mas des sas mes mas pre -
fe i tu ras es tão acon se lhan do o co mér cio a fe char suas 
por tas, com medo de sa ques e in va sões. Sa ques da
fome, de quem não tem car ro de som mas faz eco ar a
sua im pa ciên cia com o gri to de seus fi lhos e as lá gri-
mas de suas mu lhe res. São os sa ques do de ses pe ro,
numa ação de im pro vi so de quem tem que le var aos
fi lhos pe que nos al gu ma re fe i ção de po is de dias do
mais ab so lu to je jum.

Esse é o lado emer gen ci al e dra má ti co da ques -
tão so ci al, sem qual quer ide o lo gia, a não ser o prin cí-
pio fun da men tal de que todo ho mem tem di re i to de vi -
ver, sem qual quer po li ti za ção, a não ser a da pró pria
emer gên cia.

Lem bro o dis cur so de pos se do Pre si den te da
Re pú bli ca, em que anun ci a va sua meta prin ci pal de
que todo bra si le i ro pu des se fa zer três re fe i ções por
dia. Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
nes te mo men to, mi lha res de ser ta ne jos ala go a nos
não têm con di ções de fa zer uma re fe i ção se quer por
dia. E ain da es ta mos em me a dos de agos to, quan do
era para es tar tudo ver de, quan do era para se es tar
co lhen do mi lho e fe i jão. Mas, in fe liz men te, tudo se
per deu.

O Pre si den te da Re pú bli ca, a quem se res pe i ta
por sua his tó ria e por seu ine gá vel co nhe ci men to do
Bra sil, tem se re pe ti do acer ca de ques tões vi ta is para
o Nor des te, como a trans po si ção de ba ci as. Ele diz
que se ele não fi zer, nin guém mais o fará, por que ele
é nor des ti no e co nhe ce o dra ma da seca.

Espe ro, por isso mes mo, até em res pe i to à his -
tó ria e à sen si bi li da de so ci al do Pre si den te da Re pú-
bli ca, que nin guém pen se em cul par o Go ver no an te-
ri or pela seca que hoje fla ge la Ala go as e ou tras re-
giões nor des ti nas, nem que se jus ti fi quem o atra so e
a omis são com o ar gu men to de que a ad mi nis tra ção
co me çou há sete me ses. Há, no Nor des te, Go ver na-
do res que as su mi ram o car go e, uma se ma na de po is,
já ti nham que pro vi den ci ar car ros-pi pas para abas te-
cer mais da me ta de de seus Mu ni cí pi os.

O mí ni mo que se es pe ra é que nin guém ouse
par ti da ri zar o fla ge lo e o so fri men to dos nor des ti nos,
até por que é pre ci so re co nhe cer que mu i to já se fez
para per mi tir ao Nor des te con vi ver com a seca e com
o cli ma.

Em Ala go as, por exem plo, o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so apli cou, só em abas te ci men to
d’água, cer ca de R$500 mi lhões, so bre tu do na cons -
tru ção de adu to ras, em re des dis tri bu i do ras de gran -
des ci da des, como Ara pi ra ca, Del mi ro Gou ve ia e Pal -
me i ra dos Índi os, ou de pe que nas co mu ni da des do in -
te ri or. É cla ro que é pre ci so mais, so bre tu do para cri ar
na zona ru ral pon tos per ma nen tes de abas te ci men to
d’água, como po dem ser as cis ter nas de pla cas, que
to dos de fen de mos, que o Go ver no ad mi te, mas que
nin guém vê.

Infe liz men te, mu i tos dos pro je tos ini ci a dos no
Go ver no an te ri or, que da ri am ou tro ho ri zon te aos ser-
tões ala go a nos, es tão com ple ta men te pa ra li sa dos.
Pa rou por com ple to o pro je to de re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co por fal ta de re cur sos – e a re vi ta li za ção
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é es sen ci al para ga ran tir água para de ze nas de Mu ni-
cí pi os ri be i ri nhos dos ser tões. O or ça men to des te
ano, de R$13 mi lhões para o Ca nal do Ser tão, em
Ala go as, foi con tin gen ci a do, ape sar de sua di men são
es tru tu ra do ra.

Re gis tro, aqui, a au diên cia que tive na se ma na
pas sa da com o Mi nis tro Ciro Go mes, jun ta men te com 
o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, quan do ob ti ve mos do
Mi nis tro o com pro mis so de que o Ca nal do Ser tão
cons ta rá como obra pri o ri tá ria do Go ver no no pró xi-
mo Pla no Plu ri a nu al, para ga ran tir a li be ra ção dos re -
cur sos des ti na dos a esse pro je to es tru tu ran te. Acre di-
ta mos no Mi nis tro, em bo ra sa i ba mos que nes te mo -
men to o seu Mi nis té rio, ao qual está vin cu la da a as -
sis tên cia emer gen ci al em pe río dos de seca, tem seu
or ça men to qua se in te i ra men te con tin gen ci a do. E a
re u nião de on tem, do Pre si den te da Re pú bli ca com
os Mi nis tros, para tra tar so bre o PPA, in fe liz men te não 
foi ani ma do ra. Espe ro, no en tan to, que o Ca nal do
Ser tão, pela im por tân cia que tem para mi lha res de
ser ta ne jos do meu Esta do, es te ja con tem pla do nes se
pro gra ma.

O Ca nal do Ser tão, pre vis to para três eta pas, le -
va rá água do rio São Fran cis co, ren da e de sen vol vi-
men to para 41 Mu ni cí pi os ala go a nos das re giões
mais so fri das do nos so Esta do. Com essa obra, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, va mos ga ran tir a
mais de 1,2 mi lhão de ala go a nos do semi-ári do água
tra ta da para o con su mo hu ma no, ir ri ga ção em mi lha-
res de hec ta res às mar gens do ca nal, pro du ção de
ali men tos para o con su mo re gi o nal e para a ex por ta-
ção, vi a bi li za ção da pe cuá ria e au men to da ofer ta de
ali men tos, por meio da in tro du ção da pis ci cul tu ra. Tão 
im por tan te é o Ca nal do Ser tão para Ala go as e para o 
Nor des te, que o Go ver no Fer nan do Hen ri que o con si-
de rou uma obra es tra té gi ca para o Bra sil.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Per mi ta-me V. Exª um apar te?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– No bre Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, te nho a mais
ab so lu ta cer te za de que a po pu la ção e o Pre fe i to da
ci da de de Pi ra nhas, no Esta do de Ala go as, e o nos so
que ri do Go ver na dor João Alves com pre en de rão a au -
sên cia de V. Exª em so le ni da de tão sig ni fi ca ti va para o 
Go ver no do seu Esta do. No en tan to, a pre sen ça de V.
Exª nes ta tri bu na na ma nhã de hoje é mu i to im por tan-
te. V. Exª faz um dis cur so pro fun do, den so, ana li san do
to das as ques tões acer ca da seca no Esta do de Ala -

go as e no Nor des te. V. Exª faz uma aná li se das ações
de Go ver no, das ex pec ta ti vas e, prin ci pal men te, da
ca rên cia do povo ala go a no e nor des ti no com re la ção
a um dos pro ble mas mais sé ri os: a ques tão da água e
da fome. Acre di to que de mo ra mos, como Na ção,
como povo, como pla ne ja do res, a tra tar a ques tão da
água no seu con tex to glo bal: seu uso múl ti plo, sua
pre ser va ção. Va mos nos res sen tir da fal ta de água,
se gun do es tu dos da pró pria ONU, ain da em me a dos
des te sé cu lo. V. Exª apon ta os ca mi nhos e os pro ble-
mas e faz uma re i vin di ca ção mu i to jus ta ao Go ver no
Fe de ral, ain da mais quan do o Pre si den te é um nor -
des ti no, so freu as ações da seca e da fome e mi grou
prin ci pal men te em fun ção des sas ma ze las. Essa his -
tó ria tan to co mo veu os bra si le i ros, que aca bou por le -
var o ci da dão Luiz Iná cio Lula da Sil va à Pre si dên cia
da Re pú bli ca. Fiz ques tão, Se na dor Te o tô nio Vi le la
Fi lho, en quan to V. Exª pros se guia com tão im por tan te
pro nun ci a men to, de de i xar a Pre si dên cia dos tra ba-
lhos e so li ci tar ao meu ga bi ne te um mapa com o zo -
ne a men to eco ló gi co-eco nô mi co do Esta do do To can-
tins, o pri me i ro Esta do a fazê-lo com re cur sos do Ban -
co Mun di al. Esse tra ba lho foi re a li za do pela nos sa Se -
cre ta ria do Pla ne ja men to. V. Exª, em seu proun ci a-
men to, ci tou ín di ces plu vi o mé tri cos do Esta do de Ala -
go as, se não me en ga no algo em tor no de 450 mi lí-
me tros...

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– São 450 mi lí me tros nos seis pri me i ros me ses. Veja
bem: não é no Esta do de Ala go as e, sim, na re gião
semi-ári da do Esta do.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Veja V. Exª: no To can tins, além da ba cia hi dro grá fi ca
com pos ta pe los mais im por tan tes rios bra si le i ros,
Ara gua ia e To can tins, sem ci tar ou tros, há re giões em
que cho ve até 2,1 mil mi lí me tros ao ano. Na re gião em 
que me nos cho ve, o ín di ce plu vi o mé tri co é de 1,3 mil
mi lí me tros ao ano. A nos sa mé dia plu vi o mé tri ca é de
1,7 mil mi lí me tros ao ano. Há tam bém es tu dos, e V.
Exª os co nhe ce. Inclu si ve, V. Exª já abor dou o as sun to
da trans po si ção das águas do Esta do do To can tins e
não pro pri a men te as do rio To can tins, mas de ou tros
rios, como o rio Sono, por exem plo, numa re gião em
que exis tem to das as con di ções ade qua das para se
es tu dar e para se re a li zar essa obra. Esse as sun to foi
de ba ti do re cen te men te em Pal mas – o Pre si den te da
Re pú bli ca já se re fe riu a ele –, mas acre di to que re al-
men te fal ta ini ci a ti va. V. Exª co nhe ce bem o ex-Go ver-
na dor Si que i ra Cam pos – tal vez, um dos pri me i ros
Go ver na do res que abor da ram o as sun to, que de ter-
mi na ram a exe cu ção de pro je tos de le van ta men tos
para sub si di ar o Go ver no Fe de ral nes sa ques tão. Qu -
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e ro ape nas lhe trans mi tir que o povo to can ti nen se
não é ape nas so li dá rio, o povo to can ti nen se não pen -
sa no nos so ter ri tó rio como be ne fí cio pró prio. O To-
can tins é o Esta do cen tral des te País – é, por tan to,
es tra té gi co. É o por tal de en tra da da Ama zô nia, ten -
do, por tan to, a pos si bi li da de de con tri bu ir com o abas -
te ci men to do Nor des te em vá ri as ques tões, prin ci pal-
men te na pro du ção de ali men tos, não por meio de do -
a ção, mas por in ter mé dio da pro du ção e da in te gra-
ção eco nô mi ca das re giões. Aci ma de tudo, que re-
mos di zer que exis tem as con di ções pro pí ci as para a
trans po si ção. Eu di ria que esse é o an se io do povo to -
can ti nen se, por que ge ra rá con tra par ti das que, cer ta-
men te, be ne fi ci a rão o nos so Esta do. Te mos água em
abun dân cia. Qu e re mos o seu me lhor apro ve i ta men to
e te mos as con di ções para tal. Qu e ro di zer a V. Exª
que te nho cer te za ab so lu ta de que a re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co tem, como seu ma i or ve tor de pos -
si bi li da de, as águas vin das do Esta do do To can tins.
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª por ter vin do à tri bu na na
ma nhã de hoje. V.Exª abriu mão de es tar na ci da de de 
Pi ra nhas para ho me na ge ar o seu Pre fe i to e o Go ver-
na dor João Alves, mas, tal vez, ma i or é o sen ti men to
de V. Exª ao tra zer a esta Casa as vo zes do povo de
Ala go as, as vo zes do ser tão nor des ti no, que cla ma
por me di das ur gen tes. Exis tem re cur sos, mas é pre ci-
so ter von ta de po lí ti ca, cons ciên cia e, prin ci pal men te,
res pe i to à dig ni da de dos nor des ti nos. Pa ra béns a V.
Exª!

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Mu i to obri ga do, no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos pelo seu apar te, que in cor po ro ao meu dis -
cur so, com mu i ta hon ra. Esta mos tra ba lhan do em ou -
tro pro nun ci a men to para tra zer, mais uma vez, a esta
Casa um de ba te fo ca do na re vi ta li za ção do rio São
Fran cis co, como tam bém do To can tins, e na trans po-
si ção de suas águas para o Ce a rá e a Pa ra í ba. A po -
pu la ção des ses Esta dos pre ci sa de água para be ber
e, em de ter mi na das si tu a ções, está pri va da des se
bem tão pre ci o so.

Como di zia, Sr. Pre si den te, o Ca nal do Ser tão
tra rá água para se be ber, água para o gado, para cri ar
pe i xe, para plan tar, en fim, para ga ran tir con di ções
para o de sen vol vi men to sus ten ta do da re gião mais
so fri da do Esta do de Ala go as.

Sr. Pre si den te, em bo ra te nha ul tra pas sa do meu
tem po, já es tou con clu in do meu pro nun ci a men to.

Só no ano pas sa do, o Go ver no Fe de ral li be rou
R$19 mi lhões para a pri me i ra eta pa da cons tru ção do
ca nal, que en vol ve obras de cap ta ção, bom be a men to
e adu ção. As obras co me ça ram, mas ago ra es tão
ame a ça das de pa rar por con ta do con tin gen ci a men to

dos R$13 mi lhões des ti na dos, este ano, a esse ca nal
de múl ti plo uso.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que ini ci ou, já no se -
gun do se mes tre de 2000, o ma i or pro gra ma de en ge-
nha ria sa ni tá ria do Esta do de Ala go as, be ne fi ci an do
99 Mu ni cí pi os do Esta do, com me lho ri as sa ni tá ri as
do mi ci li a res, li ga ções de água e es go ta men to sa ni tá-
rio, um in ves ti men to, já li be ra do e apli ca do, de mais
de R$80 mi lhões. Mas esse pro gra ma tam bém aguar -
da a li be ra ção dos R$25 mi lhões ins cri tos em “res tos
a pa gar” do ano pas sa do. Quer di zer, a es pe ran ça de
uma vida me lhor para as po pu la ções mais ca ren tes
das mais po bres re giões tam bém foi con tin gen ci a da.

O mais gra ve é que essa tra gé dia so ci al, a seca,
acon te ce no exa to mo men to em que as pre fe i tu ras
ala go a nas, como, de res to, as do País in te i ro, vêm
acu mu lan do que das su ces si vas nos re cur sos do Fun -
do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os a que têm di re i to,
che gan do, em ape nas dois me ses, a qua se me ta de
do que an tes re ce bi am. Isso por que o Bra sil pa rou:
não pro duz, não ven de, não gera em pre go, ape nas
dú vi das e in qui e ta ções. E su pe rá vits pri má ri os.

Nun ca o Bra sil ge rou su pe rá vits pri má ri os tão
ex pres si vos, pró xi mos dos 6% do PIB. Ja ma is, tam-
bém, o Bra sil re gis trou car ga fis cal tão opres si va
quan to os 37% do PIB mar ca dos nos pri me i ros me -
ses des te ano. 

Ali men ta mos, Sr. pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a mais viva con fi an ça em que o Go ver no Lula
não vai que rer pre ju di car ain da mais Re giões e Esta -
dos cuja his tó ria tem sido de es que ci men to, de dis cri-
mi na ções e de omis sões, hoje ain da mais cru éis do
que na épo ca da in fân cia do re ti ran te Luiz Iná cio. Na -
que la épo ca, ao me nos, ha via o so nho de um el do ra-
do na cons tru ção ci vil de Bra sí lia ou de São Pa u lo.
Hoje, ao con trá rio, nem esse so nho exis te, pois até
esse el do ra do ima gi ná rio de São Pa u lo amar ga ta xas
re cor des de de sem pre go.

Encer ro as mi nhas pa la vras lem bran do que o
Pre si den te Lula tem fe i to ques tão de afir mar que, se
ele não fi zer, nin guém mais fará pe las ques tões cru ci-
a is e gra ves do Nor des te. Pois bem, es sas pa la vras,
ou vi das pe los nor des ti nos, en chem-nos de es pe ran-
ça. Mas essa inér cia do Go ver no com re la ção ao gra -
ve mo men to do ser ta ne jo ala go a no evi den cia para
nós a exis tên cia de um des com pas so en tre a in ten-
ção do Pre si den te e a efe ti va prá ti ca de po lí ti cas de
go ver no. O que Ala go as pede ao Pre si den te, ao nor -
des ti no Lula, é que faça eco ar en tre os Mi nis tros e Se -
cre tá ri os do Go ver no as suas pa la vras em fa vor do
Nor des te, por que te mos pres sa para o des con ti gen ci-
a men to dos re cur sos de obras hí dri cas fun da men ta is
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para a vida dos ser ta ne jos, como a re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co, a re to ma da das obras; para o des -
con ti gen ci a men to dos re cur sos da Agên cia Na ci o nal
de Águas, que pre vê cis ter nas para os lo ca is aon de
não che ga água nos ser tões. Te mos pres sa, so bre tu-
do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que,
hoje, no ser tão de Ala go as, há fome, e, se ne nhu ma
pro vi dên cia for to ma da, logo ha ve rá sede.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Te o tô nio Vi -
le la Fi lho, 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. Jo nas Pi-
nhe i ro.

Du ran te o dis cur so do Sr. Te o tô nio Vi -
le la Fi lho, o Sr. Jo nas Pi nhe i ro, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri-
to, o no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, do PFL do
Esta do do Mato Gros so.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT.Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo men to
em que a agên cia do Ban co do Bra sil no Se na do Fe -
de ral co me mo ra seus dez anos, gos ta ria, nes te ple -
ná rio, de ma ni fes tar as mi nhas con gra tu la ções a seus 
ge ren tes, a seus fun ci o ná ri os e a to dos aque les que
por aqui já pas sa ram, que sa bem da nos sa ale gria em 
tê-los aqui co nos co du ran te essa dé ca da que ora se
com ple ta, du ran te a qual re ce be mos da que la ins ti tu i-
ção ban cá ria um tra ta men to da mais alta qua li da de.

Por to dos es ses anos, a di re ção e os fun ci o ná ri-
os da que la agên cia vêm cum prin do, de ma ne i ra ex-
cep ci o nal, a mis são de bem ser vir seus cor ren tis tas,
aten den do Se na do res e ser vi do res com de no do e
aten ção e, às ve zes, até mes mo com um des ve lo que
ul tra pas sa a obri ga ção de fun ci o ná ri os e be i ra a ami -
za de, quan do pro cu ram, por exem plo, so lu ci o nar ca -
sos par ti cu la res de al gum usuá rio em di fi cul da de,
seja qual for a ra zão.

Por to dos es ses mo ti vos, que ro ex pres sar ao
Ge ren te, o Sr. Mar cos Au ré lio de Abreu, e a to dos os
fun ci o ná ri os da Agên cia do Ban co do Bra sil no Se na-
do, os nos sos vo tos de paz, de sa ú de e de fe li ci da de,
com o de se jo de que per ma ne çam por mu i to tem po

ain da nas de pen dên ci as do Se na do, onde nos têm
ofe re ci do esse tra ta men to tão efi ci en te e tão es pe ci al.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há
al gum tem po, o Pre si den te des ta Casa, Se na dor José 
Sar ney, in da gou-me como fa zer com que, no Bra sil, o
agro ne gó cio con ti nue fa zen do, além de ou tros se to-
res, a ale gria do bra si le i ro. Res pon di a S. Exª que há
qua tro pon tos fun da men ta is para que o Bra sil con ti-
nue sen do aque le país que mais cres ce na área de
pro du ção de ali men tos, não só em quan ti da de, como
tam bém em qua li da de. O pri me i ro se re fe re ao uso de
trans gê ni cos. Essa bi o tec no lo gia faz com que au men-
te mos a nos sa pro du ção, di mi nu in do-lhe o cus to em
30%. Como va mos con so li dar a nos sa agri cul tu ra
con cor ren do com os pa í ses que lá fora já a pra ti cam,
pro du zin do mais ba ra to que nós?

O se gun do é o fato de que não se po dem ad mi tir
as in va sões das pro pri e da des, o que se está in ten si fi-
can do. Isso tira a mo ti va ção para que in ves ti do res de
fora ve nham ao Bra sil e prin ci pal men te que in ves ti do-
res das re giões mais ri cas do País pas sem a de sen-
vol ver as suas ati vi da des nas re giões que mais pre ci-
sam e po dem re ce ber as ações da que les que pra ti-
cam o agro ne gó cio no Bra sil.

O ter ce i ro as pec to, Sr. Pre si den te, re fe re-se a
essa von ta de ma lu ca de ex pan são de re ser va in dí ge-
na no Bra sil. Eu dis se on tem, re pi to ago ra, que só em
Mato Gros so há 15 mi lhões e 500 mil hec ta res de re -
ser va in dí ge na. E ain da que rem au men tar mais três
mi lhões de hec ta res so bre oito no vos fo cos de au-
men to de re ser vas. Nem os ín di os que rem isso, mas
tal fato está sen do in cen ti va do.

É pre ci so que o Mi nis tro da Jus ti ça, tão cons ci-
en te, tome as de vi das pro vi dên ci as no sen ti do de im -
pe dir que a Fu nai ve nha a pra ti car es ses atos in de co-
ro sos con tra aque les que pro du zem, con tra as re-
giões que es tão pre ci san do cres cer. Tudo isso está
acor ren do em fun ção de nor mas cons ti tu ci o na is que
dão pri o ri da de aos in dí ge nas e que têm mar ca do uma 
po si ção mu i to se ve ra em re la ção aos nos sos pro pri e-
tá ri os e aos nos sos pro du to res ru ra is.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, te mos que as se gu rar
que não so men te os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is, mas 
que leis, como a da re for ma agrá ria e a do rito su má-
rio, não ve nham a so frer mu dan ças no Con gres so Na -
ci o nal. Se isso ocor rer, o Po der Ju di ciá rio não terá
mais essa for ça que tem em de fe sa do di re i to de pro -
pri e da de.

E aqui elo gio e pa ra be ni zo o Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, o nos so ex-com pa nhe i ro
ex-Se na dor, Ma u rí cio Cor rêa, que on tem deu um re -
ca do duro, di zen do que ter ra im pro du ti va tem que ser
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de sa pro pri a da, mas nun ca in va di da. Ter ra pro du ti va
ja ma is terá que ser in va di da. Por tan to, en quan to man -
ti ver mos es sas leis de for ma sa u dá vel, evi den te men-
te va mos ter o Po der Ju di ciá rio ao lado da que les que
pro du zem.

Sr. Pre si den te, ain da em re la ção aos trans gê ni-
cos, de se jo co men tar a de ci são da Exmª Srª Ju í za do
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião Drª Se le ne
Ma ria de Alme i da de sus pen der a sen ten ça na 6ª
Vara da Jus ti ça Fe de ral do Dis tri to Fe de ral, que ha via
li mi ta do o uso de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi-
ca dos no País. Com essa de ci são, S. Exª li be ra o
plan tio e a co mer ci a li za ção de soja trans gê ni ca em
todo o Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com po -
der ju rí di co se me lhan te à de uma li mi nar, essa sen -
ten ça terá va li da de até o jul ga men to do mé ri to da
ação pelo Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, o que de ve rá
ocor rer em bre ve.

Para fir mar sua de ci são, a Drª Se le ne Ma ria de
Alme i da con si de rou que ór gãos in ter na ci o na is como
a FAO, a OMS – Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, am -
bas per ten cen tes à ONU – Orga ni za ção das Na ções
Uni das, bem como ou tras en ti da des tão idô ne as
quan to es sas fi ze ram pes qui sas ci en tí fi cas e ates ta-
ram a sa ni da de da soja Roun dup, pro du zi da pela mul -
ti na ci o nal Mon san to para con su mo hu ma no e ani mal
e ain da que não é le si va ao meio am bi en te. Essas
pes qui sas de vem ser le va das em con ta, por que es-
sas ins ti tu i ções têm au to ri da de bas tan te para que o
re sul ta do do seu tra ba lho seja aca ta do em fa vor dos
pro du to res e de even tu a is con su mi do res des se pro -
du to.

Com a de ci são da Ju í za, a CTNBio (Co mis são
Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça) vol ta a ter, como 
sua com pe tên cia, o po der de au to ri zar o plan tio de
se men tes ge ne ti ca men te mo di fi ca das.

Sr. Pre si den te, meus cum pri men tos a Srª Ju í za,
Drª Se le ne Ma ria de Alme i da, pela de ci são que, em
boa hora, to mou, uma vez que, nos dias de hoje, se -
gun do es ti ma ti vas pre li mi na res, cer ca de 30% da soja 
cul ti va da no País já o está sen do com se men tes ge -
ne ti ca men te mo di fi ca das, em de tri men to da lei pro i bi-
ti va. Esse fato, in clu si ve, le vou o pró prio Go ver no Fe -
de ral a edi tar uma me di da pro vi só ria para li be rar, tem -
po ra ri a men te, a co mer ci a li za ção des se pro du to.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da, tive a hon ra
de re ce ber em meu ga bi ne te a vi si ta do Se na dor fran -
cês Jean Bi zet, Pre si den te da Co mis são de Bi o se gu-
ran ça do Se na do Fe de ral da que le país eu ro peu, o
qual me as se gu rou que, até o fi nal des te ano, a União
Eu ro péia li be ra rá a mo ra tó ria que pro í be o con su mo

de soja trans gê ni ca e que con ti nu a rá, so men te com a
exi gên cia de que os pro du tos de con su mo que con te-
nham mais de 0,9% de trans gê ni cos em sua com po si-
ção se jam de vi da men te ro tu la dos.

Mes mo as sim, cre io que seja pre ci so, an tes que
se ado tem os pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos,
que se im ple men tem tes tes no Bra sil que ga ran tam a
se gu ran ça ne ces sá ria para res guar dar a sa ú de da
po pu la ção e o meio am bi en te. Como no caso da soja
Roun dup e tam bém em inú me ros ca sos, como o do
al go dão Bt* e de tan tos ou tros pro du tos que já usam
trans gê ni cos no mun do todo, es ses tes tes já fo ram re -
a li za dos em ou tros pa í ses, onde já se ado ta ram as
pre ca u ções ne ces sá ri as, quan do a soja foi re co nhe ci-
da, ates ta da e ado ta da para uso. Nes se caso, a de ci-
são da Srª Ju í za Se le ne de Alme i da aju da que se dê
mais um pas so avan te no ca mi nho da bi o tec no lo gia
no Bra sil, a exem plo do que já ocor re em pa í ses con -
cor ren tes do Bra sil em pro du tos agrí co las.

Ago ra urge que o Go ver no Fe de ral re me ta ao
Con gres so Na ci o nal aque le pro je to de lei, já tão co-
men ta do e fa la do, que re gu la men te o plan tio e a co -
mer ci a li za ção de pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca-
dos em nos so País. Isso já está sen do pro vi den ci a do
para os pró xi mos dias. Des se modo, o Con gres so Na -
ci o nal apro fun da rá a dis cus são so bre o tema e con-
so li da rá os ins tru men tos le ga is que as se gu rem, evi -
den te men te, os prin cí pi os bá si cos de de fe sa da sa ú-
de hu ma na e do nos so meio am bi en te.

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 Ide li Sal -
vat ti, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do de
San ta Ca ta ri na, por ces são do Se na dor Ael ton Fre i-
tas.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. 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, an tes de fa lar
so bre o as sun to que me traz a esta tri bu na, eu gos ta-
ria de te cer um co men tá rio. Tem sido dado mu i to des -
ta que, na im pren sa na ci o nal e nes te Ple ná rio do Se -
na do, à ten são no cam po. To dos os dias, há no vi da-
des, acir ra men tos, pro nun ci a men tos e exi gên ci as. Foi 
pu bli ca da uma no tí cia que me cha mou mu i to a aten -
ção, por que o con fron to está co lo ca do en tre os
sem-ter ra e os “com-ter ra”.

Sem pre é im por tan te re lem brar que, no Bra sil,
há uma con cen tra ção imen sa de ter ra.So mos um dos 
ra rís si mos pa í ses que não fez re for ma agrá ria e cuja
con cen tra ção de ter ra che ga ao ab sur do de 1% dos
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pro pri e tá ri os de te rem a pro pri e da de de mais de 50%
da ter ra agri cul tá vel. To dos sa be mos, pela his tó ria do
nos so País, como se ob te ve boa par te da pos se des -
sa ter ra. Inclu si ve, já tive opor tu ni da de de me re fe rir,
des ta tri bu na, à ques tão dos gri le i ros – como eram
ob ti dos do cu men tos fal si fi ca dos de pos se de ter ra.

Re cen te men te, te nho acom pa nha do pela im-
pren sa uma ne go ci a ção ex tre ma men te in te res san te
que está acon te cen do no Pon tal do Pa ra na pa ne ma
com os “pro pri e tá ri os” de ter ra gri la das; ou seja, as
au to ri da des re co nhe cem que as ter ras fo ram gri la-
das, ten do sido ob ti das pela fal si fi ca ção dos do cu-
men tos. Ago ra, es tão ne go ci an do, para que es ses
“pro pri e tá ri os” pa guem uma par te da ter ra de que se
apos sa ram. Des sa for ma, uma pe que na par ce la do
re cur so ar re ca da do pelo pa ga men to da ter ra ob ti da
de for ma ile gal pode ser apli ca da na re for ma agrá ria,
não é, Se na do ra Serys?

Então, tra ze mos es ses fa tos, para que não con -
ti nue o mas ca ra men to da dura re a li da de, da in jus ti ça
e da vi o lên cia exis ten te na pos se da ter ra.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Se na do ra Ide li Sal vat ti, V. Exª me con ce de um apar -
te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Se na do ra Ide li Sal vat ti, esse tema é re al men te pal pi-
tan te, é uma ques tão sé ria, é a ques tão da re for ma
agrá ria que está em jogo no País. Pre ci sa mos ter re -
for ma agrá ria e uma po lí ti ca agrí co la que com pre en-
da co bran ça de cré di to, co mer ci a li za ção po lí ti ca de
pre ços e tudo o mais. Qu an to às ter ras pú bli cas, es tas
exis tem em gran de quan ti da de nes te País. Ve nho di -
zen do que Mato Gros so não pre ci sa mais de sa pro pri-
ar ter ras, e, com isso, va mos ter re cur sos para fa zer a
re for ma agrá ria acon te cer con cre ta men te: ter cré di to
agrí co la, es co a men to, etc. etc. e con di ções de vida
para a po pu la ção que está no cam po e de lá tira seu
sus ten to. Por quê? Mato Gros so tem 6,6 mi lhões de
hec ta res pú bli cos na mão de pes so as que se apos sa-
ram de for ma in de vi da. Após le van ta men to cri te ri o so
des sas ter ras, hou ve, de uma for ma ou de ou tra, a re -
gu la ri za ção de 3,4 mi lhões de hec ta res, que eram pú -
bli cos e que fo ram apos sa dos de for ma in de vi da. Com 
isso – 6,6 mi lhões me nos 3,4 mi lhões de hec ta res –,
3,2 mi lhões de hec ta res de ter ras pú bli cas, em Mato
Gros so, es tão nas mãos de gran des pro pri e tá ri os. É
de ci são do Go ver no Lula, da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, que es sas ter ras se rão res ga ta das para fins de re -

for ma agrá ria. Por tan to, só em Mato Gros so, 3,2 mi -
lhões de hec ta res de ter ras pú bli cas es tão nas mãos
de pro pri e tá ri os, de for ma in de vi da. Estes es tão se re -
be lan do e que rem fa zer uma guer ra de con tra po si ção
ao Mo vi men to dos Sem-Ter ra, ao Incra e ao pró prio
Go ver no. Apos sa ram-se das ter ras de for ma in de vi da
e, ago ra, que rem lá per ma ne cer. E ain da pre ten dem
de sa pro pri ar es sas ter ras para fins de re for ma agrá -
ria...

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Com cer te za.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
...e, se brin car, su per fa tu ra das, como foi no pas sa do.
Ago ra, o nos so Go ver no não vai per mi tir o su per fa tu-
ra men to que acon te ceu no pas sa do, de ter ras pú bli-
cas lá no meu Esta do – mais de três mi lhões de hec -
ta res.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Se -
na do ra Serys, esta é a re a li da de e a ver da de: é gra ve
a si tu a ção agrá ria. To dos nós sa be mos da ten são,
mas há inú me ros fal sos pro pri e tá ri os de ter ras se ar -
man do com mi lí cia para de fen der algo a que não têm
di re i to al gum, em pre ju í zo da gran de ma i o ria da po pu-
la ção bra si le i ra!

Não vim à tri bu na para fa lar so bre a re for ma
agrá ria. Fa lei por que este as sun to está per ma nen te-
men te na im pren sa – in clu si ve, ti ve mos no tí cia on tem
do re gis tro fe i to por Mi nis tro do Su pre mo e de ati tu des
que pre ci sa mos re per cu tir aqui.

O que me traz à tri bu na é a ques tão do Fome
Zero. Te nho acom pa nha do a in sis tên cia em ata car
esse pro je to, cen tro da po lí ti ca do Go ver no Lula. Re -
gis tro aqui al gu mas ques tões que me pa re cem ab so-
lu ta men te per ti nen tes. Pri me i ro, a co ra gem do Go ver-
no Lula de co lo car a fome e a mi sé ria exis ten tes no
nos so País no cen tro da con jun tu ra; co lo car a fome, a
sede, a mi sé ria e o anal fa be tis mo como algo tão im -
por tan te, equi va len te a to dos os ou tros de ba tes. Qu -
an do se de ba tem po lí ti cas ma cro e co nô mi cas, ju ros,
câm bi os, a re la ção PIB/dí vi da, po lí ti ca de ciên cia e
tec no lo gia, po lí ti ca in dus tri al, nor mal men te, – e isso
tem sido a tô ni ca –, es que ce-se que isso tudo aco ber-
ta uma re a li da de dura, in dig na e in jus ta para com a
gran de ma i o ria do povo bra si le i ro.

Então, quan do o Go ver no Lula co lo ca no cen tro
da con jun tu ra, como po lí ti ca cen tral, o Pro gra ma
Fome Zero, es ta be le ce-se exa ta men te uma equi va-
lên cia: é tão im por tan te re sol ver a po lí ti ca de ciên cia e 
tec no lo gia des te País quan to re sol ver o pro ble ma da
fome e da sede; é tão im por tan te ter uma po lí ti ca in -
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dus tri al quan to uma po lí ti ca para er ra di car o anal fa be-
tis mo.

Não po de mos es que cer, em hi pó te se al gu ma,
que, ao lon go das três úl ti mas dé ca das, o Bra sil não
mo di fi cou, não me xeu uma vír gu la na dis tri bu i ção de
ren da; ou seja, a dis tri bu i ção da ri que za no nos so
País está ab so lu ta men te con ge la da nos pa ta ma res
há mais de três dé ca das. Por tan to, co lo car no cen tro
do de ba te, como cen tro de po lí ti ca, como eixo de go -
ver no o Fome Zero é algo que re quer mu i ta co ra gem.
Pode pa re cer co i sa pou ca, pode pa re cer in sig ni fi can-
te, mas não é pos sí vel ga ran tir três re fe i ções ao dia
para to dos os bra si le i ros, para mais de cen to e se ten-
ta mi lhões de pes so as, sem exe cu tar uma ver da de i ra
re vo lu ção. Impos sí vel ga ran tir as três re fe i ções ao dia
sem me xer em es tru tu ras in jus tas da pos se da ter ra,
da ques tão ur ba na, da dis tri bu i ção de ren da, da ques -
tão das po lí ti cas pú bli cas de sa ú de, de edu ca ção, de
sa ne a men to. Ou seja, não é pos sí vel ga ran tir três re -
fe i ções ao dia sem vi rar este País pelo aves so. É pre -
ci so re ver ter to das as po lí ti cas que, in fe liz men te, ao
lon go de dé ca das, de sé cu los, be ne fi ci a ram ape nas
par ce las ín fi mas da po pu la ção em de tri men to da ma i-
o ria – in fe liz men te, foi isso o que ocor reu na ma i or
par te das ve zes.

O Fome Zero tem sido cri ti ca do como as sis ten-
ci a lis ta, como pon tu al, como algo de me nor im por tân-
cia. Para po der atin gir o seu ob je ti vo cen tral, que é to -
dos po de rem co mer, pre ci sam ser fe i tas sé ri as al te ra-
ções em es tru tu ras an ti gas. O Pro gra ma Fome Zero
tem to ma do ati tu des, im ple men ta do po lí ti cas que,
mu i tas ve zes, pas sam des per ce bi das por não se rem
po lí ti cas cu jos re sul ta dos se tor nam vi sí ve is do dia
para a no i te, es ta tis ti ca men te me di dos, men su rá ve is
ra pi da men te.

Alguns ei xos cen tra is do pro gra ma me pa re cem
de fun da men tal im por tân cia. Um de les é o fato de o
Fome Zero, que se im ple men ta nos mu ni cí pi os, im-
ple men tar-se com a par ti ci pa ção po pu lar, os con se-
lhos ges to res. Ou seja, a po pu la ção di re ta men te atin -
gi da é res pon sá vel pela fis ca li za ção do pro gra ma.
Essa me di da apa ren te men te in sig ni fi can te pos si bi li-
tou a de tec ção, de ime di a to, de des vi os de re cur sos
da or dem de 15 a 20% nos pro gra mas im plan ta dos
an te ri or men te pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que. Os
car tões des ti na dos aos pa ren tes, aos ami gos, aos fa -
mi li a res, aos fun ci o ná ri os das pre fe i tu ras só pu de ram
ser de tec ta dos com a fis ca li za ção de quem é do mu -
ni cí pio, de quem sabe quem é quem.

Há si tu a ções como a do Pre fe i to de Gu a ri bas,
que está sen do pro ces sa do pelo Mi nis té rio Pú bli co
por to dos os des vi os. Isso é algo que está di re ta men-

te vin cu la do ao tra ba lho do con se lho ges tor do Fome
Zero. As de nún ci as pre ci sam ser com pro va das.

Há po lí ti cas ane xas, como a da al fa be ti za ção;
po lí ti cas emer gen ci a is, como ces ta bá si ca para os
acam pa dos, para as co mu ni da des in dí ge nas, para os 
qui lom bo las; a me ren da es co lar, que foi uma me di da
de pri me i ra hora, quan do foi al te ra do o re pas se de
0,06 para 0,13 – ou seja, mais de 100% de re a jus te no 
va lor da me ren da, para que as nos sas cri an ças pu-
des sem ter, na es co la, aces so a uma me ren da, a uma 
ali men ta ção de ma i or qua li da de, pois sa be mos que
uma boa par te das nos sas cri an ças mu i tas ve zes só
faz a re fe i ção da es co la.

Há que se men ci o nar tam bém a li ga ção do Pro -
gra ma Fome Zero com o abas te ci men to de água,
com a cons tru ção das cis ter nas – a pro pó si to: uma
par ce ria com a Fe bra ban pos si bi li tou a cons tru ção de
mi lha res de cis ter nas para ga ran tir o abas te ci men to
de água. Há tam bém as ações vin cu la das à agri cul tu-
ra fa mi li ar – o Pla no Sa fra, o Pro naf –, já que uma par-
te sig ni fi ca ti va da mi sé ria bra si le i ra está ins ta la da no
cam po. Tra ta-se, por tan to, de dar con di ções de vida
dig na aos nos sos pe que nos agri cul to res, algo que é
de fun da men tal im por tân cia no com ba te à fome e à
mi sé ria.

To das as par ce ri as de sen vol vi das com o Mi nis-
té rio dos Espor tes, Mi nis té rio do Meio Ambi en te e o
Pro gra ma Pri me i ro Empre go fa zem par te do ar ca bou-
ço das po lí ti cas in te gra das de go ver no que têm como
ob je ti vo cen tral o Fome Zero.

Gos ta ria, po rém, de fa lar a res pe i to da qui lo que
é im pos sí vel men su rar, as di tas es ta tís ti cas im pos sí-
ve is. Po de mos me dir vá ri as co i sas, po de mos men su-
rar, fa zer cál cu los e ter in di ca do res de mu i tas co i sas,
mas fe li ci da de, auto-es ti ma, o sen ti men to de aco lhi-
men to, de es tar em am bi en te agra dá vel são di fí ce is
de ser me di dos. O que me cha ma a aten ção no Pro -
gra ma Fome Zero é que as es ta tís ti cas im pos sí ve is
po dem ser re tra ta das com his tó ri as de vida co mo ven-
tes que dão uma idéia do sig ni fi ca do des se pro gra ma,
dos re sul ta dos que vem ob ten do ao ser im ple men ta-
do.

Gos ta ria de me re fe rir a al guns tex tos que tra -
zem es sas es ta tís ti cas im pos sí ve is. Há um tex to de
Ro ber to Mal vez zi, que é mem bro da co or de na ção na -
ci o nal da CPT, a Co mis são Pas to ral da Ter ra, em que
se lê o se guin te:

‘O que está acon te cen do em Gu a ri bas
[um dos pri me i ros mu ni cí pi os a ter im plan ta-
do o Fome Zero] é uma re vo lu ção’. Essa fra -
se – dita por um tra ba lha dor numa as sem-
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bléia de tra ba lha do res ru ra is de Pi lão Arca -
do, Ba hia, vi zi nho de Gu a ri bas – re ve la o
que pen sa o “olho de fora” a res pe i to do que 
o “Fome/Sede Zero” anda fa zen do aqui em
nos sa re gião. São vi zi nhos, mas vêem. E o
que é essa re vo lu ção para eles? “Ago ra o
povo tem água tra ta da; as ca sas ve lhas fo-
ram re for ma das; as ca sas do in te ri or ago ra
têm cis ter nas; o pes so al está sen do al fa be ti-
za do; hou ve pro du ção e o go ver no com prou
a sa fra; a tur ma re ce be um di nhe i ri nho para
com prar co mi da.

Que re vo lu ção mais in sig ni fi can te,
não? Insig ni fi can te uma ova. Só não va lo ri za
a água tra ta da, a cis ter na, a casa lim pa
quem nun ca be beu lama, nun ca mo rou em
bar ra co e nun ca viu um fi lho cho rar de fome.
A re vo lu ção para nos so povo pas sa pela sa -
tis fa ção das ne ces si da des mais pri má ri as
da pes soa hu ma na. Te re mos que re pe tir à
exa us tão que 50 mi lhões de bra si le i ros pas -
sam fome, 40 mi lhões não têm aces so a
água po tá vel e mais 60 mi lhões não têm se -
gu ran ça quan to à água que con so mem,
mes mo ten do água en ca na da? Te re mos
que re pe tir que 50% dos la res bra si le i ros
não têm co le ta de es go to e 80% do es go to
co le ta do é jo ga do em bru to nos rios? Então, 
água tra ta da, cis ter na, co mi da, casa dig na é 
sim a re vo lu ção.

Esse tex to do Ro ber to Mal vez zi foi com ple ta do
com...

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na do ra Ide li
Sal vat ti, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pois 
não, Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Ao mes mo tem -
po em que ma ni fes to a mi nha con cor dân cia com a im -
por tân cia do abas te ci men to d’água e do sa ne a men to
bá si co, gos ta ria de lem brar a V. Exª que, na ver da de,
o ob je ti vo do Go ver no Fe de ral deve ser ter uma po lí ti-
ca de abas te ci men to d’água e de sa ne a men to bá si co
que con tem ple todo o País e não ape nas um mu ni cí-
pio.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Com cer te za.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Re co nhe ço tam -
bém que é pre ci so co me çar por al gum lu gar, mas, na
ver da de, o que cons ta ta mos até ago ra é que não
exis te ain da uma po lí ti ca de fi ni da para o País. Essa
po lí ti ca so ci al, mu ni cí pio por mu ni cí pio, é len ta. Esta -

mos com oito me ses de Go ver no e V. Exª está apre -
sen tan do o re sul ta do do pri me i ro mu ni cí pio. O Go ver-
no Fe de ral atu ar em um mu ni cí pio es pe cí fi co de for -
ma in te gra da não é di fí cil, de vi do ao ta ma nho do Go -
ver no Fe de ral e ao di mi nu to ta ma nho des se mu ni cí-
pio do in te ri or do Pi a uí. Con vo ca mos para a Co mis-
são de Infra-Estru tu ra des ta Casa, no dia 26 se não
me en ga no, o Mi nis tro das Ci da des, Olí vio Du tra, para 
que con ver se com os Se na do res so bre uma po lí ti ca
na ci o nal de sa ne a men to bá si co que pos sa con tem-
plar não só os mu ni cí pi os pe que nos, que es tão nes se
pro gra ma so ci al, o Fome Zero, mas tam bém todo o
País. Digo isso por que, no meu Esta do de Per nam bu-
co, por exem plo, te mos uma enor me obra de abas te-
ci men to de água que foi pa ra li sa da e que até ago ra
não foi con clu í da, exa ta men te por que essa po lí ti ca
ain da não foi de fi ni da. Con cor do com V. Exª quan do
diz que essa ini ci a ti va é im por tan te, mas ela será
mais im por tan te no mo men to em que isso for re pas-
sa do para o to tal da po pu la ção. Mu i to obri ga do a V.
Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Com cer te za, no bre Se na dor José Jor ge. Te mos a
con vic ção de que isso vem acon te cen do, por que o
Pro gra ma Fome Zero ti nha como ob je ti vo atin gir, até
o fi nal de 2003, em tor no de mil Mu ni cí pi os. E esse
ob je ti vo já es ta rá sen do al can ça do no mês de ou tu-
bro. Esta é a pre vi são: va mos po der an te ci par a meta
de mil Mu ni cí pi os já no mês de ou tu bro.

O nos so en ten di men to é o de que essa po lí ti ca
deve va ler para todo o Bra sil. Mas, nes sa po lí ti ca, in fe-
liz men te – e não pos so de i xar de di zer isto –, a ques -
tão do sa ne a men to bá si co não foi im ple men ta da. Nos 
úl ti mos dois Go ver nos, não hou ve li be ra ção de re cur-
sos para o sa ne a men to bá si co. No meu Esta do, por
exem plo, é la men tá vel a si tu a ção. Em San ta Ca ta ri na,
há ín di ces de sa ne a men to in fe ri o res aos de uma boa
par te dos Esta dos do Nor des te. Essa ques tão do sa -
ne a men to, in dis cu ti vel men te, não foi pri o ri da de do
Go ver no an te ri or, mas, no Pro gra ma do Go ver no
Lula, está sen do cu i da da com mu i ta e es pe ci al aten -
ção.

O Mu ni cí pio de Gu a ri bas é em ble má ti co, por-
que, como ele foi o pri me i ro, os re sul ta dos já po dem
ser me di dos, in clu si ve por es sas es ta tís ti cas não
men su rá ve is, im pos sí ve is de se rem con ta bi li za das
em nú me ros, vis to que lá não ha via uma úni ca tor ne i-
ra, não ha via ne nhum tipo de abas te ci men to de água.
As mu lhe res pe ga vam a lata d’água de no i te, an da-
vam de qua tro a cin co qui lô me tros para che gar à gru -
ta e re co lher água. Fa zi am isso di ver sas ve zes, pas -
sa vam a no i te bus can do água para po de rem tê-la em
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quan ti da de su fi ci en te no dia se guin te. Por tan to, ape -
nas po lí ti cas in te gra das po dem re sol ver o pro ble ma
da mi sé ria.

Estou com o meu tem po já es go ta do, mas eu
gos ta ria de re la tar al gu mas ques tões das tais es ta tís-
ti cas não men su rá ve is, por que essa sim ples me di da
de po der ter a água, este ele men to tão ne ces sá rio à
vida, mo di fi ca de for ma sig ni fi ca ti va o quo ti di a no das
pes so as.

Para não me alon gar e nem usar o tem po dos
de ma is ins cri tos, que ro ape nas di zer que o Pro gra ma
Fome Zero, ao co lo car, no cen tro do de ba te na ci o nal,
as ques tões que sem pre fi ca ram como sub pro du tos
da po lí ti ca eco nô mi ca ado ta da pe los Go ver nos an te-
ri o res, teve da par te do Go ver no Lula um tra ta men to
ab so lu ta men te re vo lu ci o ná rio, sob a óti ca de que só é 
pos sí vel este País ter so be ra nia e dig ni da de se tra tar-
mos a ques tão da fome e da mi sé ria como eixo cen -
tral da nos sa ação po lí ti ca. Para tan to, to das as de ma-
is po lí ti cas de ve rão ser de cor ren tes e es tar a ser vi ço
des se ob je ti vo.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, peço des cul pas pe -
los três mi nu tos a mais que pas sei do meu tem po.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat ti,
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 da Sra. Ide li Sal vat ti,
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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri-
to, o no bre Se na dor José Jor ge, do PFL do Esta do
do Per nam bu co.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para fa zer seu
pro nun ci a men to.

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, o Esta do de Per nam bu-
co foi as so la do por uma cri se de abas te ci men to de
água nun ca an tes sen ti da na mag ni tu de que se apre -
sen tou des ta vez. Não es ca pa ram da cri se nem áre as
con si de ra das como ex ce len tes do pon to de vis ta de
re ser vas hí dri cas. O apro ve i ta men to das águas do rio
São Fran cis co sur ge como úni ca al ter na ti va ca paz de
re sol ver a atu al si tu a ção. Não há um apro ve i ta men to
di men si o na do na for ma de me ga pro je tos, como o da
trans po si ção con jun ta de águas do To can tins para o

São Fran cis co e do São Fran cis co para pe re ni zar rios
tem po rá ri os do semi-ári do do Nor des te. As so lu ções
que se apre sen tam são de na tu re za mais sim ples, de
or ça men to mo des to, e, prin ci pal men te, já têm sua efi -
cá cia com pro va da pelo de cor rer dos anos – nada que
lem bre os su per pro je tos so nha dos pelo atu al Go ver-
no.

Inclu si ve, Sr. Pre si den te, toda a mí dia está no ti-
ci an do que o Pre si den te Lula anun ci ou, on tem, a pos -
si bi li da de da trans po si ção do rio São Fran cis co para
es ses rios tem po rá ri os do semi-ári do, con for me pro -
je to que já vem sen do dis cu ti do, há anos e anos, no
Con gres so e no Bra sil in te i ro.

Esse pro je to cus ta em tor no de US$6 bi lhões.
Ve ri fi ca mos, no en tan to, que esse pro je to se re ve la,
para os nor des ti nos, uma en ga na ção, Se na dor Efra -
im Mo ra is. O pro je to anun ci a do pelo Go ver no não
con ta, na ver da de, com um pla no de en ge nha ria. Por-
tan to, esse pro je to não tem iní cio nun ca.

Ontem, quan do da dis cus são do PPA, vi mos
que não há re cur sos ou que os re cur sos exis ten tes
não são nem apli ca dos nos pro je tos que já es tão em
an da men to. Cito o exem plo da Cide. Estou ven do a
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, que aqui se tem de di-
ca do, en tre ou tras co i sas, à ques tão da uti li za ção dos
re cur sos da Cide, os qua is fo ram ar re ca da dos com a
prin ci pal fi na li da de de cons tru ir ou de re cu pe rar as
es tra das bra si le i ras. Po rém, as es tra das es tão aca ba-
das. O Go ver no está guar dan do os re cur sos da Cide
para au men tar o su pe rá vit pri má rio, de acor do com os 
com pro mis sos as su mi dos com o FMI – aliás, está
indo além dos com pro mis sos as su mi dos com o FMI
–, e, con tra ri a men te a isso, anun cia para o Nor des te
um pro gra ma de US$6 bi lhões, o equi va len te a R$18
bi lhões. Sa be mos que não exis te esse mon tan te.

Assim, não adi an ta mais os nor des ti nos se en -
ga na rem com es sas co i sas. Qu e re mos, sim, so lu ções
sim ples, ob je ti vas, prá ti cas, para as qua is haja re cur-
sos.

Vou de fen der, hoje, aqui, a cons tru ção de uma
adu to ra no rio São Fran cis co, que vai pres tar um ser -
vi ço mu i to gran de a uma gran de par te da po pu la ção
do agres te me ri di o nal, do agres te de Per nam bu co, e
que pode ser re a li za da com um mí ni mo de es for ço.

A cons tru ção de adu to ras des ti na das, pri o ri ta ri-
a men te, ao abas te ci men to hu ma no é a úni ca op ção
fac tí vel. Mais que cri ti car o pro je to do atu al Go ver no,
bus co nes te pro nun ci a men to su ge rir uma al ter na ti va
para ven cer mos a atu al cri se.

O semi-ári do abran ge cer ca de 88% de Per nam-
bu co, onde cho ve en tre 400 mm a 800 mm por ano, o
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que não é ba i xo. Po rém te mos um ín di ce de eva po ra-
ção al tís si mo, en tre 2000 a 3000 mm³/ano, o que, ali a-
do à ir re gu la ri da de das chu vas, in ter fe re di re ta men te
na dis po ni bi li da de para o con su mo. Qu a se to dos os
rios são in ter mi ten tes, se cam no ve rão, e a ma i or par-
te do sub so lo é for ma do por ro chas cris ta li nas, tor -
nan do a ofer ta de água sub ter râ nea es cas sa e, mu i-
tas ve zes, de alta sa li ni da de.

Des de 1984, Per nam bu co ini ci ou o apro ve i ta-
men to do rio São Fran cis co, como ma nan ci al de es -
co lha (quan ti da de e qua li da de) para o con su mo hu-
ma no, não ape nas nas co mu ni da des ri be i ri nhas,
mas, com a cons tru ção de adu to ras, para ofer ta de
água a lo ca li da des dis tan tes. A adu to ra do Sal gue i ro,
que foi cons tru í da nes sa épo ca, com uma ca pa ci da de
de 300 l/s – não sei se to dos sa bem, mas a ca pa ci da-
de mé dia do São Fran cis co é de 2.000 m³/s; um me tro
cú bi co são mil li tros, e, en tão, 300 li tros cor res pon-
dem a um ter ço de um me tro cú bi co, não in ter fe rin do,
por tan to, na va zão do rio para suas ou tras uti li da des – 
e uma ex ten são de 200 km, cap ta água no Mu ni cí pio
de Ca bro bó, que é um Mu ni cí pio ri be i ri nho, e aten de,
sem in ter mi tên cia, uma po pu la ção es ti ma da em 70
mil ha bi tan tes, nos Mu ni cí pi os de Ca bro bó, Sal gue i ro,
Ser ri ta, Par na mi rim e Ver de jan te, en tre ou tros.

Em 2001, a União, em par ce ria com o go ver no
de Per nam bu co, ini ci ou a ope ra ção do ra mal prin ci pal
de ou tra adu to ra, cha ma da Sis te ma Adu tor do Oes te,
que, a par tir de Oro có, ou tro Mu ni cí pio ri be i ri nho, já
leva água às lo ca li da des de Ou ri cu ri, Bo do có, Trin da-
de, Mo ra is, Ara ri pi na e Ipu bi, com 157 qui lô me tros de
adu to ra. O Ara ri pe con ta hoje com uma ofer ta per ma-
nen te de 480 l/s, que aten de uma po pu la ção de 270
mil ha bi tan tes e que não está su je i ta a fe nô me nos
me te o ro ló gi cos, como o El Niño, nem a se cas pe rió di-
cas.

Já os mo ra do res do Agres te Me ri di o nal e do
Alto Agres te Se ten tri o nal es tão pas san do por um se -
ve ro ra ci o na men to no for ne ci men to de água po tá vel.
Jus ta men te ali, Sr. Pre si den te, onde fi cam lo ca li za das
as nas cen tes dos prin ci pa is rios do agres te, três de -
les, o rio Ipa ne ma, o rio Ipo ju ca e o rio Ca nho to, pos -
su em bar ra gens-mãe lo ca li za das pró xi mas às suas
nas cen tes. Te nho in for ma ções de que pro je tos para
tor ná-los pe re nes já exis tem. O quar to de les, o rio
Una, que cor ta gran de par te do agres te, tem nas suas 
águas sé ria res tri ção ao uso di re to para con su mo hu -
ma no. Ora, se as águas des se rio não são de boa
qua li da de, po dem mu i to bem ser di re ci o na das para
uso com pa tí vel com suas ca rac te rís ti cas. Se fos sem
des ti na das à ir ri ga ção para a for ma ção de for ra ge i-
ras, por exem plo, po de ri am mu dar a face da pe cuá ria

do agres te. O mes mo des ti no po de ria ser dado às
águas dos cha ma dos rios de mé dio por te, como o
Cor de i ro, o Ga ra nhun zi nho e os ri a chos da Cha ta e
Ju ru be ba, nos qua is já fo ram cons tru í dos pe que nos
bar ra men tos.

Por usa vez, há rios que pos su em água de boa
qua li da de. No cur so do rio Bi tu ri, foi cons tru í da uma
bar ra gem para acu mu la ção de água des ti na da ao
abas te ci men to de sete ci da des lo ca li za das no seu
en tor no. As águas do ri a cho do Ta qua ri, tam bém de
boa qua li da de, abas te cem a sede do Mu ni cí pio de
Ga ra nhuns, o Mu ni cí pio de São João e o Dis tri to de
São Pe dro. Ou tros rios de água boa, como Mun daú e
o Pa ra í ba, só fi cam pe re nes, pra ti ca men te, fora dos li -
mi tes de Per nam bu co. Já exis te um pro je to de cons -
tru ção de uma bar ra gem para acu mu la ção de água
do rio Mun daú, que vi ria re for çar o sis te ma de abas te-
ci men to que hoje aten de à sede do Mu ni cí pio de Ga -
ra nhuns e en tor no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o povo
per nam bu ca no do agres te não está mais agüen tan do
vi ver nes sa pe nú ria de água. A água po tá vel só che ga
nos car ros-pipa. É cara e es cas sa. Os sis te mas de
abas te ci men to nas ci da des das re giões do Agres te
Me ri di o nal e do Agres te Cen tral es tão ope ran do em
si tu a ção de ex tre ma pre ca ri e da de, qua se à be i ra de
um co lap so. O ra ci o na men to é se ve ro. As ci da des dis -
põem de sis te ma de abas te ci men to, mas a água não
che ga, para que ele fun ci o ne. A seca que vem cas ti-
gan do o Nor des te bra si le i ro nos úl ti mos dois anos po -
de rá oca si o nar um ver da de i ro caos no já pre cá rio sis -
te ma de abas te ci men to de água des sas re giões.

O Agres te Me ri di o nal, com uma po pu la ção de
600 mil ha bi tan tes, apre sen ta um dos pi o res in di ca-
do res so ci a is do Esta do e so fre sis te ma ti ca men te os
efe i tos das es ti a gens. É ur gen te que se apre sen tem
so lu ções para tão gra ve pro ble ma, so lu ções que ga -
ran tam uma ofer ta per ma nen te de água por meio de
uma adu to ra a par tir do rio São Fran cis co.

Com tal in tu i to, aca bo de re ce ber, do Sr. Pe dro
Jor ge Sil ves tre Va len ça, im por tan te li de ran ça do
Agres te per nam bu ca no, uma pro pos ta de so lu ção
para o pro ble ma do abas te ci men to de água des sa re -
gião as so la da pela seca. A pro pos ta con sis te no uso
con tro la do das águas de boa qua li da de re ser va das
nas bar ra gens exis ten tes as so ci a do à im plan ta ção de 
uma adu to ra para cap ta ção de água do rio São Fran -
cis co – por tan to, se ria a ter ce i ra adu to ra a uti li zar as
águas do rio São Fran cis co em Per nam bu co – e sua
dis tri bu i ção para o Agres te Me ri di o nal e par te do
Agres te Cen tral. Tal obra vi ria a be ne fi ci ar, di re ta men-
te, mais de meio mi lhão de pes so as.
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A con cep ção da Adu to ra do Agres te Me ri di o nal
data de 1999, ten do re ce bi do re le van te con tri bu i ção
de li de ran ças po lí ti cas e téc ni cos da re gião, até che -
gar a sua for ma fi nal. O pro je to foi ain da ama du re ci do
numa sé rie de re u niões com seg men tos re pre sen ta ti-
vos da po pu la ção do Agres te Me ri di o nal – to dos for te-
men te en vol vi dos na de fi ni ção mais in di ca da para re -
sol ver a gra ve si tu a ção so ci al da re gião.

O Sis te ma Adu tor do Agres te Me ri di o nal, que
terá cap ta ção a ju san te de Ita pa ri ca, na lo ca li da de de
Ja to bá, po de rá aten der 24 lo ca li da des, numa ex ten-
são de 447 qui lô me tros e dis po ni bi li za rá 1000 l/s, por-
tan to, 1m³, a um cus to es ti ma do de R$288 mi lhões.
Por tan to, se com pa ra mos o cus to des sa adu to ra com
o da trans po si ção do rio São Fran cis co, por exem plo,
que é de R$20 bi lhões, mas en vol ve ou tras ques tões
além do cus to, ve ri fi ca mos qual sis te ma deve ser efe -
ti va men te pri o ri za do. Essa nova adu to ra po de rá tam -
bém ser in ter li ga da a ou tros sis te mas já exis ten tes,
re for çan do a ofer ta em 300 l/s. A obra irá con tri bu ir
for te men te para o de sen vol vi men to eco nô mi co da re -
gião e me lho ria dos in di ca do res so ci a is, com im pac to
di re to na sa ú de pú bli ca. De ze no ve Mu ni cí pi os per-
nam bu ca nos se ri am di re ta men te be ne fi ci a dos com a
im plan ta ção da adu to ra, onde re si dem mais de 600
mil pes so as, como eu já dis se, e onde foi re gis tra da a
exis tên cia de mais de 140 mil do mi cí li os.

Essa cap ta ção de água do rio São Fran cis co é
ex tre ma men te im por tan te como fon te de su pri men to
para o agres te me ri di o nal, par ti cu lar men te nos pe río-
dos em que as bar ra gens da re gião re gis tram de crés-
ci mo nos seus ní ve is de acu mu la ção – de ou tu bro a
fe ve re i ro – pe río dos es ses que co in ci dem exa ta men te
com as che i as do São Fran cis co, quan do exis te água
em abun dân cia. É evi den te que isso está sen do dito,
mas essa quan ti da de de água que se ria re ti ra da é mí -
ni ma em re la ção à ca pa ci da de do rio.

Sa be mos to dos das di fi cul da des fi nan ce i ras
que es tão im pon do cada vez ma i or se le ti vi da de aos
gas tos pú bli cos, de ter mi nan do, por meio de um ri go-
ro so cál cu lo de cus to/be ne fi cio, quan do e quan to as
tor ne i ras do se tor pú bli co po dem se abrir. No caso em 
apre ço, con tu do, é pre ci so con si de rar que mais de
600 mil pes so as do agres te per nam bu ca no es tão so -
fren do na car ne o fla ge lo da seca, a es cas sez do ra ci-
o na men to, o alto pre ço da água dos car ros-pipa!

Te mos de pen sar numa so lu ção para o pro ble-
ma que es sas pes so as es tão en fren tan do, pro ble ma
que se an te põe di an te da re a li za ção das ta re fas mais
tri vi a is do dia-a-dia! Re gu la ri zar o abas te ci men to de
água po tá vel a mais de meio mi lhão de pes so as é um
be ne fí cio so ci al que de i xa ria qual quer go ver nan te or -

gu lho so de tê-lo fe i to! Mais ain da se esse go ver nan te
é de ori gem nor des ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eis aí
uma pro pos ta prá ti ca e exe qüí vel para re sol ver o pro -
ble ma do abas te ci men to de água no Agres te. A im-
plan ta ção da Adu to ra do Agres te Me ri di o nal de pen de
úni ca e ex clu si va men te de von ta de po lí ti ca e res pon-
sa bi li da de so ci al des se go ver no que, con tra di tó rio em 
suas ati tu des, im põe ao País uma re ces são nun ca
vis ta e, ao mes mo tem po, ace na para a po pu la ção
nor des ti na com o pro je to mi ra bo lan te de trans po si ção
das águas do São Fran cis co que, se gun do seus pró -
pri os cál cu los, atin gi rá a ci fra di vul ga da hoje de cer ca
de US$6 bi lhões, ou seja, R$18 bi lhões.

A im plan ta ção de um sis te ma de adu to ras terá
um cus to mu i to me nor, algo em tor no de 1%, e re sol-
ve rá o pro ble ma rá pi da e de fi ni ti va men te em todo o
Agres te Me ri di o nal, in clu si ve no Mu ni cí pio de Ca e tés,
onde nas ceu o per nam bu ca no Luiz Iná cio da Sil va.
Espe ro que o hoje Lula lem bre-se de que um dia foi
Luiz Iná cio e que a po pu la ção de Ca e tés pre ci sa de
água e não de so nhos.

Sr. Pre si den te, como ain da dis po nho de al gum
tem po, que ro abor dar ou tro as sun to, a no tí cia pu bli ca-
da no jor nal O Glo bo, de hoje: “Apa gão pára Nova
York e es pa lha o medo”. Ontem, o sis te ma de ener gia
elé tri ca de Nova Ior que e de toda a re gião les te dos
Esta dos Uni dos, in clu si ve de al gu mas ci da des do Ca -
na dá, por um de fe i to na sua rede de trans mis são,
caiu, pro vo can do um apa gão na ci da de mais rica do
mun do.

Gos ta ria de fa lar so bre esse as sun to, por que
isso tem acon te ci do com o nos so sis te ma, prin ci pal-
men te no Su des te. E, nes ses mo men tos, mu i tas pes -
so as apro ve i tam para fa lar mal do sis te ma elé tri co, da 
for ma de tra ba lho dos fun ci o ná ri os do se tor, da Agên -
cia, do Mi nis té rio, dos téc ni cos, como se fos se um fato 
que não pu des se ocor rer. É evi den te que a que da do
sis te ma elé tri co deve ser um caso de ex ce ção ri go ro-
sa. Mas, como ve mos, mes mo no país mais rico do
mun do, mes mo na ci da de mais rica do mun do, mes -
mo na re gião mais rica do mun do, o sis te ma elé tri co
pode fa lhar, pro vo can do um apa gão com con se qüên-
ci as ca tas tró fi cas. V. Exªs não ima gi nam o que é um
apa gão numa ci da de como Nova Ior que, que tem pré -
di os de mais de cem an da res!

Re gis tro esse fato não para di zer que de ve mos
nos des cu i dar do fun ci o na men to do nos so sis te ma,
mas para que, se al gum dia isso acon te cer no Bra sil,
pro cu re mos ana li sar o pro ble ma de for ma téc ni ca e
com pre en der exa ta men te aqui lo que acon te ceu, sem
nos apro ve i tar mos do mo men to para des pres ti gi ar,
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para fa lar mal, para cul par pes so as, pois, na re a li da-
de, mu i tas ve zes se tra ta de uma ques tão téc ni ca.

No caso de Nova Ior que os téc ni cos es tão di -
zen do que a pri me i ra idéia é que um raio des li gou
uma par ce la do sis te ma em uma usi na que fica nas
Ca ta ra tas do Niá ga ra, no Ca na dá e, ao atin gir o sis te-
ma, des li gou uma par te da rede. Como isso acon te-
ceu em uma hora de pi que de con su mo de ener gia
elé tri ca, como a rede es ta va toda em uso, o sis te ma
en trou em co lap so. Isso acon te ceu aqui duas ve zes,
nos úl ti mos cin co anos, no Su des te. O que acon te ce é 
que o sis te ma en tra em co lap so e sai ca in do, como
um do mi nó, como uma car ta de ba ra lho, um sis te ma
em pur ran do os de ma is.

Cito esse fato para mos trar que o nos so sis te ma
elé tri co nos per mi ti ria en fren tar isso de ma ne i ra tran -
qüi la. No Su des te exis te uma de fi ciên cia es pe cí fi ca
na par te de trans mis são, que au men ta a pro ba bi li da-
de de que acon te çam es sas fa lhas. No Nor des te, não. 
Lá o sis te ma foi cons tru í do de for ma in te gra da, uma
úni ca em pre sa, a Chesf, cons tru iu todo o sis te ma, en -
quan to que no Su des te uma par te foi fe i ta pela Chesf,
ou tra par te por Fur nas, ou tra par te pela em pre sa do
Pa ra ná, ou tras do Rio Gran de do Sul e as sim por di -
an te. Mas se hou ver um caso como esse no Bra sil – e
es pe ra mos que não acon te ça mais –será pos sí vel en -
fren tar o pro ble ma de ma ne i ra fria, tran qüi la e téc ni ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)

– 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 a V. Exª, nos ter mos do Re -
gi men to Inter no. V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje que ro fa zer um re gis tro
mu i to es pe ci al para mim e para mu i tos que hoje es tão
na po lí ti ca no Esta do de Ro ra i ma ou no se tor li be ral:
tra ta-se do 54º ani ver sá rio da Esco la Esta du al Oswal -
do Cruz.

A Esco la Esta du al Oswal do Cruz, da qual tive a
hon ra de ser alu no no cur so fun da men tal, fiz todo o
meu cur so fun da men tal lá, com sede e foro no Mu ni cí-
pio de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma, si tu a da à Ave ni-
da Ge tú lio Var gas, 525.  E, ten do como re fe rên cia a
Pra ça da Ban de i ra, teve sua ori gem no ano de 1948,
mas só foi ofi ci al men te ina u gu ra da no dia 12 de agos -
to de 1949, pelo en tão Go ver na dor do Ter ri tó rio do
Rio Bran co, àque la épo ca, Dr. Mi guel Xi me nes de
Melo, atra vés do De cre to nº 96 da mes ma data.

O nome Oswal do Cruz, como é ló gi co de du zir,
dado a esse es ta be le ci men to de en si no ho me na ge ia
o es ta dis ta de gran des mé ri tos, mé di co e hi gi e nis ta
bra si le i ro, que pres tou re le van tes ser vi ços à sa ú de
pú bli ca, com ba ten do com su ces so a pes te bu bô ni ca,
a va río la e a fe bre ama re la.

No de cor rer de sua his tó ria e de acor do com as
le gis la ções em vi gor, esse edu can dá rio re ce beu vá ri-
as de no mi na ções, como Gru po Esco lar, Uni da de
Esco lar, Uni da de Inte gra da, Esco la de 1º e 2º Gra us e 
atu al men te Esco la Esta du al Oswal do Cruz, mi nis-
tran do o Ensi no Fun da men tal, aten den do em mé dia
de 1.053 alu nos nos tur nos ma tu ti no e ves per ti no.

A pri me i ra di re to ra da Esco la Oswal do Cruz foi a 
pro fes so ra Ila Oli ve i ra, de po is dela vá ri as pro fes so ras
li ga ram seus no mes ilus tres à essa Esco la que abri -
gou vá ri as ge ra ções de ro ra i men ses de hoje.

O ano de 2002 mar cou uma nova eta pa na his tó-
ria da Esco la Esta du al Oswal do Cruz: to tal men te re -
for ma da, com uma am pli a ção de dez sa las de aula,
com um pá tio aber to e um am plo re fe i tó rio que re ce-
beu 1.140 alu nos. E pelo De cre to nº 4.600, de 25 de
fe ve re i ro de 2002, pas sou a ser de no mi na da Esco la
Esta du al Oswal do Cruz, ofe re cen do o Ensi no Fun da-
men tal e Mé dio.

A atu al di re to ra da Esco la Esta du al Oswal do
Cruz é a Prof. Wi u se le ne Ru fi no de Sou za, que exer -
ce suas fun ções des de 29 de ja ne i ro de 2003, ad mi-
nis tran do esse edu can dá rio com o apo io de 105 fun -
ci o ná ri os, en tre pro fes so res, au xi li a res de se cre ta ria,
ins pe to res, me ren de i ras, vi gi as, au xi li a res de bi bli o te-
ca, agen te de sa ú de en tre ou tros pro fis si o na is.

Sr. Pre si den te, faço este re gis tro re al men te,
como dis se, com um lado sen ti men tal, por que mo ra va
na Pra ça da Ban de i ra, ape nas atra ves sa va a rua para 
ir para a es co la Oswal do Cruz, as sim como vá ri os ou -
tros co le gas, en tre os qua is eu que ro des ta car o
ex-Go ver na do Ne u do Ri be i ro Cam pos.

Gos ta ria tam bém de ler aqui uma pe que na lis ta
de pes so as que fo ram alu nos da Esco la Oswal do
Cruz, co me çan do por mim, que hoje te nho a hon ra de 
ser Se na dor pelo Esta do de Ro ra i ma; a pro fes so ra
Le nir Ve ras, atu al men te Se cre tá ria de Edu ca ção; o
ad vo ga do Ale xan der La dis lau; o já men ci o na do Dr.
Ne u do Ri be i ro Cam pos, en ge nhe i ro e ex-Go ver na dor
do Esta do; o ex-Ve re a dor e ex-Pre fe i to de Boa Vis ta,
Ba rac da Sil va Ben to; o ex-De pu ta do Fe de ral Ru bens
da Sil va Ben to; o atu al Con se lhe i ro do Tri bu nal de
Con tas do Esta do, Essem Pi nhe i ro Fi lho; o Sr. Sa mou
Abda la Sa lo mão, um prós pe ro em pre sá rio do Esta do;
o Pre si den te da Com pa nhia de Água e Esgo to de Ro -
ra i ma, Dr. Edmir Cor de i ro de Melo; o ar qui te to Sál vio
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Ho me ro Pe re i ra Bo te lho; o mé di co Ho me ro de Sou za
Cruz Neto; o fun ci o ná rio Na zir Bar bo sa Mon te i ro; o
ex-De pu ta do Fe de ral Ro bé rio Ara ú jo; o es cri tor Dor -
val Ma ga lhães de Qu e i roz; Arnó bio Vi ní ci os Lima
Bes sa, atu al Co man dan te da Po lí cia Mi li tar do Esta -
do; o pro fes sor Vi val do Bar bo sa de Ara ú jo Ari o mar
Gou ve ia, en ge nhe i ro e ex-di re tor da Com pa nhia de
Água e Esgo to de Ro ra i ma; o Dr. Mar cos Gu er ra, mé -
di co; a Drª Ro sil da Mo ra es, odon tó lo ga e o Dr. Ros ber
Ne ves Alme i da, eco no mis ta, en tre tan tos ou tros que
se ria aqui de ma si a do men ci o nar a fim de res sal tar a
im por tân cia da Esco la Esta du al Oswal do Cruz na for -
ma ção das ge ra ções que hoje es tão na di re ção da
po lí ti ca e da ad mi nis tra ção do Esta do, no cam po da
ini ci a ti va pri va da ou ain da como pro fis si o na is li be ra is.

Por tan to, que ro aqui de i xar os meus pa ra béns à
Di re to ra, ao cor po de pro fes so res e pro fes so ras, aos
fun ci o ná ri os téc ni cos ad mi nis tra ti vos e, es pe ci al men-
te aos alu nos da que la Esco la, le van do-lhes o meu in -
cen ti vo ao de mons trar que aque la Esco la con se guiu
for mar pes so as que con se gui ram gal gar pon tos des -
ta ca dos da ad mi nis tra ção pú bli ca e da vida pri va da
me lhor ago ra com os avan ços da edu ca ção e da tec -
no lo gia.

Por tan to, pa ra be ni zo a Esco la Esta du al Oswal -
do Cruz. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Caval can ti, 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.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, por ces são do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
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, uso a 
pa la vra por ces são do no bre re pre sen tan te, meu co -
le ga to can ti nen se, Se na dor Le o mar de Melo Qu in ta-
ni lha.

Te nho cer te za de que o as sun to que vou tra tar é
por de ma is de fen di do pelo Se na dor Le o mar Qu in ta ni-
lha, pelo Se na dor João Ri be i ro, pelo Go ver no do nos -
so Esta do, além de ser um an se io da nos sa po pu la-
ção to can ti nen se.

Esti ve, Sr. Pre si den te, nes ta tri bu na no dia 2 de
ju nho des te ano para le var ao co nhe ci men to da opi -
nião pú bli ca na ci o nal, da opi nião pú bli ca do meu
Esta do e, aci ma de tudo, para tra zer uma jus ta re i vin-

di ca ção do se tor pro du ti vo to can ti nen se, do Go ver no
do Esta do do To can tins, uma ques tão do in te res se
na ci o nal. Já fiz vá ri os dis cur sos fa lan do so bre o agro -
ne gó cio, so bre a pro du ção, so bre o po ten ci al do Esta -
do do To can tins, mas, na que le dis cur so, tra tei es pe ci-
fi ca men te do Pro de cer III. 

Dis se à Na ção, as Srªs e aos Srs. Se na do res,
na que la opor tu ni da de, que este pro gra ma de de sen-
vol vi men to do cer ra do teve a sua pri me i ra eta pa,
numa ação do Go ver no Fe de ral, há mais de vin te
anos em Pa ra ca tu, Mi nas Ge ra is, es ten den do-se de -
po is para o Mato Gros so, para Bal sas, no Ma ra nhão.
Onde o Pro de cer foi ini ci a do, en con tra mos o ple no
de sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, há pou co mais de vin te anos,
nin guém acre di ta va no cer ra do, que era con si de ra do
uma ter ra im pro du ti va, de ár vo res ba i xas e tor tu o sas,
sem po ten ci al para o seu apro ve i ta men to.

Ao con trá rio do que se pen sa va, hoje está mais
do que de mons tra do que será por meio dos cer ra dos
bra si le i ros, das ter ras de Go iás, do meu que ri do To -
can tins e do Mato Gros so que o Bra sil vai se trans for-
mar no ma i or pro du tor de ali men tos do mun do. Esta -
mos mu i to pró xi mos a es ses nú me ros. E o que fal ta?
Pou cas con di ções, uma vez que o se tor pro du ti vo na -
ci o nal está or ga ni za do, mas está pre so a al gu mas
amar ras, con tra as qua is te mos lu ta do nes ta Casa.

A pri me i ra de las – pos so ci tar es pe ci fi ca men te – 
está na ques tão do Pro de cer. Num es for ço do Go ver-
no do Esta do, que ti nha à fren te o en tão Go ver na dor
Si que i ra Cam pos, quan do se ini ci ou o Pro je to Pro de-
cer na ci da de de Pe dro Afon so, no Esta do do To can-
tins, con se guiu-se cap tar re cur sos no Ja pão para a
im plan ta ção des se pro gra ma. Esse pro gra ma tem a
par ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral e do Ban co do Bra sil
e, no caso es pe cí fi co do To can tins, foi a pri me i ra eta -
pa do Pro de cer, de po is das ou tras duas, em que hou -
ve di re ta men te a par ti ci pa ção do Esta do.

Sr. Pre si den te, tal era a fé do Go ver na dor Si que-
i ra Cam pos na re gião de Pe dro Afon so, no cer ra do to -
can ti nen se, que ele co lo cou o Esta do como ava lis ta.
Foi uma ati tu de iné di ta no País, para de mons trar que
acre di tá va mos que, se ali fos se im plan ta do o pro je to,
a pro du ção vi ria e os re sul ta dos vi ri am.

Do di nhe i ro cap ta do no Ja pão, meus pre za dos
Se na do res Efra im Mo ra is, Mo za ril do Ca val can ti, Eu rí-
pe des Ca mar go e Mão San ta, meus no bres pa res,
meus ca ros te les pec ta do res da TV Se na do, es pe ci al-
men te os meus que ri dos to can ti nen ses, os ju ros fo-
ram de 2,7% ao ano – se gu ra men te um dos mais ba i-
xos ju ros já cap ta dos em um de ter mi na do pro je to.
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Mas, quan do o di nhe i ro é in ter na do, pas sa, ob vi a-
men te, por um pro ces so na Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal e no Mi nis té rio da Fa zen da – e este é um
pro ces so que já vem de al guns anos, o Pro de cer já foi 
im plan ta do há al guns anos – em que se trans for ma,
ime di a ta men te, em ju ros de 6% ao mês mais TJLP.

Sr. Pre si den te, for ne ce rei al guns da dos: co me-
ça mos com 20 mil hec ta res, já são 60 mil hec ta res na
área do Pro de cer III. Atin gi mos os ma i o res ín di ces de
pro du ti vi da de, ou seja, a res pos ta dos agri cul to res or -
ga ni za dos em mó du los foi a me lhor que se po de ria
es pe rar, não ape nas pelo to tal pro du zi do, mas es pe-
ci fi ca men te pelo quan ti ta ti vo pro du zi do por hec ta re.
Tec no lo gia, alta pro du ti vi da de, res pos tas ex tra or di ná-
ri as, tudo está dan do cer to no Pro de cer, a não ser por
uma pe que na ques tão: não há ação pro du ti va que
pos sa cor res pon der ou que pos sa con cor rer com as
ta xas de ju ros atu a is, mes mo as do ano pas sa do e,
quem dirá, as des te ano. O pro du tor fez a sua par te. O 
Go ver no fez a sua par te.

Então, no dia 2 de ju nho, eu vim à tri bu na para
pe dir ao Mi nis té rio da Fa zen da e à Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal que en con tras se uma fór mu la para
que o Esta do pu des se se de so bri gar des se aval dado
e que fos se en con tra da uma ne go ci a ção di re ta en tre
os pro du to res e o Ban co do Bra sil, uma vez que o pro -
je to era viá vel, des de que des sem as con di ções ade -
qua das, que fos sem es ta be le ci das ta xas mais ace i tá-
ve is, ou, pelo me nos, num lon go pra zo, que essa dí vi-
da fos se ade qua da às con di ções de pro du ti vi da de,
que eram as me lho res.

Fiz esse ple i to, ha via voto con trá rio na Se cre ta-
ria do Te sou ro Na ci o nal, nós nos em pe nha mos e o
fato é que, de po is de uma ár dua ne go ci a ção de sen-
vol vi da pelo Se cre tá rio da Fa zen da, João Car los da
Cos ta, sob o co man do do bra vo e jo vem Go ver na dor
Mar ce lo Mi ran da, com toda a aten ção do Dr. Ri car do
Con ce i ção, por par te do Ban co do Bra sil, da Se cre ta-
ria do Te sou ro Na ci o nal, na data de on tem, che ga mos
ao fim de uma dura ne go ci a ção, que en con trou uma
fór mu la, por meio dos cré di tos que o To can tins tem
jun to à União. 

So mos um Esta do que não deve, Sr. Pre si den te.
Ao con trá rio dis so, so mos cre do res da União, dos
pro gra mas de in ves ti men to que es tão pre vis tos na
Cons ti tu i ção Fe de ral quan do da cri a ção do To can tins.
E, on tem, fa zen do uma es pé cie de en con tro de con -
tas, ou po de ria di zer uma da ção em pa ga men to, o
Esta do do To can tins en con trou a fór mu la de dar aos
pro du to res os me i os para con ti nu ar a sua ati vi da de.
Isso é ex tra or di ná rio para a re gião de Pe dro Afon so,
para toda a re gião do To can tins.

E não pos so de i xar de re gis trar, Sr. Pre si den te,
em pri me i ro lu gar, toda a his tó ria do Pro de cer ini ci a da
pelo Go ver na dor Si que i ra Cam pos, toda a ár dua ne -
go ci a ção com a com pe ten te par ti ci pa ção do Se cre tá-
rio João Car los da Cos ta, sob o fir me co man do do
Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, que es te ve em Bra sí lia
e en vi dou to dos os es for ços. Assim, no pró xi mo dia 20 
de agos to, na ci da de de Pal mas, com a pre sen ça do
Dr. Ri car do Con ce i ção, a quem agra de ço em nome
dos pro du to res e do povo to can ti nen se, será as si na-
do um acor do que, de fi ni ti va men te, con sa gra rá o pro -
je to Pro de cer III, na ci da de de Pe dro Afon so.

Inter rom po meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den-
te, para ou vir, com gran de ale gria, o Se na dor Mão
San ta, re pre sen tan te do Esta do do Pi a uí nes ta Casa.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Si que i-
ra Cam pos, ao ou vir o seu pro nun ci a men to, fa zia uma 
re fle xão so bre a his tó ria da ci vi li za ção. Sem dú vi da
ne nhu ma, um dos ma i o res mo men tos da His tó ria foi o 
Re nas ci men to na Itá lia. O mo vi men to con tou com a
par ti ci pa ção de mu i tos ar tis tas, es cri to res – até um li -
vro po lí ti co sur giu na épo ca: O Prín ci pe de Ma qui a vel
–, como Dan te Alig hi e ri, Le o nar do da Vin ci, Mi che lan-
ge lo, Rap ha el. Nes sa épo ca a in ven ção da bús so la,
da pól vo ra e da im pren sa mu dou o mun do. Le o nar do
da Vin ci dis se uma fra se: “Mau dis cí pu lo é o que não
su plan ta o mes tre”. V. Exª vai ter mu i ta di fi cul da de de
su plan tar o mes tre, o seu pai, que é o fun da dor, o cri a-
dor de To can tins, Si que i ra Cam pos. Re pre sen tou um
re nas ci men to a co ra gem que ele teve para aler tar a
in sen si bi li da de, os mío pes que di ri gi am a Na ção. Ele
teve até que ame a çar com gre ve de fome. Aí sur giu o
To can tins, esse gran di o so Esta do. E, como dis se Pa -
dre Anto nio Vi e i ra, “um bem nun ca vem só”, vem
acom pa nha do de ou tro. Assim como Si mon Bo lí var é
tido como el li ber ta dor das Amé ri cas, Si que i ra Cam -
pos pode ser con si de ra do o cri a dor dos Esta dos. Vi e-
ram Ro ra i ma e Ama pá – que teve como in ter ven tor o
nos so Se na dor Mo za ril do Ca val can ti – e Mato Gros so
do Sul. E o Bra sil foi be ne fi ci a do. Está aí a vi são que
ele teve da agri cul tu ra. Hoje este País está sus ten ta-
do pela agri cul tu ra, so men te pela agri cul tu ra, to dos
os ou tros se to res têm ín di ces ne ga ti vos. Não há ne-
nhum ne gó cio bom, só aque les que se gui ram a in te ri-
o ri za ção, le van do o país para o in te ri or e bus can do o
cam po, prin ci pal men te a pro du ção de soja, por meio
do Pro de cer. Como diz Pa dre Anto nio Vi e i ra – que
deve ser ca no ni za do por isso – “um bem nun ca vem
só”. Aí ele des per tou a soja no Mato Gros so do Sul,
na Ba hia, no Ma ra nhão e no meu Pi a uí. Qu an do co -
me cei a go ver nar o Pi a uí, pro du zia-se dez mi lhões de 
to ne la das, hoje são 400 mi lhões. Lá vai se ins ta lar a
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Bun ge, ini ci al men te era a Cer val de San ta Ca ta ri na,
in cor po ra da por essa gran di o sa mul ti na ci o nal pro du-
to ra de ali men tos. No fi nal de agos to, co me ço de se -
tem bro, uma fá bri ca da Bun ge es ta rá se ins ta lan do no 
cer ra do do Pi a uí, na ci da de de Uru çuí. E tan to é ver -
da de, não são só pa la vras, que, quan do go ver nei o
Pi a uí, fui a seu Esta do, à en can ta do ra ci da de de Pal -
mas, a mais se me lhan te a Bra sí lia, as sim como São
Fran cis co foi o que mais se apro xi mou de Cris to, Pal -
mas é a ci da de cuja men ta li da de mais se apro xi ma da 
da nos sa Ca pi tal, Bra sí lia. Como Go ver na dor do Pi a-
uí, fiz a Si que i ra Cam pos a ma i or ou tor ga de meu
Esta do, a Grã-Cruz Re nas cen ça do Esta do do Pi a uí.
No dis cur so de en tre ga, le van tei a hi pó te se – que ele
de via ter se gui do – de que se can di da tas se à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, pois o seu se ria o me lhor nome
den tre os dos que es ta vam fa zen do Go ver no. Sem
dú vi da al gu ma, te ría mos ven ci do as ele i ções, no Pi a-
uí, com o hon ra do nome do seu pai, Si que i ra Cam-
pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Mão San ta, além de ter sido com pe-
ten te como Pre fe i to, Go ver na dor e Se na dor, V. Exª é
por de ma is ge ne ro so em suas pa la vras com re la ção
ao nos so, como cos tu ma mos di zer no To can tins, eter-
no Go ver na dor Si que i ra Cam pos, de quem sou fi lho,
o que mu i to me or gu lha. Te nho um or gu lho mu i to
gran de de ter ido, na car ro ce ria de um ca mi nhão, nos
idos dos anos 60, as sim que Jus ce li no abriu a Be-
lém-Bra sí lia, jun ta men te com uma má qui na de ar roz
e cin co ir mãs e ir mãos, acre di tan do na qui lo que meu
pai di zia: ”Esta mos indo para um novo Bra sil”.

Ele é um ide a lis ta. Se não teve opor tu ni da de de
fre qüen tar a es co la, não de i xou de apren der as li ções
du ras da vida. Não teve a in fân cia que se pre ten de
para uma cri an ça, não pôde ter ju ven tu de, e cos tu ma
di zer: “Cer ta men te, te rei di fi cul da de para go zar, na
ve lhi ce, aqui lo que se ide a li za para al guém que já
cum priu a sua mis são, como pas se i os, des can so, re -
co nhe ci men to”. Acho que não é com nada dis so que
ele so nha; ele con ti nua so nhan do com um To can tins
for te e pro du ti vo, com a in te gra ção das ba ci as hi dro-
grá fi cas do País e com a trans po si ção do rio To can-
tins; con ti nua pre o cu pa do com to dos os as pec tos da
fal ta de um gran de pro je to na ci o nal que crie no vos
Esta dos e que faça com que a po pu la ção ocu pe me -
lhor o nos so ter ri tó rio.

V. Exª, ao ci tar o nome do Go ver na dor Si que i ra
Cam pos e ao le van tar a ques tão da in di ca ção do seu
nome – na épo ca um dos Go ver na do res com ma i o res
ín di ces de apro va ção – para uma pos sí vel can di da tu-
ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca, é por de ma is ge ne ro-

so e nos en che de or gu lho. No en tan to, como ele mes -
mo tem dito, ele deu a sua con tri bu i ção.

Eu não te nho, Se na dor Mão San ta – e não te ria
–, a pre ten são de su pe rar o mes tre. Te nho pen sa do
mu i to e sem pre no se guin te: fui De pu ta do Fe de ral
ain da mu i to jo vem, che guei à li de ran ça de um Par ti do,
dis pu tei a Pre fe i tu ra de Pal mas na con di ção de can di-
da to de Opo si ção, ga nhei a ele i ção com mais de 60%
dos vo tos e, me lhor do que isso, saí, se gun do o Ibo pe,
com mais de 90% de apro va ção, o que aca bou me
tra zen do a esta Casa em 1998, com 74,7% dos vo tos
vá li dos do meu Esta do, numa dis pu ta com qua tro
con cor ren tes. O or gu lho de ter me re ci do essa vo ta-
ção e a con fi an ça da po pu la ção, após ter sido Pre fe i to
da ca pi tal e De pu ta do Fe de ral, em ne nhum mo men to,
como tal vez meu pai te nha ten ta do e, es pe ro que pos -
sa di zer, te nha con se gui do, fez-me per der a hu mil da-
de e o con ta to com o que há de mais sim ples no meio
da nos sa so ci e da de: o in te gran te do povo, o ci da dão
co mum.

Se na dor Mão San ta, V. Exª diz: “Eu fui pre fe i ti-
nho”. Quem é pre fe i to não per de a sim pli ci da de, o
con ta to com as ba ses e sabe como vive o ci da dão. O
Pre fe i to é cul pa do quan do a luz da rua não está ace -
sa, quan do a lâm pa da está que i ma da, quan do não se 
re co lhe o lixo. Ele é cul pa do quan do, sem que a po pu-
la ção o sa i ba, há uma que da brus ca de ar re ca da ção
e ele con ti nua com os com pro mis sos da fo lha de pa -
ga men to e da sa ú de. Ou seja, tra ta-se de um exer cí-
cio duro, que so men te quem foi Pre fe i to co nhe ce.

Por isso, te nho re i te ra do, des ta tri bu na, que não
se pode pen sar em uma re for ma tri bu tá ria, com a qual 
se vá re or ga ni zar o sis te ma de ar re ca da ção e a dis tri-
bu i ção de fi nan ças, sem se con tem pla rem os Go ver-
na do res e, ob vi a men te, os nos sos Pre fe i tos, por que
eles es tão, como di zem, “com o pi res na mão”.

Seja por meio da CPMF – a res pe i to da qual o
Go ver no tem-se po si ci o na do tão fir me men te –, seja
por in ter mé dio da Cide, ha ve re mos de en con trar uma
fór mu la, como se ten tou em 1988, de fa zer com que o
Pre fe i to pos sa, efe ti va men te, cum prir o seu pa pel, as -
sim como ocor re com o sín di co de um edi fí cio. O mo -
ra dor não se im por ta mu i to se o sín di co é sim pá ti co
ou não, de gos tar ou não dele. Ele quer o pré dio lim po,
os ele va do res fun ci o nan do, o lo cal bem vi gi a do e os
em pre ga dos uni for mi za dos, pois to dos se or gu lham
de mo rar bem. É as sim que nos sen ti mos.

O to can ti nen se cos tu ma ter or gu lho de di zer
que o seu Esta do cres ce três a qua tro ve zes mais do
que a mé dia na ci o nal, tem uma ca pi tal pla ne ja da ex -
tra or di ná ria, ocu pa me lhor o ter ri tó rio na ci o nal e é um
mo de lo para no vos Esta dos a se rem cri a dos no País. 
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Eu trou xe para cá, Se na dor Mão San ta, o Atlas
do To can tins, que con tém sub sí di os ao pla ne ja men to
da ges tão ter ri to ri al. Isso, na ver da de, é re sul ta do do
zo ne a men to eco ló gi co-eco nô mi co que fi ze mos – fo-
mos o pri me i ro Esta do a re a li zá-lo – com re cur sos do
Ban co Mun di al. Ele traz as pos si bi li da des, os ce ná ri-
os de ín di ces plu vi o mé tri cos e to das as ou tras con di-
ções para a pro du ção e a agre ga ção de va lo res: não
só a pro du ção de soja, mas o seu pro ces sa men to;
não só a cri a ção e en gor da do boi, mas a sua ex por ta-
ção. É isso que que re mos no To can tins.

Por tan to, agra de ço o apar te de V. Exª.
Fi na li zan do meu tem po, Sr. Pre si den te, que ro,

mais uma vez, pa ra be ni zar o Se cre tá rio João Car los
da Cos ta, o nos so bra vo ne go ci a dor na ques tão do
Pro de cer, o Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da e o Mi nis tro
Antô nio Pa loc ci, que, se gu ra men te, de ter mi nou à Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e ao Ban co do Bra sil
que des sem essa aten ção – me re ci da – ao To can tins.

Tra ta-se de um dia de con quis tas para o nos so
povo.

E que ro, Sr. Pre si den te, di vi dir o úl ti mo mi nu to
do meu pro nun ci a men to. O ges tor do Pro gra ma Fome 
Zero, Dr. José Gra zi a no, pro fe riu uma fra se que to dos
con si de ra mos in fe liz, com re la ção aos nor des ti nos,
di vi din do os bra si le i ros em duas ca te go ri as: eles e
nós; São Pa u lo e Nor te. Isso teve uma gran de re per-
cus são no Se na do e na im pren sa, mas veja, Se na dor
Mão San ta, o que é um ho mem sim ples e o que é um
ho mem sá bio.

O ho mem pú bli co está su je i to a fa zer uma de cla-
ra ção in fe liz, mas nem to dos os ho mens pú bli cos têm
a hu mil da de de re co nhe cê-lo e de pe dir des cul pas. S.
Exª, no en tan to, veio a esta Casa e, por mais de duas
ve zes, pe diu des cul pas àque les que re pre sen tam os
Esta dos bra si le i ros, di zen do: “A mi nha fra se foi in fe liz,
não foi essa a mi nha in ten ção.”

Eu quis, da tri bu na, re gis trar esse fato e dar pa -
ra béns ao Mi nis tro pela hu mil da de. A fra se in fe liz é
ine ren te à vida pú bli ca e to dos es ta mos su je i tos a ela.
A hu mil da de é um ges to de gran de za.

Sr. Pre si den te, Már cio Tho maz Bas tos é um ad -
vo ga do for ma do no Lar go de São Fran cis co, na Uni -
ver si da de de São Pa u lo. Não pre ci so fa zer um lon go
his tó ri co do seu pas sa do. Foi Pre si den te da OAB de
São Pa u lo; Pre si den te do Con se lho Fe de ral da OAB
no Bra sil du ran te a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te,
com pa pel des ta ca do, e atu ou du ra men te, como ad -
vo ga do, na con de na ção da que les que co me te ram um 
dos cri mes que mais do e ram no pe i to dos bra si le i ros,
uma das mar cas tris tes da His tó ria do nos so País: a

mor te de Chi co Men des. Már cio Tho maz Bas tos teve
uma atu a ção des ta ca da na que la con de na ção, que
era uma exi gên cia na ci o nal, mas, mais do que isso,
ad vo gou gra tu i ta men te, e ain da o faz, para me ni nos
da Fe bem, co i sa que não é co nhe ci da no seu cur rí cu-
lo. Ago ra, afi nal de con tas, che gou jus ta men te ao Mi -
nis té rio da Jus ti ça, no Go ver no de Luiz Iná cio Lula da
Sil va, o qual aju dou a cons tru ir.

Sr. Pre si den te, te nho mu i ta pre o cu pa ção quan -
do vejo al guém que é cons ti tu í do pelo voto po pu lar
ser agre di do. Fi quei pro fun da men te de cep ci o na do
com aque les que ti ve ram co ra gem de pro cu rar, com
pe da ços de ma de i ra nas mãos, o Go ver na dor Má rio
Co vas, como se aque le ato não ar ra nhas se a au to ri-
da de cons ti tu í da pelo povo. O povo, em sua ma i o ria,
cons ti tui essa au to ri da de, e os seg men tos têm que
res pe i tá-la.

Re pi to: deve ha ver uma se pa ra ção en tre au to ri-
da de e au to ri ta ris mo. O Go ver no nun ca pode per der a 
au to ri da de. Eu dis se isso des ta tri bu na e ao Pre si den-
te Lula. Co nos co Sua Exce lên cia pode con tar, para
que não se per ca a au to ri da de cons ti tu í da nes te País.
La men tei o ocor ri do com Má rio Co vas; la men to ao ver 
uma au to ri da de atin gi da por um bolo, por uma pe dra
ou por um ovo. Isso, sim, são atos in fe li zes de mi no ri-
as, como as que que bra ram os vi dros des te Pa lá cio,
que Ulysses Gu i ma rães de no mi nou de “Pa lá cio de
Cris tal”: trans pa ren te, su je i to a crí ti cas, mas fun da-
men tal para a nos sa de mo cra cia.

Sr. Pre si den te, hoje que ro di zer que la men to o
epi só dio ocor ri do com a Pre fe i ta Mar ta Su plicy. S. Exª
tam bém tem um pas sa do e gran de za su fi ci en te para
su pe rar aque le mo men to in fe liz, não para ela, mas
para quem o co me teu. Em so cor ro à S. Exª, em um
mo men to ir re fle ti do, o Mi nis tro Már cio Tho maz Bas-
tos pro fe riu a fra se que ca u sou gran de re per cus são.
Mas fica cla ro que Már cio Tho maz Bas tos, com o seu
pas sa do, de fen sor das mi no ri as que é, Mi nis tro da
Jus ti ça des te País, ja ma is teve a in ten ção – ab so lu ta-
men te não a teve – de atin gir qual quer seg men to mi -
no ri tá rio. S. Exª teve, sim, como ob je ti vo, so cor rer a
Pre fe i ta na que le mo men to em que S. Exª pre ci sa va
de so li da ri e da de. E S. Exª tem essa so li da ri e da de.
Aqui, nin guém quer ver a au to ri da de de quem quer
que seja, cons ti tu í da pelo povo, ar ra nha da. O que não 
que re mos para nós não que re mos para ou trem.

Por tan to, Sr. Pre si den te, S. Exª teve a hu mil da de
de di zer à im pren sa na ci o nal e à opi nião pú bli ca na ci-
o nal que o seu in tu i to foi o de de fen der a Pre fe i ta,
opor tu ni da de em que pro fe riu a in fe liz fra se.

Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, V. Exª não pre -
ci sa da mi nha so li da ri e da de. V. Exª tem o re co nhe ci-
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men to na ci o nal e tem a seu fa vor a sua his tó ria. Por -
tan to, Mi nis tro, re ce ba, de um dos mem bros do Con -
gres so Na ci o nal, do 2º Vice-Pre si den te des ta Casa,
de al guém que in te gra um Par ti do que po de ria ser en -
qua dra do como de opo si ção – e te nho pro cu ra do
fazê-la de for ma cons tru ti va, como in te gran te do
PSDB –, do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, do
povo to can ti nen se e, te nho cer te za, des ta Casa o re -
co nhe ci men to pelo ges to de hu mil da de. Sa be mos
que uma fra se dita em um mo men to in fe liz não cons -
ta rá da bi o gra fia de V. Exª, da his tó ria que V. Exª já re -
gis trou no País.

Re pi to: fra se in fe liz é ine ren te a quem está na
vida pú bli ca, mas nem sem pre a hu mil da de o é, prin -
ci pal men te para quem ocu pa o pos to de Mi nis tro ou,
às ve zes, numa con di ção ex tra or di ná ria, de Se na dor
ou de Go ver na dor. S. Exª teve a hu mil da de ne ces sá-
ria ao re co nhe cer a in fe li ci da de da fra se.

Fica aqui re gis tra do, da tri bu na des ta Casa, que
com pre en de mos o ges to de S. Exª. Além do mais,
esse é um fato que já per ten ce ao pas sa do.

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

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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Dan do con ti nu i da de à lis ta de ora do res, con ce-
do a pa la vra ao no bre Lí der Efra im Mo ra is, do PFL do
Esta do da Pa ra í ba.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para fa zer seu
pro nun ci a men to.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na re a li da de, Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª, ao en cer rar
suas pa la vras, re fe ria-se a uma fra se in fe liz pro fe ri da
pelo Mi nis tro da Jus ti ça. Ao dar tal in ter pre ta ção, o Mi -
nis tro da Jus ti ça veio a va lo ri zar ain da mais o ato pra -
ti ca do por es tu dan tes ao jo ga rem uma ga li nha no pal -
co em que a Pre fe i ta de São Pa u lo dis cur sa va. Devo
di zer que as au to ri da des, não só as do Go ver no,
como tam bém as que dele não per ten cem, for mu lam
fra ses in fe li zes. O Mi nis tro José Dir ceu, mem bro do
Go ver no, tam bém é au tor de uma fra se in fe liz, pu bli-
ca da nos jor na is de hoje. Sa be mos da ca pa ci da de de
tra ba lho do Mi nis tro como ar ti cu la dor do Go ver no,
mas to dos os jor na is des te País têm como man che te
prin ci pal uma po si ção do Mi nis tro.

Diz o jor nal O Glo bo: “Dir ceu: pres são dos Esta -
dos é con ver sa fi a da”. No Jor nal do Bra sil, os Mi nis-
tros José Dir ceu e Anto nio Pa loc ci di zem: “Sem novo
pac to fe de ra ti vo”. Con si de ro essa uma ou tra fra se in -
fe liz. Diz o jor nal O Esta do de S. Pa u lo: “Dir ceu é
con tra dis cu tir pac to fe de ra ti vo na re for ma”. Pu bli ca o
Cor re io Bra zi li en se: “Dir ceu li mi ta dis cus são”. Já o
jor nal Fo lha de S. Pa u lo no ti cia: “Go ver no quer que
tri bu tá ria saia ‘mo des ta’ da Câ ma ra”.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, am bas as Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Se na do Fe de ral, op tam pelo en ten di men to. Nes ta
Casa, no Se na do, bus ca-se en con trar o me lhor ca mi-
nho para vo tar ma té ri as ori un das do Exe cu ti vo ou
dela mes ma. É uma Casa de con ver sa, pois é con ver-
san do mu i to, Sr. Pre si den te, que se che ga aos en ten-
di men tos e às so lu ções: o Go ver no con ver san do com
a Opo si ção e vice-e-ver sa; o Go ver no ce den do para a 
Opo si ção e vice-e-ver sa. Assim ca mi nha a his tó ria do
Par la men to. Assim acon te ceu no pas sa do e está
acon te cen do no pre sen te, e não te nho a me nor dú vi-
da de que vai acon te cer no fu tu ro.

Re pi to: o Con gres so Na ci o nal, prin ci pal men te o
Se na do Fe de ral, é a Casa do en ten di men to, é a Casa
da con ver sa. Mas te mos que de i xar cla ro que não é a
Casa da con ver sa fi a da.

Sr. Pre si den te, vou ler um pe que no tre cho de
ma té ria pu bli ca da no jor nal O Glo bo em que se diz:
“No co man do das ar ti cu la ções para ten tar apro var ra -
pi da men te um tex to en xu to da re for ma tri bu tá ria na
Câ ma ra, o Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, cha mou
on tem, in di re ta men te, de con ver sa fi a da a pres são
dos Go ver na do res pela re par ti ção da re ce i ta de tri bu-
tos com os Esta dos”.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te da Re pú bli ca con vi-
dou to dos os Go ver na do res para subs cre ve rem sua
re for ma, para que ela che gas se com o apo io da clas -
se po lí ti ca des te País. E to dos nós es tá va mos pre sen-
tes na Câ ma ra dos De pu ta dos quan do o Pre si den te
da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, che gou acom -
pa nha do dos 27 Go ver na do res des te País, ao lado de 
Pre fe i tos, De pu ta dos, Se na do res e Mi nis tros, e dis se:
“Ago ra é com o Con gres so”. Isso sig ni fi ca di zer que
está na hora de co me çar a con ver sar, de co me çar a
bus car os en ten di men tos.

Sa be mos que não po de mos abrir mão des ta
opor tu ni da de em que fa re mos o pac to fe de ra ti vo. E é
pre ci so que o Go ver no te nha hu mil da de, para que se
con si ga apro var a re for ma tri bu tá ria, Srªs e Srs. Se na-
do res. Bas ta lem brar ao Go ver no que a CPMF no va -
lor de 0,38% per de rá sua va li da de no dia 31 de de-
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zem bro. No ama nhe cer do novo ano, a CPMF será de
0,08%. E o Go ver no, com essa pre po tên cia, quer im -
pe dir o di re i to de os Par la men ta res – De pu ta dos e
Se na do res – dis cu ti rem a re for ma tri bu tá ria, que é im -
por tan te para este País, para o cres ci men to des te
País, para o equi lí brio do bolo tri bu tá rio en tre a União,
os Esta dos e os Mu ni cí pi os.

Os Mu ni cí pi os bra si le i ros, Sr. Pre si den te, es tão
à be i ra da fa lên cia, es tão que bran do. E a cul pa não é
des te Go ver no. Isso co me çou em 1988, quan do se
pro mul gou a nos sa Cons ti tu i ção Ci da dã. Os pre fe i tos
ti nham 19% do bolo tri bu tá rio, que fo ram re su mi dos a
13%. Esta mos ven do os pre fe i tos fe cha rem as por tas,
sem con di ção de per ma ne ce rem em suas ci da des,
por ca u sa da que da do FPM. Ocor reu uma re tra ção,
por que o Go ver no uti li zou-se da com po si ção do FPM: 
di mi nu iu o IPI de car ros, re sol ven do, de ime di a to, a
ques tão das mon ta do ras, dos mais ri cos, e pre ju di-
can do os Esta dos e os Mu ni cí pi os. Ele ti rou do bolo
do FPM e do FPE.

Então, o que es ta mos que ren do é abrir o diá lo-
go. Se ria mu i to mais fá cil para a Opo si ção, e, na con -
di ção de Lí der da Opo si ção, ou Lí der da Mi no ria,
como es ta be le ce o Re gi men to – cos tu mo me re fe rir à
“Mi no ria em de fe sa da ma i o ria do povo bra si le i ro” –,
di zer: não vo ta re mos mais a fa vor da CPMF, aca ba re-
mos com ela. Mas não es ta mos pre o cu pa dos em in vi-
a bi li zar o Go ver no bra si le i ro; pelo con trá rio, es ta mos
fa zen do uma opo si ção cons tru ti va, de re sul ta dos.
Não es ta mos fa zen do, nem fa re mos, uma po lí ti ca de
opo si ção pre da tó ria, por que to dos so mos bra si le i ros,
te mos que de fen der o Bra sil e es tar jun tos, mas é bom 
que se lem brem de que a cé lu la ma i or da com po si ção
fe de ra ti va se cha ma Mu ni cí pio. É o Mu ni cí pio que
aten de to das as si tu a ções de emer gên cia. No Sul,
quan do acon te cem as en chen tes cos tu me i ras, ou, no
meu Nor des te, quan do che gam a seca e a fome, o ci -
da dão bate pri me i ro à por ta do pre fe i to. Então, por
que ex clu ir as pre fe i tu ras? E elas es tão ex clu í das no
tex to en vi a do a esta Casa do Con gres so Na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos aber tos ao diá -
lo go. Qu e re mos di zer ao Go ver no e a quem quer que
seja que as prer ro ga ti vas do Con gres so Na ci o nal,
dos De pu ta dos e Se na do res, de dis cu tir, emen dar e
mu dar o tex to tem que ser res pe i ta da. Este Ple ná rio é
so be ra no, e quem dis cor dar dis so es ta rá indo con tra
este pi lar ma i or da de mo cra cia que é o Con gres so
Na ci o nal.

Ouço o apar te de V. Exª, com mu i to pra zer, Se -
na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – No -
bre Se na dor Efra im Mo ra is, na re pre sen ta ção po lí ti ca

da so ci e da de bra si le i ra há um con sen so, que é a ne -
ces si da de das re for mas. To dos nós, aqui, es ta mos de 
acor do em que a re for ma tri bu tá ria é fun da men tal, e
de ve mos fazê-la para eli mi nar esta sis te má ti ca da tri -
bu ta ção bra si le i ra de trans fe rên cia de ren da dos po -
bres para os ri cos, como os exem plos que V.Exª aca -
ba de ci tar, da re du ção do IPI e das isen ções fis ca is.
Co bram-se, da mes ma for ma, do rico e do po bre al -
guns tri bu tos. Esta é uma ca rac te rís ti ca do Esta do
bra si le i ro com con se qüên ci as gra ves para a nos sa
so ci e da de: ser o gran de res pon sá vel pela trans fe rên-
cia da ri que za dos po bres para os ri cos. Hoje, es ta-
mos pre o cu pa dos em fa zer uma re for ma para que
não haja cres ci men to da car ga tri bu tá ria. To dos nós,
aqui, já tra ba lha mos qua tro dos doze me ses para pa -
gar tri bu tos. Dos doze me ses que cada bra si le i ro tra -
ba lha, Se na dor Mão San ta, qua tro me ses são para
pa gar tri bu tos. Ago ra, es ta mos no mo men to im por-
tan te de pro mo ver a re for ma, mas há um pon to que
me pa re ce fun da men tal e que pre ci sa mos dis cu tir: o
Esta do bra si le i ro fez cres cer a con tri bu i ção dos ci da-
dãos para 36% do PIB, que o Esta do ar re ca da para si; 
no en tan to, não sa be mos em que é gas to esse di nhe i-
ro. Nos me no res Mu ni cí pi os, o ci da dão mora, às ve -
zes, ao lado da pre fe i tu ra e não sabe em que é em -
pre ga do o di nhe i ro. O Esta do bra si le i ro não con se gue
cor res pon der aos prin cí pi os re pu bli ca nos de de vol-
ver, de for ma trans pa ren te, ao con jun to da so ci e da de,
a ener gia pro du zi da por essa mes ma so ci e da de. Por-
tan to, a re for ma tri bu tá ria tem al guns fun da men tos:
não pode au men tar a car ga tri bu tá ria, nem con ti nu ar
pro mo ven do a trans fe rên cia de ri que za dos po bres
para os ri cos, se não, da qui a pou co, os ri cos te rão di fi-
cul da de de os ten tar sua pró pria ri que za – como já
ocor re nas gran des ci da des, onde cor rem o ris co de
so frer al gum tipo de vi o lên cia se as sim o fi ze rem. O ci -
da dão bra si le i ro com ren da su fi ci en te está fi can do
cer ca do. Nes te mo men to, de ve mos ter o cu i da do de
fa zer essa re for ma de acor do com os in te res ses da
so ci e da de bra si le i ra. Essa é a nos sa gran de di fi cul da-
de. Por isso, os de ba tes têm que ser pro fun dos nes ta
Casa, não po dem ser cor po ra ti vos, como sem pre pre -
sen ci a mos. Infe liz men te, o Bra sil é o pa ra í so das dis -
cri mi na ções so ci a is e eco nô mi cas, e es sas têm re-
per cus são na par ti ci pa ção po lí ti ca. A so ci e da de bra -
si le i ra, no seu con jun to, não par ti ci pa das de ci sões
po lí ti cas, não se in te res sa, não ouve. Como dis se um
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ape nas 35%
da so ci e da de bra si le i ra têm di re i to a ser vi ço ju rí di co;
o res tan te não sabe o que é um ad vo ga do, um juiz.
Então, es ta mos em uma so ci e da de do apart he id so-
ci al, eco nô mi co e po lí ti co. Se tra ba lhar mos a re for ma
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tri bu tá ria com a vi são de es tan car esse ins tru men to
po de ro so de trans fe rên cia de ren da dos po bres para
os ri cos, uni re mos Opo si ção e Go ver no, por que será
do in te res se do con jun to da so ci e da de. Obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª o apar te. Espe ro, no fi nal da dis cus são, que
este Ple ná rio che gue a um con sen so e que se faça
um pac to fe de ra ti vo, com di re i to a uma jus ta re dis tri-
bu i ção de ren da, como bem men ci o nou V. Exª. E a
União, sem se pre ju di car, terá que ce der aos Esta dos
e Mu ni cí pi os. V. Exª há de con vir que cres ce o en ten-
di men to, a par tir das dis cus sões fe i tas en tre os po lí ti-
cos des te País e a so ci e da de.

Re gis tro o que acon te ceu on tem, Se na dor Mão
San ta, no au di tó rio Pe trô nio Por tel la, quan do mi lha-
res de Pre fe i tos de vá ri os par ti dos aqui es ti ve rem. Foi
uma ini ci a ti va do Pre si den te Jor ge Bor nha u sen, jun -
ta men te com a Exe cu ti va do PFL, e, a par tir daí, con -
vo ca ram-se os Pre fe i tos bra si le i ros. Lá se fi ze ram
pre sen tes Se na do res de to dos os par ti dos. O Se na-
dor Ney Su as su na re pre sen tou o PMDB, como Pre si-
den te da Fren te Pró-Mu ni cí pio, da qual fa ze mos par -
te, o Se na dor Arthur Vir gí lio fez bri lhan te dis cur so e
foi apla u di do de pé por toda a pla téia, to dos os Pre fe i-
tos, to das as au to ri da des. S. Exª, numa po si ção fir me,
que é a po si ção do meu Par ti do, dis se que a Opo si-
ção está pron ta para con ver sar, dis cu tir com o Go ver-
no e que só vota a CPMF se a União re par tir o tri bu to.
Essa é uma po si ção fe cha da en tre o PFL e o PSDB, e
te nho cer te za de que é a po si ção de ou tros par ti dos
tam bém. O PMDB, por exem plo, que é um par ti do mu -
ni ci pa lis ta – tan to que o Pre si den te da Fren te Pró-Mu -
ni cí pio é do PMDB, Se na dor Ney Su as su na – es ta rá,
com cer te za, ao lado dos Mu ni cí pi os, es ta rá ao lado
dos Go ver na do res.

Va mos avan çar, con ver sar e dis cu tir, por que o
me lhor ca mi nho para o Bra sil nes te mo men to é a uni -
da de da so ci e da de bra si le i ra e tam bém da sua clas se
po lí ti ca, para al can çar mos os ob je ti vos ma i o res como 
o cres ci men to des te país, a tran qüi li da de e o bem-es -
tar de to dos nós.

Agra de ço, Se na dor Ca pi be ri be, a V. Exª pelo
apar te e ouço o no bre Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im
Mo ra is, V. Exª tem um pa pel mu i to im por tan te na de -
mo cra cia do nos so País. Não exis te de mo cra cia sem
Opo si ção, que V. Exª re pre sen ta tão bem. Assim foi
Rui Bar bo sa no Impé rio, pe din do que vi es se a Re pú-
bli ca; as sim fo ram Afon so Ari nos, Má rio Co vas, de fen-
den do o jor na lis ta Má rio Alves, que te ria sido cas sa do
pela di ta du ra por pro nun ci a men tos e por fal ta de li ber-
da de. Men ci o no dois pon tos. O pri me i ro é o fato de o

Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos ter sido mu i to
fe liz quan do men ci o nou –apre sen to o meu au men ta-
do apre ço ao Se na dor que pre si de esta ses são –
Anto i ne Sa int-Exu péry, no seu li vro Le Pe tit Prin ce.
Dis se ele: “a lin gua gem é fon te de de sen ten di men-
tos”. Então, va mos man dar um li vri nho para os Mi nis-
tros fa la rem me nos, por que os fa tos fa lam mais alto; é 
pre ci so fa tos, obras. O se gun do pon to é a ci ta ção, por
par te de V. Exª, de ou tro fi ló so fo, La cor da i re, que diz:
“a hu mil da de une os ho mens, o or gu lho os di vi de”.
Nis so, Se na dor Efra im Mo ra is, so li da ri zo-me com V.
Exª, pois te mos o com pro mis so de Se na do res do Pi a-
uí. Os Se na do res do Pi a uí são li ga dos à his tó ria de
luta. Foi o pri me i ro Esta do que fez uma ba ta lha san -
gren ta con tra os por tu gue ses para a uni da de des te
País, lá que Da vid Cal das foi o pro fe ta da Re pú bli ca,
sa cri fi ca do, foi lá que não ace i ta mos o in ter ven tor mi -
li tar de Ge tú lio, foi lá onde Rui Bar bo sa ven ceu. E
ago ra va mos ter esta pos tu ra: pri me i ro, as re for mas
têm que vir para cá, Se na dor João Ca pi be ri be. Di zer
que a Câ ma ra já fez, que de ve mos eco no mi zar para o 
País, trans for man do-o em um país de mo crá ti co uni -
ca me ral é puro bes te i rol. É aqui a Casa da ex pe riên-
cia, his to ri ca men te, e não fa lar mos so bre essa pre vi-
dên cia!? Jus ce li no Ku bits chek, mé di co como eu, foi
cas sa do pe los re gi mes di ta to ri a is, de i xou a men sa-
gem de que a ve lhi ce, Se na dor Efra im Mo ra is, é uma
tris te za, mas se for de sam pa ra da é uma des gra ça.
Então, isso está er ra do. A ig no rân cia é au da ci o sa.
Nes ta Casa há vá ri os mem bros que fo ram Go ver na-
do res de Esta do por três ve zes, Pre si den te da Re pú-
bli ca, Mi nis tros, Pre fe i tos, car go mais im por tan te, or -
gu lho sa men te mais pró xi mos do ci da dão; há sin di ca-
lis tas, sim bo li za dos aqui pela pre sen ça des te Se na-
dor de Bra sí lia, Eu rí pe des Ca mar go. Por tan to, esta
Casa vai opi nar por que so mos mais com pe ten tes. To -
dos de vem sa ber o que é, Se na dor Efra im Mo ra is,
vida mé dia. Vida mé dia são 67 anos. Con se gui mos
isso, foi uma con quis ta. Se na dor João Ca pi be ri be, a
ig no rân cia é au da ci o sa. Esta Casa tem seis mé di cos.
Há um con ce i to que nós va li da mos so bre a vida sa u-
dá vel: a vida mé dia sa u dá vel é de 52 anos. De po is de
52 anos, como dis se Jus ce li no, é des gra ça. É do en ça,
é o ca du co com o nome bo ni to de Alzhe i mer, é hi per-
ten são, ar te ri os cle ro se, der ra me, im po tên cia se xu al,
pa to lo gi as den tá ri as e mu i tas ou tras en fer mi da des.
Jus ta men te quan do o nos so apo sen ta do pre ci sa de
mais re cur sos, se rão cor ta dos e di mi nu í dos. Qu an to
às vi u vi nhas, é um abu so e um des res pe i to con tra
Deus, que diz, na Bí blia, “tra tai bem as vi ú vas”. É esse 
o en si na men to. Não se pode ti rar di nhe i ro de vi ú va
cujo ma ri do tra ba lhou e lu tou. Pri vi le gi a dos têm de ter
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teto de R$18 mil. Os ou tros, não, Se na dor João Ca pi-
be ri be. Não me ve nha com essa onda de Esquer da,
não. Não há um ma ni fes to ou um ato po si ti vo des ta re -
for ma em de fe sa dos que não têm pre vi dên cia, dos
de sas sis ti dos, dos pe que nos. Deve-se ti rar dos que
ga nham mais. Este País é rico de ma is. Nun ca vi tan to
luxo. Sou um ho mem vi a ja do, en ten do das co i sas, es -
tu dei e nun ca vi tan to luxo. Mas pou cos têm mu i to e
mu i tos não têm nada. Como dis se John Fitz ge rald
Ken nedy, se a so ci e da de li vre não for ca paz de aju dar
os mu i tos po bres, ela não vai sal var os pou cos ri cos.
É o que está acon te cen do com a vi o lên cia. Deve-se ti -
rar dos que ga nham mu i to, dos que ga nham 30 sa lá ri-
os-mí ni mos, dos que ga nham aci ma de R$7.600,00,
que de via ser o teto má xi mo. Em qual quer país ci vi li-
za do, prin ci pal men te da es quer da, é isso! Então, vai
ser re for ma da aqui. Não tem voto pre so, voto obe di-
en te. Está pre so à cons ciên cia, às leis de Deus, à jus -
ti ça so ci al e ao povo. Vai ser mo di fi ca da. Há um pri vi-
lé gio que é a ma i or ver go nha e o Bra sil tal vez não sa -
bia. Leio num li vro de Di re i to – o Se na dor Arthur Vir gí-
lio sabe, por que é for ma do em Di re i to – de Cló vis Be -
vi lá qua, o pri me i ro Có di go Ci vil, o se guin te: “O Di re i to
é igual para to dos”. V. Exª, Se na dor João Ca pi be ri be,
que é au tor, sabe dis so. Sei que nas leis bra si le i ras há 
a ma i or ver go nha: pen são para fi lhas inup tas de ma -
gis tra dos e mi li ta res, fi lhas que não se ca sa ram. Não
pre ci sam ca sar para se rem fe li zes, para amar. Re ce bi
um te le fo ne ma de nun ci an do que uma tem cin co fi-
lhos, que re ce be pen são de inup ta, não tra ba lha, não
casa. Há tam bém mu i tos mi li ta res! Isso é que deve
ser cor ri gi do. Não é a po bre vi u vi nha que o ma ri do ga -
nha R$2.400,00, de po is de cin qüen ta anos de tra ba-
lho. Co nhe ço um mé di co, Dr. Cân di do Alme i da Atha í-
de, do Ma ra nhão, da ci da de onde me co lo ca ram o
apos to Mão San ta, po vo a do – está aqui um Pre fe i to
ma ra nhen se, que nos ouve – Bar ro Duro, em Tu tóia.
Esse mé di co foi obri ga do a tra ba lhar até 94 anos ope -
ran do e di ri gin do uma San ta Casa, por que os sa lá ri os
dos mé di cos são in sig ni fi can tes. Aliás, não só mé di-
cos, mas en fer me i ras, en ge nhe i ros, agrô no mos, pro -
fes sor, pro fes sor uni ver si tá rio. Está cer to que a jus ti ça
é o pão de que mais a hu ma ni da de pre ci sa.
“Bem-aven tu ra dos os que têm fome e sede de jus ti-
ça”. Não se re mos con tra Deus e con tra o seu fi lho
Cris to que fa lou por Ele. E os que en si na ram os ju ris-
tas, os pro fes so res uni ver si tá ri os, cu jas apo sen ta do-
ri as es tão na base de R$3 mil? Va mos cas trar os sa lá-
ri os das suas vi u vi nhas, das suas “adal gi si nhas”? Va -
mos mo di fi car isso aqui, por que esta é a Casa da ex -
pe riên cia e deve ser a da com pe tên cia. Foi as sim que
che ga mos ao Se na do Fe de ral, e de ve mos cor res pon-

der aos gran des no mes que por aqui pas sa ram. Qu -
an to à CPMF, isso é uma ver go nha. A CPMF exis te
pela cren ça do povo bra si le i ro num mé di co, que fez a
Ciên cia Mé di ca, a mais hu ma na das ciên ci as, o ma i or
ben fe i tor da hu ma ni da de. O nos so Adib Ja te ne cri ou
a CPMF, sen si bi li za do para me lho rar a Me di ci na, e o
di nhe i ro não foi para a sa ú de. Então, nas ceu de um
so nho e caiu numa en ga na ção. Vai ser ana li sa do. Não 
hou ve me lho ra, e os pre fe i tos sa bem dis so. A CPMF,
a Cide e o Fun def, Se na dor Efra im Mo ra is... Eu fui go -
ver na dor e pre fe i to. O que é o Fun def? Ti ram-se 15%
e os co lo cam num poço – isso é ti ra do dos pre fe i tos e
dos go ver na do res. Aí, vale per ca pi ta alu no ma tri cu-
la do. O Go ver no Fe de ral não co lo cou di nhe i ro al gum.
Os pre fe i tos são ide a lis tas e so nha do res. Já gal guei
vá ri as po si ções, mas, or gu lho sa men te, me apre sen to
como “pre fe i ti nho” e que ro dar o meu apo io e mi nha
so li da ri e da de.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, te nho de agra de cer ao meu que ri do Se na dor
Mão San ta, que trans for mou seu apar te em um bri -
lhan te dis cur so: fez uma sín te se do que vem acon te-
cen do nes ta Casa. Em pou cas pa la vras, re su miu tudo 
o que está acon te cen do com a re for ma da Pre vi dên-
cia e o iní cio da re for ma tri bu tá ria. O Se na dor Mão
San ta co lo cou isso mu i to bem, com a sua sa be do ria,
a sua in te li gên cia, a for ma fá cil de fa lar ao povo e a
ex pe riên cia de Pre fe i to da sua que ri da Par na í ba, que
on tem fez ani ver sá rio – aqui, mais uma vez, levo meu
abra ço aos seus con ter râ ne os, Se na dor Mão San ta.

A Casa vai dis cu tir a Pre vi dên cia. V. Exª tem sua
po si ção; co nhe ce mos a po si ção de com pa nhe i ros
com quem te mos con ver sa do; ou tros com pa nhe i ros,
de fi ni dos em po si ções, co me çam a ter mu dan ças. Te -
mos três mis sões fun da men ta is nes ta Casa. Se for
man ti da a re for ma da Pre vi dên cia como apro va da no
pri me i ro tur no, re pi to, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, que este Ple ná rio é so be ra no: é prer ro ga ti va
dos Srs. Se na do res mu dar qual quer que seja o tex to
que ve nha do Exe cu ti vo ou da Câ ma ra. Va mos ten tar,
de uma vez por to das, aca bar com a ta xa ção dos apo -
sen ta dos. E te nho cer te za de que mu i ta gen te aqui vai 
usar de co e rên cia. Espe ra mos que os que vo ta ram
con tra no pas sa do te nham a co ra gem de vo tar con tra,
no va men te, a ta xa ção dos ina ti vos.

Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, va mos ten tar
re ti rar o que está so bran do, Se na dor Mão San ta – as
vi u vi nhas. Eram 50%, o PFL fe chou ques tão na Câ -
ma ra e ba i xou para 30%. E ago ra va mos ten tar ti rar
to dos os 30% nes ta Casa, por que as vi ú vas não têm
cul pa ne nhu ma. Os seus es po sos tra ba lha ram e de i-
xa ram as suas vi ú vas. Por que va mos atin gir ago ra a
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ci da dã que tem um di re i to ad qui ri do, as se gu ra do pela 
Cons ti tu i ção? Per mi tam-me di zer que, ago ra, o Go-
ver no ten ta re ti rar 30% dos seus ven ci men tos após o
li mi te.

Sr. Pre si den te, vou con clu ir di zen do que sa be-
mos que é pa pel do Go ver no en du re cer o dis cur so –
isso é na tu ral. Todo go ver no tem que en du re cer o seu
dis cur so, mas te re mos de fa zer uma re for ma tri bu tá-
ria que ga ran ta o equi lí brio dos en tes fe de ra dos, ou
seja, da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.

So bre a fra se do Mi nis tro José Dir ceu, de que a
pres são dos Esta dos, aí in clu í dos os Mu ni cí pi os, é
con ver sa fi a da, vou de i xar bem cla ro: con si de ro uma
fra se in fe liz, como a que V. Exª aqui co men tou, so bre
a com pa ra ção fe i ta pelo Mi nis tro da Jus ti ça a res pe i to
do ani mal jo ga do no pal co. Eu dis se que va lo ri zou a
ques tão da ga li nha jo ga da no pal co.

Esta – re pi to – é a Casa do en ten di men to e da
con ver sa, mas não da con ver sa fi a da.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB-AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra em nome da Li de ran ça
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, por tan to, a V. Exª, por cin co
mi nu tos, na con di ção de Lí der, para uma co mu ni ca-
ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

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, uso a tri bu na do Se na do, nes -
ta sex ta-fe i ra azul, fe liz, para com par ti lhar com to dos
a ale gria de ter uma me da lha olím pi ca ga nha pela es -
co la pú bli ca des te País. Ontem, tive a fe li ci da de de
as sis tir à vi tó ria, na na ta ção, no re ve za men to 4x100,
da equi pe bra si le i ra com pos ta pelo Ja i me, Fer nan do
Sche rer, Gus ta vo e tam bém por um jo vem do Ama pá,
cha ma do Ja der Sou sa. Esse jo vem fez toda a sua
vida es co lar em es co la pú bli ca, foi tre i na do em pis ci-
na pú bli ca; seu téc ni co, pro fes sor Sil vío, é um fun ci o-
ná rio pú bli co. E ele che gou lá! Ga nha a sua pri me i ra
me da lha olím pi ca nos Jo gos Pan-Ame ri ca nos. E é só
o co me ço. E, as sim como Ja der sa grou-se on tem
cam peão pan-ame ri ca no, jun ta men te com seus três
com pa nhe i ros, ou tros ama pa en ses cer ta men te vão
dar mu i ta ale gria ao povo bra si le i ro.

O Ja der é de ori gem hu mil de. Eu que ria pa ra be-
ni zar sua mãe, Dona Adna Ma ria, e o seu pai, Pa u lo
Sér gio, que vive em La ran jal do Jari, lu gar que é o
sím bo lo da con tra di ção do ca pi ta lis mo sel va gem na
Ama zô nia, pois lá se ins ta lou o Pro je to Jari.

Ontem, numa cena que cha mou a aten ção, os
três jo vens me da lhis tas le va ram para o pó dio a ban -
de i ra bra si le i ra, e o Ja der le vou a ban de i ra do Ama pá,
numa de mons tra ção cla ra da sua gra ti dão. Ele é re -
sul ta do do apo io de ci si vo do Esta do, prin ci pal men te
da es co la pú bli ca, o que mos tra que é pos sí vel, sim,
ter mos uma es co la pú bli ca de qua li da de em nos so
País.

Vou re co men dar ao nos so Mi nis tro da Edu ca-
ção, Cris to vam Bu ar que, que con si de re o Ja der como 
sím bo lo do su ces so da es co la pú bli ca em nos so País. 
Te nho cer te za de que vi rão ou tros.

Um dos pro je tos mais ca ros, mais im por tan tes
do meu pe río do de go ver no, foi exa ta men te o da edu -
ca ção. Nós pro gra ma mos to das as es co las para se -
rem do ta das de qua dra po li es por ti vas e pis ci nas.
Nos sa idéia era de que, em dez anos, to das as es co-
las do Ama pá ti ves sem es ses equi pa men tos ne ces-
sá ri os para a prá ti ca do es por te.

Tam bém en tra mos em con ta to com os es pe ci a-
lis tas de es por te cu ba nos. Os cu ba nos es tão em se -
gun do lu gar nos Jo gos Pan-Ame ri ca nos, um pou co à
fren te do Bra sil, co la dos nos Esta dos Uni dos. E se tra -
ta de um país de di men sões re du zi das, mu i to po bre,
mas cu jas po lí ti cas pú bli cas na área de sa ú de e edu -
ca ção mos tram a sua efi ciên cia na hora da prá ti ca do
es por te.

Te mos hoje vá ri os pro je tos de cons tru ção de es -
co las pú bli cas com pis ci nas e qua dras po li es por ti vas,
e es pe ro que o atu al Go ver no con clua es sas obras
para que pos sa mos con ti nu ar for man do cam peões
para o nos so País. 

O nome des sas es co las é mu i to sig ni fi ca ti vo: fá -
bri ca de cam peões. O nos so de se jo era, jus ta men te,
jun tar es tru tu ra es por ti va com efi ciên cia téc ni ca para
fa zer gran des cam peões bra si le i ros. O Ama pá ain da
vai tra zer mu i ta ale gria para to dos nós. Fe li ci to o Já -
der por seu es for ço. Ele vai na dar no va men te às 20
ho ras – dis pu ta rá os 50 me tros –, e nós es ta re mos
tor cen do por ele e lhe de se jan do toda a fe li ci da de do
mun do.

Gos ta ria tam bém de fe li ci tar uma fi gu ra ím par
no es por te des te País, que é o pre si den te da Con fe-
de ra ção Bra si le i ra de Des por tos Aquá ti cos, Dr. Co a-
racy Nu nes, fi lho do pri me i ro de pu ta do fe de ral do
Ama pá e aman te do es por te aquá ti co. Seu pai cons -
tru iu a pri me i ra pis ci na no Ama pá, no fi nal dos anos
40, e ago ra es ta mos co me çan do a co lher os fru tos
des sa ini ci a ti va.

Se guin do o exem plo de seu pai e de seu tio, es -
pa lhei pis ci nas e qua dras po li es por ti vas por to das as
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es co las pú bli cas e é isso o que gos ta ria de ver em
todo o Bra sil. Se as sim ocor rer, cer ta men te, da qui a
al guns anos, es ta re mos ao lado de Cuba e dos Esta -
dos Uni dos dis pu tan do es pa ço e de mons tran do que
as po lí ti cas pú bli cas na área de edu ca ção e sa ú de em 
nos so País es tão dan do cer to.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor João Ca pi be ri be, a Mesa co mu ni ca a
V. Exª que, uma vez for ma li za dos à Mesa os vo tos de
apla u so fe i tos ver bal men te, tan to ao atle ta Já der
quan to ao pre si den te da Con fe de ra ção, opor tu na-
men te o Ple ná rio so bre eles de li be ra rá e os atle tas e
a Con fe de ra ção re ce be rão os vo tos su ge ri dos por V.
Exª no seu pro nun ci a men to.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o
no bre Se na dor Mão San ta, do PMDB do Esta do do
Pi a uí.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu
pro nun ci a men to.

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, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e
Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros que as sis tem
à TV e ou vem a Rá dio Se na do, es ta mos aqui, com
gran de sa tis fa ção, usan do da pa la vra nes te aus pi ci o-
so ins tan te para pres tar uma ho me na gem à ca pi tal do 
Esta do do Pi a uí, Te re si na.

Se na dor Eu rí pe des, que as su me a Pre si dên cia,
sem dú vi da al gu ma, o li vro mais ace i to como guia no
mun do é a Bí blia. Ao abrir mos a Bí blia, bem no meio,
en con tra mos os es cri tos do rei Sa lo mão, aque le que
pe diu a Deus sa be do ria para go ver nar o seu povo. Lá
está es cri to que a vir tu de da sa be do ria está no meio,
as sim como o Pi a uí está en cra va do no Meio-Nor te
des te Bra sil gi gan te, Te re si na está en cra va da no meio 
do Esta do, e o co ra ção está no meio do cor po hu ma-
no.

O Pi a uí, é pre ci so di zer, foi de pen den te, no iní -
cio de nos sa his tó ria, do Esta do de Per nam bu co; de -
po is, do Esta do do Ma ra nhão. Teve como sua pri me i ra
ca pi tal Oe i ras, quan do se li ber tou. Foi, sem dú vi da al -
gu ma, o Esta do mais im por tan te na his tó ria da in de-
pen dên cia no Bra sil, por que a his tó ria ver da de i ra era
que o pai, D. João VI, que aqui es ta va, ten do vin do de
Por tu gal, por te mer as in va sões de Na po leão Bo na-
par te, dis se: “Fi lho, fica com o sul. Vou fi car com o nor-
te e fa zer um novo país”. Esse país se ria o Ma ra nhão,
li ga do a Por tu gal. E isso não acon te ceu de vi do ao Pi -
a uí, que, em ba ta lha san gren ta ini ci a da em mar ço de

1823, ex pul sou os por tu gue ses para o Ma ra nhão, que 
era ali a do de Por tu gal.

Os ba i a nos, no bre Se na dor Efra im Mo ra is, tam -
bém tra va ram uma luta san gren ta pela in de pen dên-
cia, mas isso foi em ju lho – ju lho é de po is de mar ço.
Nós, en tão, vi e mos an tes, nas lu tas ar ma das, para
ga ran tir que este País fos se uno e gran de como é. 

Um ba i a no – e ti nha que ser um ba i a no, em ho -
me na gem a Rui Bar bo sa – foi cha ma do a go ver nar o
Pi a uí, em Oe i ras. Em qua tro anos, ele fez a mu dan ça
da ca pi tal his tó ri ca pri me i ra, Oe i ras, para Te re si na,
me so po tâ mi ca, en tre dois gran des rios: o Rio Par na í-
ba, que per cor re 1.458 qui lô me tros e nos se pa ra do
Ma ra nhão, ou me lhor, nos une ao vi zi nho Esta do do
Ma ra nhão, e o Rio Poti, que per cor re cer ca de 600
qui lô me tros e vem do Esta do do Ce a rá. Ela se en con-
tra no meio des ses dois rios.

Te re si na, que ama nhã faz 151 anos, foi a pri me i-
ra ca pi tal pla ne ja da des te País. Foi a pri me i ra ca pi tal
pla ne ja da e ser viu de ins pi ra ção para os mi ne i ros,
que, co pi an do o Pi a uí, trans fe ri ram de Ouro Pre to
para Belo Ho ri zon te a se gun da ca pi tal pla ne ja da des -
te País, que tem em tor no de cem anos. De po is, veio
Go iâ nia. Te re si na ser viu tam bém para ins pi rar o ma i-
or dos bra si le i ros, Jus ce li no Ku bits chek, a ti rar a ca pi-
tal fe de ral do Rio de Ja ne i ro, de pou cos do sul, para
en cra vá-la no co ra ção do Bra sil e fa zer nas cer a pu -
jan te Bra sí lia, onde es ta mos. É como diz o Pa dre
Antô nio Vi e i ra: um bem nun ca vem só, sem pre se
acom pa nha de ou tros bens. Te re si na pu xou Belo Ho -
ri zon te, pu xou Go iâ nia, pu xou Bra sí lia e, re cen te men-
te, Pal mas, ca pi tal do To can tins.

Te re si na é uma ci da de mo der na, a quem este
País deve mu i to. Deve mu i to tam bém à gran de za da
in te li gên cia do povo do Pi a uí. É pre ci so os go ver nan-
tes te rem co nhe ci men to de que o Pi a uí e Te re si na
não re pre sen tam um pro ble ma, mas uma so lu ção.

Se na dor Eu rí pe des, bra si le i ras e bra si le i ros,
Só fo cles dis se: mu i tas são as ma ra vi lhas da na tu re-
za, mas ne nhu ma mais ma ra vi lho sa que o ser hu ma-
no. Não exis te ser hu ma no me lhor do que a gen te do
Pi a uí.

Afir mo aqui, não como Se na dor, mas como pro -
fes sor de Bi o lo gia – e me or gu lho dis so – e como mé -
di co, que a subs tân cia mais im por tan te na na tu re za é
a água e não o pe tró leo, que os ame ri ca nos bus cam
por meio de guer ra para aci o nar o pro gres so. A subs -
tân cia mais im por tan te é a água. Bas ta di zer que uma
cri an ça com dez qui los tem oito qui los de água – 80%
da cons ti tu i ção de uma cri an ça é de água. Um adul to
de 100 qui los tem 60 qui los de água. E o Pi a uí é rico
nis so, e essa pode ser a so lu ção para os pro ble mas.
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No pas sa do, o em pre sá rio pi a u i en se Sim plí cio
Dias da Sil va, fi lho de Do min gos Dias da Sil va, rico
por tu guês, ti nha uma in dús tria de char que e, ma tan-
do mil bois por mês, ali men ta va o nor te e o sul de Por-
tu gal, por meio de cin co na vi os. E a Ba ta lha do Ge ni-
pa po se deu no Pi a uí por que o fi lho des se rico por tu-
guês, o pi a u i en se Sim plí cio Dias da Sil va, fi nan ci ou-a.

Se, no pas sa do, ali men ta mos de char que, a car -
ne in dus tri a li za da, o Nor des te, o Sul e a Eu ro pa/Por-
tu gal, va mos ali men tar tam bém no va men te o mun do
com a re cen te ex plo ra ção do cer ra do do Pi a uí.

O Pi a uí é a úl ti ma fron te i ra agrí co la des te País,
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go. O equi lí brio do Bra sil é
ga ran ti do pela agri cul tu ra, pela ex plo ra ção dos cer ra-
dos, como os do Mato Gros so, da Ba hia, do To can-
tins, do Ma ra nhão e, ago ra, do Pi a uí. São 11 mi lhões
de hec ta res de cer ra do, três mi lhões ao lado do rio
Par na í ba. No Pi a uí, há 19 rios, 6 rios pe re nes, 100 la -
go as e re giões, como a ci da de de Cris ti no Cas tro,
onde a água jor ra de 30 me tros a 40 me tros.

Assim, no Pi a uí, há a me lhor gen te e a me lhor
subs tân cia, que é a água.

E, para aque les que são como São Tomé, gos ta-
ria de di zer que, no fim de agos to, iní cio de se tem bro,
será ins ta la da uma das ma i o res mul ti na ci o na is pro-
du to ras de ali men tos, a Bun ge, que in cor po rou a Cer -
val, de San ta Ca ta ri na. A Bun ge está ins ta lan do uma
fá bri ca, no va lor de US$400 mi lhões, em Uru çuí, no
cer ra do do Pi a uí, para be ne fi ci ar a soja, pro du zir óle -
os, mar ga ri nas, le i tes e de ri va dos da soja. Essa é a
pers pec ti va. Mas tudo isso se dá gra ças à nos sa Ca -
pi tal, que nas ceu for te.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, que ro di zer-lhe
que, 17 anos an tes da Pro cla ma ção da Re pú bli ca, cir -
cu la va, em Te re si na, um jor nal cha ma do Oi ten ta e
Nove. De zes se te anos an tes da Pro cla ma ção da Re -
pú bli ca, o jor na lis ta ide a lis ta Da vid Cal das fa zia cir cu-
lar um jor nal no Pi a uí com o nome Oi ten ta e Nove.
Foi esse jor nal que ins pi rou o Bra sil a pro cla mar a Re -
pú bli ca, o Go ver no do povo pelo povo e para o povo,
em 15 de no vem bro de 1989.

A in te li gên cia do jor na lis ta pi a u i en se, már tir e
profe ta da Re pú bli ca, foi ins pi ra da na Re vo lu ção
Fran ce sa, que ti nha sido fe i ta em 1789. Um sé cu lo de -
po is, de ve ria nas cer a Re pú bli ca no Bra sil. E as sim
acon te ceu.

O re gi me por tu guês im pe ri al pro i biu que esse
jor na lis ta fos se en ter ra do em ce mi té rio pú bli co. Ele foi 
en ter ra do no meio da rua, e, só mu i to tem po de po is,
seu cor po foi trans la da do a um ce mi té rio pú bi co.

E sur ge Te re si na, Ca pi tal que evo lui em to dos
os as pec tos e que ama nhã faz mais um ani ver sá rio:
151 anos. Quis Deus que es ti ves se aqui a Se na do ra
Lú cia Vâ nia, que co nhe ce Te re si na, tra ba lhou por
aque la ci da de, en can tou com a sua sim pa tia a Ca pi tal
do Esta do do Pi a uí. Como Go ver na dor, tive a hon ra
de re ce bê-la, tra zen do os ma i o res be ne fí ci os para a
so ci e da de. E lá S. Exª viu mu i ta co i sa.

Esse ne gó cio de Fome Zero não co me çou ago -
ra. Qu an do fui Go ver na dor, o Pi a uí foi o pri me i ro Esta -
do a ter um res ta u ran te po pu lar ao lado do Pa lá cio.
Por ins pi ra ção de mi nha es po sa, Adal gi sa, re ti ra mos
dali o ser vi ço po li ci al que pro te gia o Go ver na dor e
trans for ma mos o lo cal em um res ta u ran te po pu lar. O
en tão Go ver na dor Ga ro ti nho foi ao Pi a uí para ver o
res ta u ran te e o im plan tou no Rio de Ja ne i ro. E as sim
tam bém fez o Se na dor Má rio Co vas.

Então, mu i tos de nós já lu tá va mos para com ba-
ter a fome – a roda não foi in ven ta da ago ra.

Vou ci tar um fato de rara be le za: além de Deus
ter fe i to Te re si na nas cer en tre dois rios, a ci da de é
ver de de ve ge ta ção. Qu an do eu go ver na va, ha via plu -
ri par ti da ris mo. Um dos Par ti dos, Se na do ra Lú cia Vâ -
nia, era o PMN, cujo Pre si den te re ce bi no Pa lá cio,
jun ta men te com sua es po sa. Uma ob ser va ção dele
ates ta a mo der ni da de de Te re si na. Ele dis se: “Como
são be los os edi fí ci os de Te re si na!”.

Eu era or gu lho so do de sen vol vi men to da ciên -
cia mé di ca. Te re si na é um íco ne das ciên ci as de sa ú-
de des te País. Na di ta du ra de Var gas, o pi a u i en se não 
ace i tou um in ter ven tor mi li tar, como se deu em to dos
os Esta dos. Lá o in ter ven tor foi um mé di co, que en cra-
vou um hos pi tal na di ta du ra, um gran di o so hos pi tal
para a épo ca, que foi um íco ne. Eu mes mo o am pli ei
com o ser vi ço de pron to-so cor ro.

É co nhe ci da a ex ce lên cia do ser vi ço de sa ú de
de Te re si na, dos ser vi ços ju rí di cos, dos ju ris tas, mas
me cha mou a aten ção tam bém a com pe tên cia dos
en ge nhe i ros e dos ar qui te tos.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do o
apar te à Se na do ra Lú cia Vâ nia, que, por al gu mas ve -
zes, vi si tou Te re si na, na sua mis são de le var gran des
avan ços so ci a is. Sem dú vi da al gu ma, no Go ver no de
Fer nan do Hen ri que Car do so, nin guém ex ce deu a
com pe tên cia, a in te li gên cia e o tra ba lho da Se na do ra
de Go iás.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na dor Mão 
San ta, em pri me i ro lu gar, agra de ço as pa la vras elo gi-
o sas ao nos so tra ba lho. Qu e ro me as so ci ar a V. Exª
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nos cum pri men tos a Te re si na pelo trans cur so de seu
ani ver sá rio. V. Exª exal tou a be le za da ci da de. Tes te-
mu nhei o tra ba lho mag ní fi co na área so ci al re a li za do
por V. Exª quan do Go ver na dor da que le Esta do, que
não é di fe ren te do tra ba lho que V. Exª exer ce no Se -
na do, não ape nas nes te ple ná rio, como tam bém na
Co mis são de Assun tos So ci a is, onde V. Exª pres ta a
sua co la bo ra ção como mé di co e po lí ti co. Mas o que
re al men te me apa i xo nou pela sua ges tão foi a sen si-
bi li da de que V. Exª de mons trou di an te do seu povo,
ze lan do prin ci pal men te pe los mais po bres. V. Exª afir -
mou que o Fome Zero não co me çou ago ra, e dou
meu tes te mu nho de que o pri me i ro res ta u ran te po pu-
lar que vi e co nhe ci nes te Bra sil foi no Pi a uí, cons tru í-
do na ges tão de V. Exª. Por tan to, quan do se co me mo-
ra o ani ver sá rio de Te re si na, que ro me as so ci ar às ho -
me na gens que V. Exª pres ta à ca pi tal do seu Esta do e
di zer ao povo do Pi a uí que ele man dou para o Con -
gres so Na ci o nal um ho mem sim ples, sen sí vel e ex tre-
ma men te com pe ten te. Sei que V.Exª, no Se na do, ha -
ve rá de hon rar, como hon rou como Go ver na dor, o seu 
povo. V. Exª fala com tan to en tu si as mo, com tan ta for -
ça, cha man do a aten ção do Bra sil para um Esta do
po bre, pe que no, mas que pro du ziu gran des ho mens
e mu lhe res para este País. Meus pa ra béns, meus
cum pri men tos! Te re si na terá, no dia de seu ani ver sá-
rio, o ma i or pre sen te que uma ci da de pode ga nhar, na 
voz de V. Exª, um ho mem com pe ten te, sen sí vel e tra -
ba lha dor. Mu i to obri ga da.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na do ra
Lú cia Vâ nia, de i xo re gis tra da a mi nha gra ti dão pe las
pa la vras de V. Exª ao nos so pro nun ci a men to e, mais
ain da, pe las ações de V. Exª, jun ta men te com a mi nha
es po sa, Adal gi sa, em de fe sa dos des pro te gi dos, que
mi ni mi za ram o so fri men to dos ne ces si ta dos do Pi a uí.
O Par ti do de V. Exª er rou. V. Exª de ve ria ter sido es co-
lhi da can di da ta a Pre si den te da Re pú bli ca, pois, com
cer te za, a his tó ria des te País se ria ou tra: te ría mos
uma mu lher na Pre si dên cia.

Agra de ço a to dos os te re si nen ses, ho mens e
mu lhe res, pois a ci da de me ca ti vou. Por de ter mi na ção
de Deus, nas ci no li to ral, em Par na í ba, ci da de que fez
159 anos on tem, o que mu i to me or gu lha. Qu an do eu
mor rer, que ro que V. Exªs, Se na do ras e Se na do res,
di gam: ele mor reu como vi veu, or gu lho so de ser par -
na i ba no, par na i ba no, par na i ba no, do Pi a uí.

Te re si na tem esta gló ria: Rui Bar bo sa – quem
es tu dar a vida dele verá – ven ceu em Te re si na; o Pre -
si den te Lula ven ceu em Te re si na; e eu, Fran cis co, sou 
mu i to agra de ci do a Te re si na e aos te re si nen ses pois,
em to das as ele i ções que lá dis pu tei, fui vi to ri o so e
con sa gra do. Até digo que sou PT, mas não do Par ti do

da Se na do ra Serys nem do Se na dor Eu rí pe des, mas
de Par na í ba e Te re si na, ci da des às qua is de vo to todo
o meu amor e toda a mi nha vida.

O Pre si den te Lula ven ceu as ele i ções gra ças
tam bém ao Pi a uí, que apren deu a can tar: “Lula lá,
Mão San ta cá”. O Go ver na dor do PT é uma fi gu ra
gen til e sua es po sa, re li gi o sa, é qua se uma san ta.
Mas o Pre si den te Lula tem que ser um Ci ri neu de ver -
da de, de atos e ações. Ci ri neu não fa lou na Bí blia,
mas ven ceu o cer co mi li tar e aju dou Cris to a car re gar
a cruz. O Pre si den te Lula tem a ação: dar um pre sen-
te a Te re si na, em ho me na gem a uma bra va mu lher,
sa cri fi ca da na luta, már tir do PT, Fran cis ca Trin da de,
que me acom pa nhou em vi si ta a dois Mi nis tros – , há
oito me ses es ta mos nes sa luta, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko – para men di gar R$60 mil para fa zer
fun ci o nar o hos pi tal uni ver si tá rio. Fi quei de cep ci o na-
do. Qu e ro que a gran de lí der Fran cis ca Trin da de, do
PT, es te ja no céu, agra de ci da, ama nhã mes mo – daí
a ra zão de hoje vir a esta tri bu na para pe dir ao Pre si-
den te da Re pú bli ca para acor dar os seus Mi nis tros da 
Edu ca ção e da Sa ú de para da rem a Te re si na e a sua
mo ci da de es tu di o sa o pre sen te que me re cem: o fun -
ci o na men to do hos pi tal uni ver si tá rio.

Viva Te re si na, a bela ca pi tal do Pi a uí!

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. Eu rí pe des Ca mar go

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
como ora do ra ins cri ta, por vin te 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 do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de -
po is de ou vir o Se na dor Mão San ta fa lar do Pi a uí com
tan to en tu si as mo, como sem pre o faz, que ro sa u dar
toda a po pu la ção de Te re si na pelo seu ani ver sá rio no
dia de ama nhã.

Se na dor, to dos os dias em que sobe a esta tri -
bu na, V. Exª pede os re cur sos para área de sa ú de de
Te re si na. Hoje, V.Exª in vo ca a me mó ria da nos sa tão
que ri da Fran cis ca Trin da de, De pu ta da do PT, que, de
for ma in tem pes ti va, tão jo vem nos de i xou. Te nho cer -
te za de que, ama nhã, Te re si na será pre sen te a da com 
es ses R$ 60 mil. 

Sr. Pre si den te, fe i ta mi nha sa u da ção a Te re si na,
fa la rei so bre um as sun to que as som bra o nos so País
e do qual to dos so mos co-res pon sá ve is. Ape sar de
uma gran de ma i o ria abo mi nar o pro ble ma e com ba-
tê-lo, ele exis te. Inclu si ve está em an da men to, no
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Con gres so Na ci o nal, uma CPMI so bre o tema: a ex -
plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.

Le rei um pe que no tre cho de um no ti ci o so, para
mos trar a que ní vel de abu so se está che gan do:
“Explo ra ção se xu al en vol ven do ve re a do res pa u lis tas
vai pa rar na CPI”. Essa é a man che te. Ve re a dor é uma 
au to ri da de, e, se isso está pas san do pe las au to ri da-
des, a si tu a ção é mu i to gra ve.

Ou tra man che te do jor nal O Glo bo de hoje: “De -
nún cia de as sé dio con tra mi nis tro aba la STJ”. Qu an-
do se ouve fa lar em as sé dio se xu al, em es pe ci al a cri -
an ças e ado les cen tes, sa be mos que é gra ve, é cri me,
é caso de ca de ia. E, quan do isso pas sa por au to ri da-
des, tor na-se eu não di ria mais gra ve, mas in con ce bí-
vel. Entre tan to, a man che te do jor nal traz essa de nún-
cia de as sé dio con tra Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça.

Vou ler um pe que no tex to so bre essa de nún cia
en vol ven do ve re a do res, que veio pa rar na CPMI, da
qual faço par te:

O caso da ex plo ra ção se xu al en vol ven-
do ve re a do res da ci da de de Por to Fer re i ra,
no in te ri or de São Pa u lo, foi in clu í do na CPI
da Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les-
cen tes (...). O caso, além de ter sido in ves ti-
ga do pela Po lí cia Ci vil da ci da de, tam bém
está nas mãos da Po lí cia Fe de ral, que pas-
sou a co man dar o es cân da lo a par tir des ta
quar ta-fe i ra. Os 22 en vol vi dos, se gun do apu -
rou a Po lí cia Ci vil, são acu sa dos de par ti ci-
pa rem de or gi as se xu a is com ado les cen tes,
com ida des que va ri am de 11 a 16 anos, em
chá ca ras na re gião de Mogi-Gu a çu. As fes-
tas se xu a is es ta ri am ocor ren do há pelo me-
nos dois anos, sem pre às se gun das-fe i ras,
an tes das ses sões da Câ ma ra dos Ve re a do-
res. O Ve re a dor su plen te, Val ter Ma fra, teve a 
pri são tem po rá ria de cre ta da e está sen do
pro cu ra do em todo o País. Ele é apon ta do
pela Po lí cia de ali ci ar as me ni nas para as
fes tas se xu a is. ‘As me ni nas eram exi bi das e
aque las que não ti nham os atri bu tos fí si cos
de se ja dos eram de vol vi das’, dis se o De le ga-
do Ma u rí cio Spon ton Rasi. To dos fo ram in di-
ci a dos por cor rup ção de me no res e abu so
se xu al, sen do que dois dos acu sa dos, por
es tu pro e aten ta do vi o len to ao pu dor.

Te nho em mãos da dos da Ce cria/INN/MJ/Uni-
cef/Cese. É um re tra to do Bra sil, con for me da dos do
re la tó rio fi nal da ex plo ra ção se xu al na Amé ri ca La ti na.
Pas so a ler:

a) Re gião Nor te:
ex plo ra ção se xu al em ga rim pos, pros-

tí bu los e por tos;
tra ba lho es cra vo sob re gi me de cár ce-

re pri va do em fa zen das e ga rim pos e por le -
i lões de vir gens;

ofer tas se xu a is em es tra das e nas
ruas.

b) Re gião Nor des te:
tu ris mo se xu al;
ex plo ra ção se xu al co mer ci al em pros tí-

bu los;
por no gra fia;
ex plo ra ção se xu al de me ni nas e me ni-

nos de rua; 
ofer tas se xu a is nas es tra das.
c) Re gião Cen tro-Oes te:
ex plo ra ção se xu al co mer ci al em pros tí-

bu los nas fron te i ras por meio de re des de
nar co trá fi co (Bo lí via, Bra sí lia, Cu i a bá e Mu-
ni cí pi os do Mato Gros so, o meu Esta do) e
re des de ex plo ra ção (ho téis,etc.);

(E cha mo aten ção para Bra sí lia. Exis-
tem de nún ci as de ex plo ra ção se xu al em fa -
mo sos ho téis. Tra ta-se de uma ques tão gra -
ve. Se isso está acon te cen do per to de nós,
ima gi nem nos ga rim pos, no in te ri or bem dis -
tan te das mais va ri a das Re giões.)

ex plo ra ção se xu al de me ni nas e me ni-
nos de rua; 

tu ris mo se xu al;
ofer tas se xu a is nas es tra das e em

anún ci os de jor na is.
d) Re gião Sul: 
ex plo ra ção se xu al co mer ci al de me ni-

nos e me ni nas de rua me di an te re des de
nar co trá fi co;

trá fi co de cri an ças;
ofer tas se xu a is nas es tra das.
e) Re gião Su des te:
por no gra fia, tu ris mo se xu al;
ex plo ra ção se xu al co mer ci al em pros tí-

bu los e es tra das;
tra ba lho es cra vo sob re gi me de cár ce-

re pri va do;
ex plo ra ção se xu al co mer ci al de me ni-

nos e me ni nas de rua.

Srªs e Srs. Se na do res, a CPMI so bre a ex plo-
ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes, que já ini -
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ci ou os seus tra ba lhos e tem até de zem bro para
apre sen tar seu pa re cer, tem ob ti do de po i men tos de
en ti da des or ga ni za das que tra tam, cu i dam e aju dam
no com ba te à ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado-
les cen tes; tem ou vi do de po i men tos dos mais va ri a-
dos se to res; tem bus ca do do cu men tos; tem re ce bi do
de nún ci as; tem bus ca do da dos de pes qui sas; e ago -
ra está se or ga ni zan do. Esta CPMI, da qual faço
par te, está sob a Pre si dên cia da Se na do ra Pa trí cia
Sa bo ya Go mes e tem como re la to ra a com pa nhe i ra
Ma ria do Ro sá rio.

Já te mos da dos de es tu dos, como um que te nho
aqui ago ra, que iden ti fi ca 241 ro tas de ex plo ra ção se -
xu al in fan til pas san do pelo Bra sil. O Bra sil já co nhe ce
es sas ro tas de trá fi co de ex plo ra ção se xu al in fan til,
por que há tam bém o trá fi co de cri an ças. Uma pes qui-
sa re a li za da pelo Cen tro de Re fe rên cia, Estu dos e
Ações so bre Cri an ças e Ado les cen tes, em 2001 e
2002, mos trou que exis tem 241 ro tas de cri mes re la-
ci o na dos à ques tão da ex plo ra ção se xu al de cri an ças
e ado les cen tes no País. Só o que ain da está es con di-
da é a iden ti da de dos ex plo ra do res.

Isso é in crí vel. Eu apro ve i to a che ga da da no bre
Se na do ra Ide li Sal vat ti para co men tar que nós, que
es ta mos ali na CPI do Ba nes ta do, sa be mos de tudo,
me nos quem é o dono do di nhe i ro que foi la va do nas
con tas CC5. A mes ma co i sa ocor re com a CPMI so -
bre a ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.
Nós co nhe ce mos as ro tas, sa be mos como acon te ce,
mas só não con se gui mos che gar aos ex plo ra do res.
São má fi as que se mon ta ram nes te País e que fi ze-
ram a co i sa de tal for ma para fi ca rem aco ber ta das e
que não sei se con tam – pos si vel men te con tam – com 
a aqui es cên cia e com o fa vo re ci men to de ins ti tu i ções
mu i tas ve zes pú bli cas, por que não é pos sí vel sa ber-
mos tudo, me nos quem são, no caso do Ba nes ta do,
os do nos do di nhe i ro, as pes so as que re al men te co -
me te ram atos de cor rup ção gi gan tes cos, de bi lhões,
cer ta men te, de di nhe i ro pú bli co, ti ran do da área da
área da sa ú de, no bre Se na dor Mão San ta. V. Exª fica
aqui pe din do R$60 mil, en quan to mais de 30 bi lhões
fo ram la va dos pela CC5. Essas in for ma ções já fo ram
des co ber tas pela CPI do Ba nes ta do. Eu es ta va lá até
este mo men to, só saí para vir aqui fa zer este pro nun-
ci a men to.

O mes mo ocor re com a CPI da Explo ra ção Se -
xu al, de cuja re u nião par ti ci pei on tem e an te on tem.
Sabe-se tudo, a pro va está aqui: são 241 ro tas do cri -
me con tra as nos sas cri an ças. Te mos que agir com
mu i ta pro fun di da de, res pon sa bi li da de, se ri e da de, ir
fun do nes sa ques tão. E com pe te a to dos e, em es pe-
ci al, a nós Con gres sis tas, por que se tra ta de uma co -

mis são mis ta, des ve lar quem são es ses ex plo ra do-
res, quem são os res pon sá ve is pelo cri me con tra as
nos sas cri an ças.

Fi ca mos di zen do que as cri an ças e os jo vens
são o fu tu ro do Bra sil. Eu digo que não, Se na dor Mão
San ta. Eles têm que ser o pre sen te do Bra sil. Por que,
se elas fo rem bem cu i da das hoje, se elas fo ram bem
tra ta das, se elas fo rem edu ca das, se elas ti ve rem re -
al men te ca ri nho da fa mí lia, as sis tên cia da so ci e da de,
as sis tên cia dos ór gãos pú bli cos, es sas cri an ças e es -
ses ado les cen tes te rão e se rão o fu tu ro, e nós, jun ta-
men te com eles. Mas, se eles fo rem mal cu i da dos,
mal tra ta dos, como é hoje gran de par ce la de nos sas
cri an ças e ado les cen tes, cer ta men te eles não te rão
fu tu ro e cer ta men te o nos so fu tu ro tam bém es ta rá
com pro me ti do. Que adul tos se rão es sas cri an ças que 
hoje es tão en vol vi das no trá fi co de dro gas, que são
ex plo ra das se xu al men te por cin qüen ta cen ta vos?!

Está aqui nos de po i men tos: como está na moda
o tal de R$1,99, há cri an ças sen do ex plo ra das se xu-
al men te por R$1,99. Por cer to os ex plo ra do res acha -
ram in te res san te, já que há pro du tos sen do ven di dos
a R$1,99, eles es tão ofe re cen do cri an ças e ado les-
cen tes me no res por R$1,99. 

Isso é mu i to gra ve. Isso é de res pon sa bi li da de
de to dos nós. E esta CPMI tem um pa pel mu i to im por-
tan te. Ela pre ci sa ser apo i a da com todo o vi gor do
Con gres so do nos so País, para que re al men te pos sa-
mos su pe rar essa si tu a ção ver go nho sa.

Con ce do um apar te à Se na do ra Lú cia Vâ nia.
A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na do ra

Serys Slhes sa ren ko, gos ta ria de con gra tu lar-me com
o pro nun ci a men to de V. Exª e di zer que eu, tam bém
como mem bro da CPMI, en con tro-me in dig na da com
a no tí cia di vul ga da on tem pela te le vi são de que uma
Câ ma ra de Ve re a do res está en vol vi da em caso de
abu so se xu al. Acre di to que toda a so ci e da de bra si le i-
ra tam bém deva es tar es tar re ci da. V. Exª res sal tou
mu i to bem a im por tân cia des sa CPI, que, pelo me nos,
será um fó rum para aler tar a so ci e da de, que per ma-
ne ce em si lên cio di an te des sa agres são à nos sa ju -
ven tu de, às nos sas cri an ças. Ra ros são os dias em
que abri mos o jor nal e não ve mos um caso de abu so
se xu al ou es tu pro. E tudo isso pas sa im pu ne. Te nho
cer te za de que essa CPMI, mu i to bem di ri gi da pela
Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, po de rá apon tar
ru mos e aler tar a so ci e da de para a so lu ção des se
gra ve e tris te epi só dio que acom pa nha as cri an ças
bra si le i ras e que re per cu te lá fora. Re ce ba meus pa -
ra béns pela opor tu ni da de do pro nun ci a men to. Qu e ro
me jun tar a V. Exª nes se mo men to, ex ter nan do a mi -
nha in dig na ção com o que está acon te cen do com as
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nos sas cri an ças. E ain da a mi nha in dig na ção em re la-
ção ao caso en vol ven do uma Câ ma ra de Ve re a do res.
V. Exª dis se mu i to bem que a si tu a ção já é mu i to for te
de uma ma ne i ra ge ral, mas se agra va quan do há uma 
au to ri da de en vol vi da, pois se tor na ain da mais di fí cil
de ser ace i to e mais di fí cil de ser con du zi do. Pa ra béns
a V. Exª pela ini ci a ti va de tra zer à tri bu na do Con gres-
so Na ci o nal a nos sa in dig na ção. (Pal mas)

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Peço li cen ça a V. Exª, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
para in ter rom per seu pro nun ci a men to e di ri gir-me às
pes so as nas ga le ri as e so li ci tar que não se ma ni fes-
tem, por que não é per mi ti do pelo Re gi men to Inter no
da Casa .

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mas às ve zes fi ca mos tão in dig na dos que, no
afã, apla u di mos. Infe liz men te, o Re gi men to pro í be,
mas en ten do que não faz mal. 

Mu i to obri ga da no bre Se na do ra.
Mos trei aqui esta man che te do en vol vi men to de

tan tos Ve re a do res de um Mu ni cí pio pa u lis ta com ex -
plo ra ção se xu al e ain da no tí cia pu bli ca da pelo jor nal
O Glo bo de hoje, so bre de nún cia de as sé dio se xu al
de Mi nis tro do STJ. Como dis se a Se na do ra Lú cia Vâ -
nia, a ex plo ra ção se xu al de cri an ças, que já é um fato
gra ve quan do pra ti ca da por qual quer pes soa da so ci-
e da de, tor na-se gra vís si ma quan do en vol ve qua se
uma de ze na de Ve re a do res. E nos as sus ta ain da
mais ler a no ti cia de de nún cia de as sé dio se xu al em
que um Mi nis tro do STJ é o acu sa do.

Apre sen ta mos aqui os da dos sin té ti cos de cada
re gião. E, na sua re gião, Se na do ra Lú cia Vâ nia, que é
a mes ma que a mi nha, ve mos ca sos de ex plo ra ção
de cri an ças até nos ho téis para fim de tu ris mo, pro pa-
gan das em fo lhe tos pan fle ta dos nas ruas e nos jor na-
is. Isso é de uma gra vi da de ím par.

Fiz ques tão de re gis trar es sas duas no tí ci as,
que me ca u sam re vol ta. É um es cân da lo. É cri me
mes mo. É caso de ca de ia, a se con fir ma rem, é ob vio,
tan to o caso dos Ve re a do res, quan to o do Mi nis tro do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Isso é mu i to gra ve.

Gos ta ria de fa zer, re al men te, um ape lo, para
que o Con gres so Na ci o nal cer re fi le i ras em tor no des -
sa CPMI, que é pre si di da pela Se na do ra Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes e tem como Re la to ra a nos sa De pu ta da
Ma ria do Ro sá rio. E nós, de ma is mem bros, Se na do-
res, Se na do ras, De pu ta dos e De pu ta das, te mos um
tra ba lho ár duo, di fí cil. Já, in clu si ve, mon ta mos gru pos
de tra ba lho para ir a de ter mi na das re giões.

Enfim, tem que ser um tra ba lho com vi si bi li da de
no País in te i ro, para que a po pu la ção sa i ba que aque -

les in fa mes que co me tem es ses cri mes che ga rão às
bar ras da lei, se rão jul ga dos e se rão pu ni dos.

Essa CPMI tem este pa pel de bus car as in for-
ma ções para en tre gar à Jus ti ça, para que ela jul gue e
puna, como eles me re cem.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

S. EXª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral to mou, on tem, uma de ci são his tó ri ca:
por oito vo tos con tra dois, anu lou a de ci são do Go ver-
no Fe de ral de ava li ar e de sa pro pri ar ter ras no Rio
Gran de do Sul. 

O Go ver no Fe de ral con tra ri ou lei em vi gor, a
par tir da Me di da Pro vi só ria ori un da do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que, que es ta be le ce – e isso é lei hoje –
que ter ras in va di das não po dem ser vis to ri a das e,
por tan to, não po dem ser de sa pro pri a das por um pe -
río do de tem po mu i to lon go. O ges to ado ta do pelo Go -
ver no an te ri or pre ten dia de ses ti mu lar as in va sões e,
sim ples e olim pi ca men te, o Go ver no atu al es ta va – e
está ain da – des res pe i tan do esse pre ce i to le gal.

Foi uma be lís si ma de ci são do Su pre mo, que as -
sim está fa zen do a sua par te. O Se na do faz a sua.
Apre sen tei um re que ri men to, pro pon do uma co mis-
são par la men tar de in qué ri to para exa mi nar as in va-
sões. Meu Par ti do já in di cou os mem bros para essa
co mis são. O Lí der do PT nes ta Casa, Se na dor Tião
Vi a na, dis se-me que con cor da com a ins ta la ção da
CPI. Eu sem pre dis se que ela era ine vi tá vel, que ela ia 
sair mes mo, que era im pos sí vel detê-la por que os
acon te ci men tos a em pur ram para fren te. Dis se-me o
Se na dor Tião Vi a na que há al guns se nões de re da-
ção e que quer acres cen tar, am pli ar algo no tex to, não 
de i xan do o foco ape nas no MST, mas fa lan do da vi o-
lên cia no cam po. Eu lhe dis se: “Per fe i ta men te”. Até
por que o que que ro é a paz e o de sen vol vi men to no
País.

O fato es pe cí fi co, aqui lo que tor na cons ti tu ci o-
nal o meu pe di do de ins ta la ção de uma co mis são par-
la men tar de in qué ri to, é, sem dú vi da, o le que de in va-
sões que o MST tem fe i to no País, aqui lo que o Go ver-
na dor do Esta do de São Pa u lo, do meu Par ti do, Ge -
ral do Alckmin*, gran de ho mem pú bli co, cha mou, com
mu i ta opor tu ni da de e bri lhan tis mo, de o “es pe tá cu lo
das in va sões”.
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Se nós, no Se na do, es ta mos fa zen do nos sa
par te ins ta lan do uma CPI, se o Su pre mo toma uma
ati tu de em de fe sa da Cons ti tu i ção – e é esse o seu
de ver prin ci pal –, em de fe sa do di re i to à pro pri e da de
– e essa é uma das pre o cu pa ções da nos sa Cons ti tu i-
ção, um dos ali cer ces da or ga ni za ção so ci al bra si le i-
ra, o res pe i to à so ci e da de –, fal ta o Go ver no fa zer a
sua par te.

Ouvi, on tem, com aten ção e res pe i to, o dis cur so
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Sua Exce lên-
cia, bem fa lan te e sim pá ti co como sem pre, fa lou pe los
olhos e pela boca do Dr. Pan gloss, com o oti mis mo
que de modo al gum cabe quan do olha mos a fun do o
Go ver no que Sua Exce lên cia vem re a li zan do ou, ain -
da, que não vem re a li zan do.

O jor nal O Glo bo de hoje, Srª Pre si den te Lú cia
Vâ nia, mos tra, na sua ter ce i ra pá gi na: “Lula: o pior já
pas sou. Pre si den te co me mo ra apro va ção da re for ma
da Pre vi dên cia e faz ad ver tên cia a sem-ter ra e ru ra lis-
tas”. Há, aqui: “Duda gra vou an tes do fim da vo ta ção”.

Eu, des ta tri bu na, es tra nhei o fato – que, para
mim, é pro mís cuo – de o Sr. Duda Men don ça ser con -
se lhe i ro pes so al do Pre si den te, ga nhar li ci ta ções no
seu Go ver no e ser o mar que te i ro ofi ci al do PT. Isso
pode até ser le gal, mas não é le gí ti mo, não é éti co,
não é cor re to e não é o me lhor exem plo que se deva
dar para as ge ra ções que es tão à es pe ra de nos su -
ce de rem, che gan do elas pró pri as ao co man do do
País.

O Go ver no não con se gue una ni mi da de nem em 
uma pá gi na de jor nal: “Lula: o pior já pas sou”. Sua
Exce lên cia está mu i to oti mis ta.

Em ou tra man che te, o Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa,
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, diz: “Há le -
niên cia com vi o lên cia no cam po”. Com fi dal guia, mas
com fir me za, S. Exª diz “que a le niên cia é de quem
per mi te que isso ocor ra”, ou seja, o Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral cul pa o Go ver no do Pre si den-
te Lula de le niên cia em re la ção a um cli ma de agi ta-
ção no cam po que, sem dú vi da al gu ma, terá re fle xos
na eco no mia agrí co la e, por tan to, nos re sul ta dos da
agri cul tu ra. Esses re sul ta dos ha ve rão de se co mu ni-
car, se fo rem ne ga ti vos, com o con jun to da eco no mia
bra si le i ra, o que sig ni fi ca rá que o Bra sil in te i ro pa ga rá
pela fra que za, pela ti bi e za, pela fra gi li da de do Go ver-
no do Pre si den te Lula.

“Lula co me mo ra vi tó ria na TV”, diz o Cor re io
Bra zi li en se . As jor na lis tas Fer nan da Nar del li e De ni-
se Rot hen burg, aju da das por um bri lhan te char gis ta,
fa zem uma be lís si ma ma té ria em que ele co me mo ra
a vi tó ria e mos tram que a re for ma pre vi den ciá ria, que

po de ria ter sido mais abran gen te, com re sul ta dos fis -
ca is ma i o res, mu i to mais du ra dou ra e com mu i to mais 
sen ti do es tra té gi co, co me çou gor da e fi cou ma gri nha.
O Pre si den te co me mo ra o re sul ta do das suas con-
ces sões. Não hou ve um se tor que ti ves se con ver sa do
com Sua Exce lên cia ou fe i to qual quer pres são con trá-
ria que não ob ti ves se al gu ma co i sa na re for ma pre vi-
den ciá ria.

Temo por que Sua Exce lên cia, quan do se sen -
tou com o Pre si den te Bush, fi cou en can ta do e dis-
se-lhe que ace i ta va o pra zo de 2005 para a im plan ta-
ção da Alca, quan do sa be mos que tal vez 2007 fos se
o pra zo mí ni mo para fa zer mos uma re for ma tri bu tá ria
de ver da de e não esse ar re me do que o Pre si den te
ten ta im por ao Con gres so Na ci o nal. Po de mos pen sar
nes sa e em mais me di das de re du ção do cus to-Bra sil,
a fim de que par ti ci pe mos em con di ções de me nos
de si gual da de, da Alca, esse fó rum es sen ci al para o
de sen vol vi men to do País.

O PSDB en dos sa a idéia de que a Alca é po ten-
ci al men te boa para o País, mas as pre con di ções de -
vem ser es ta be le ci das e as ne go ci a ções de vem ser
fe i tas com mu i ta du re za. Para mim, en trar ou não na
Alca sig ni fi ca, ba si ca men te, os Esta dos Uni dos abri -
rem ou não os seus mer ca dos para os nos sos pro du-
tos no agro ne gó cio. Se dis se rem que sim, de ve re mos
en trar na Alca, por que só va mos ga nhar, como o Mé -
xi co ga nhou, por ter fe i to bons acor dos em tor no do
Naf ta. O Mé xi co, hoje, ex por ta duas ve zes mais que o
Bra sil.

O Pre si den te Lula co me mo ra. Com cer te za, o
Dr. Pan gloss, como Sua Exce lên cia, acha ria que
está tudo bem, mas aí va mos para o jor nal Fo lha de
S.Pa u lo: “Mar cha Len ta. Pro du ção re cua ou cres ce
me nos em 10 das 12 re giões pes qui sa das.” Na man -
che te da pá gi na: “IBGE mos tra que in dús tria de sa ce-
le ra em todo o País”. A ma té ria, de pá gi na du pla, re -
pe te a de fi ni ção “mar cha len ta”, que ado to como mi -
nha: esse é um Go ver no mar cha len ta.Esse é um Go -
ver no len to, de va gar, qua se pa ran do. Con ti nua o jor -
nal: “Qu e da da pro du ção di mi nui a ar re ca da ção de
im pos tos” e mos tra um qua dro de de sa len to, re ces-
são, au men to de de sem pre go, re du ção da ati vi da de
eco nô mi ca e fal ta de con fi an ça.

Con ce de rei o apar te ao Se na dor Mão San ta
tão as sim con clua esta pri me i ra eta pa do pro nun ci a-
men to.

Eco no mia se tra ba lha mu i to à base de con fi an-
ça. O Ja pão, por exem plo, tem hoje, por mil ra zões,
por re for mas não fe i tas, por um sis te ma fi nan ce i ro de -
fi ci en te, por fal ta de um pro gra ma pa re ci do com o
Pro er, que aqui foi tão cri ti ca do, mais de US$1 tri lhão
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de cré di tos po dres. O país não con se gue, há mais de
uma dé ca da, sair do qua dro de es tag na ção eco nô mi-
ca e as ta xas bá si cas de ju ros na eco no mia ja po ne sa
são de 0,01%, ou seja, se al guém fi car pa ra do na por-
ta de um ban co ja po nês e os ge ren tes lhe ofe re ce rem
uma mala de di nhe i ro, a res pos ta será ne ga ti va, por -
que há des con fi an ça em re la ção aos ru mos do cres ci-
men to po ten ci al da que la eco no mia.

Aqui, há uma que bra de con fi an ça. O Go ver no
tem per di do a con fi an ça de quem é in ves ti dor, de
quem in ves te em in fra-es tru tu ra, há um pro ces so de
de sin ves ti men to no Bra sil e es ta mos ven do que esse
pes si mis mo che ga às fa mí li as. Diz o jor nal O Glo bo,
na sua ses são de Eco no mia: “Ma i o ria das fa mí li as
pre ten de cor tar con su mo. FGV mos tra que 54% que -
rem re du zir gas tos e um ter ço tem dí vi da. Já 57%
acham que em pre go será mais di fí cil”.

Então, hoje em dia, de po is de oito me ses do Go -
ver no de Lula, te mos dois ti pos de con su mi do res: um
que de i xou de sê-lo por que não tem mais como con -
su mir e ou tro que pode con su mir mas não o faz por -
que teme as in cer te zas do fu tu ro, teme per der o em -
pre go e está en ten den do que é mais va li o so en te sou-
rar o seu di nhe i ro do que tro car o seu DVD, o seu au -
to mó vel, a sua te le vi são ou o seu re fri ge ra dor. Esse é
o qua dro que está sen do vi vi do pelo con su mi dor nes -
te País.

Diz o jor nal O Esta do de S. Pa u lo: “O Pre si den-
te do STF faz crí ti ca in di re ta ao Pla nal to, que te ria de
agir para evi tar si tu a ção de des con tro le. O Mi nis tro
Ma u rí cio Cor rêa vê le niên cia do Go ver no com MST.
Fra se do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, des ta ca da no jor -
nal Fo lha de S. Pa u lo: “Está ha ven do le niên cia de
quem per mi te isso.”

“Há uma to le rân cia tá ti ca do Go ver no em re la-
ção à ten são no cam po en quan to a ne go ci a ção está
ocor ren do”, diz o Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos.
Isso é tão gra ve, tão gra ve! Te nho res pe i to pelo Mi nis-
tro Már cio Tho maz Bas tos, não en trei nes se jogo de
“joga a ga li nha para cá, joga a ga li nha para aco lá”,
res pe i to a Pre fe i ta de São Pa u lo, como to dos os se res
hu ma nos, mas con si de ro gra ve, sim, não a in fe li ci da-
de do Mi nis tro – não vou ex plo rar uma fra se in fe liz
profe ri da pelo Mi nis tro –, vou ex plo rar uma ati tu de in -
fe liz do Mi nis tro ao di zer que há uma to le rân cia tá ti ca.
Ou seja, es tão de sor ga ni zan do a eco no mia ru ral bra -
si le i ra, ame a çan do de sor ga ni zar tam bém a bra si le i ra,
como um todo, e o Mi nis tro diz que isso faz par te de
uma tá ti ca do Go ver no. Qual é a tá ti ca? A de ar ra sa
quar te i rão; a tá ti ca do atra sa Bra sil; é a tá ti ca do pára
Bra sil; é a tá ti ca de fa zer mos com que aqui lo que tem
fun ci o na do de ma ne i ra óti ma, com pe ti ti va no Bra sil,

que é a agri cul tu ra, pare de dar os fru tos que fo ram
cons tru í dos no Go ver no pas sa do e que pre ci sam ser
apro ve i ta dos e am pli a dos pelo Go ver no atu al!

Ouço, com mu i ta ale gria, o Se na dor Mão San ta
e, em se gui da, o Se na dor José Jor ge.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Arthur
Vir gí lio, mu i to im por tan te são as pre o cu pa ções ex-
pen di das por V. Exª. V. Exª, um ho mem bri lhan te, con -
cur sa do pelo Ita ma raty, com gran de vi vên cia de re la-
ci o na men to, mas, de toda a sua tra je tó ria, que é bri -
lhan te, e den tre os inú me ros car gos que ocu pou, a
meu ver, o mais im por tan te foi o de ter sido Pre fe i to da 
ca pi tal do seu Esta do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi
mu i to hon ro so para mim.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Então, essa re -
for ma agrá ria que está aí, está er ra da mes mo, não
vai! Fui Pre fe i to e Go ver na dor, e fiz. Enten do que só
quem deu mais ter ra do que eu foi Deus. Fiz as re for-
mas ur ba na e ru ral, e não hou ve con fli to. Quem vi veu
a ex pe riên cia, que, mu i tos des sa equi pe que cos tu ma
jo gar pe la da aos sá ba dos, não vi veu... É o se guin te:
não vai dar cer to. V. Exª sabe Di re i to e so bre re la ções,
mas, no meu tem po, es tu dá va mos fí si ca, e tem o ca -
pí tu lo do ve tor: uma for ça para lá e ou tra para cá, se
anu lam. Assim, com re la ção a esse pro ble ma de ter -
ras, os Esta dos são or ga ni za dos. To dos os Esta dos
têm suas ins ti tu i ções. No meu, era o Inter pi*, Insti tu to
de Ter ras do Pi a uí. Se o Pi a uí tem, os ou tros de ve rão
ter tam bém. Há tam bém o Incra. O Incra está sen do a
no me a ção ra di cal men te con tra a do Inter pi: um puxa
para cá, o ou tro para lá e não sai. A ter ra é de quem
nela nas ce, nela mora, nela tra ba lha, nela vive. É pre -
ci so ter ig no rân cia au da ci o sa. Des car tes, fi ló so fo que
fi cou fa mo so pelo mé to do, ou seja, quan do o ne gó cio
está com pli can do, va mos di vi dir. Assim, só há uma
ma ne i ra: aca bar com esse su per mi nis té rio e di vi di-lo,
ter o en ten di men to de que o  Esta do – do Inter pi no
meu, cada Esta do tem o seu ins ti tu to de ter ras – deve
ser ali a do, o ve tor deve ter no mes mo sen ti do. Se um
puxa para cá e o ou tro puxa para aco lá, fica essa lou -
cu ra que es ta mos ven do aí. Essas pre o cu pa ções não
são ape nas de V. Exª. Elas são de to dos nós, prin ci-
pal men te nós, que vo ta mos no Lula. É mais fá cil ta par
o sol com uma pe ne i ra do que es con der a ver da de –
isso eu apren di com o meu ca bo clo lá do Pi a uí, com o
meu povo. Ju ros: os mais al tos do mun do; im pos tos:
os mais al tos – cam peões; de sem pre go: éra mos o
vice-cam peão, es ta mos para ga nhar a me da lha de
ouro; vi o lên cia: está aí. Nor ber to No bel, que V. Exª co -
nhe ce,  Se na dor vi ta lí cio da Itá lia, diz que o mí ni mo
que um go ver no tem a ofe re cer é a se gu ran ça à vida,
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à li ber da de e à pro pri e da de. Che que sem fun do: so -
mos os cam peões do mun do – de cada mil, vin te são
sem fun do. Tan to é que o con su mo caiu, se gun do es -
tu do re a li za do pelo trans cur so do Dia dos Pais. Não
que o amor fi li al te nha di mi nu í do, mas o fato é que o
di nhe i ro está cur to mes mo, con se qüen te men te o con -
su mo caiu. Esse é o qua dro.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta.

A SRª PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Pror ro go a 
ses são por mais cin co mi nu tos, para V. Exª con clua o
seu pro nun ci a men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Antes de con ce der o apar te ao Se na dor José Jor ge,
di ria ape nas que é de se res sal tar sem pre o amor que
V. Exª de mons tra pelo seu Esta do e a ca pa ci da de que 
V. Exª tem, pre pa ra do in te lec tu al men te como é, e
opor tu no como sem pre, de uni ver sa li zar o Pi a uí, a
pon to de o Pi a uí ser, pela sua voz, ín ti mo de to dos
nós nes ta Casa, pe los de ta lhes que vão sen do des -
cri tos a res pe i to das suas ex pe riên ci as lá vi vi das.

Mas, de fato, o Go ver no, há oito me ses – e eu fico
mu i to tris te quan do sou mal-in ter pre ta do, às ve zes – o
Go ver no me in ter pre ta como algo ne ga ti vo, o que, na
ver da de, tem sido um de sa ba fo – e sem pre cons tru ti vo
–, o que faço des ta tri bu na, re co men dan do me lho res ru -
mos para o País. Eles di zem: oito anos não fi ze ram não
sei o quê, como se o fato de, ao lon go dos oito anos do
Go ver no do meu Par ti do, even tu a is fra cas sos des se
Go ver no me ini bis sem de, da qui para fren te, con ti nu ar
atu an do na vida pú bli ca, qua se como se fos se uma cas -
sa ção. “Olha, vo cês não fi ze ram isso, en tão, por isso,
não po dem fa lar”. É um cer to au to ri ta ris mo que vem da
in se gu ran ça. Com pre en do. Estão in se gu ros. Estão per -
di dos. Estão mu i to ata ran ta dos. E é por aí que eles ca -
mi nham, e ca mi nham mal.

Mas o que que ro di zer é que não dá para eles
con ti nu a rem jo gan do cul pa no pas sa do, quan do já
es tão indo para o fim do seu pri me i ro ano de Go ver no.
São oito me ses de Go ver no. E, de lá para cá, os in di-
ca do res só se de te ri o ra ram, como V. Exª bem lem-
brou, os in di ca do res só pi o ra ram. O País só an dou
para trás. O País teve um cres ci men to ne ga ti vo de
2,4% no úl ti mo tri mes tre do se mes tre que se en cer-
rou. Isso sig ni fi ca re ces são ter rí vel. Isso sig ni fi ca di fi-
cul da de enor me para re a ti var mos a ati vi da de eco nô-
mi ca, ge ran do os em pre gos com que tan to so nha o
povo bra si le i ro, que vo tou em Lula es pe ran do 10 mi -
lhões de no vos em pre gos.

Ouço o Se na dor José Jor ge, com mu i to agra do.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Arthur
Vir gí lio, gos ta ria de ser so li dá rio com V.Exª em re la ção
ao que V. Exª fa lou so bre a ques tão do cam po e tam -
bém di zer que, às ve zes, eu fico as sim ad mi ra do quan -
do o Go ver no lan ça um pro gra ma como esse cha ma do
de PPP – Par ce ria Pú bli ca Pri va da, por que re al men te
não há ne nhum in cen ti vo ao in ves ti men to pri va do. O
Go ver no des pres ti gia as agên ci as, que são a se gu ran-
ça do in ves ti dor pri va do; o Go ver no cria esse cli ma de
in se gu ran ça no cam po; o Go ver no só au men ta im pos-
tos; o Go ver no toma uma sé rie de ati tu des, in clu si ve no 
seu pró prio dis cur so, con tra o se tor pri va do, de po is
acre di ta que al guém vai, de fora ou mes mo da qui do
Bra sil, in ves tir os seus re cur sos. Pen so que toda essa
in se gu ran ça de mons tra da pelo Go ver no, e esta cum -
prin do como se fos se um pro gra ma, vai re sul tar em
me nos in ves ti men tos, a cada dia, pri va do e es tran ge i-
ro, no País.Se des cu i dar mos, da qui a pou co os in ves ti-
men tos che ga ram a zero, como já se vis lum bra. Gos ta-
ria de me so li da ri zar com V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Jor ge. V. Exª que foi um gran -
de Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, um Par la men tar
com pe ten te e ex pe ri en te, tem ab so lu ta ra zão. Esse
ano não re ce be re mos se quer US$7bi lhões a tí tu lo de
in ves ti men to es tran ge i ro di re to. E o pa ta mar mí ni mo,
me dío cre para o Bra sil, se ria al gu ma co i sa pa re ci da
com US$12, US$14 mi lhões. Este é o qua dro. O Bra sil
está, por tan to, ca in do no ín dex, como um lu gar não
bom para se in ves tir, e não se gera em pre go com con -
ver sa fi a da, com de cla ra ção de von ta de, mas, sim,
com in ves ti men to. É isso que faz o em pre go flo res cer.

Te mos um dado – e o Go ver no é tão in con se-
qüen te que não sei se  se quer vai po der con ti nu ar
con ver san do di re i to com os Go ver na do res –: o Go-
ver no pro me te aos Go ver na do res 2,5 bi lhões da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
(Cide), im pos to cri a do a par tir dos com bus tí ve is, e ar -
re ca da rá, tal vez me ta de dis so, no es for ço fis cal que
vi ria da re for ma da Pre vi dên cia. Não con si go en ten-
der essa po lí ti ca de co brir um san to e des co brir um
ou tro, essa po lí ti ca de pro me ter a to dos e tal vez não
cum prir com ne nhum, essa po lí ti ca de não fa zer as re -
for mas – e não ne ga mos vo tos para as re for mas, na
Câ ma ra; se quer ne ga ram vo tos os De pu ta dos do PFL 
e os do PSDB, para que a re for ma fos se apro va da, e
ela po de ria ter sido, quem sabe, uma re for ma mais
jus ta so ci al men te, mais abran gen te.

Di zia aqui, há pou co, a al guns com pa nhe i ros de
Se na do, que es tou cada vez mais con ven ci do, Se na-
dor José Jor ge, de que o povo, que ren do as re for mas,
não vo tou para tro car o Go ver no. Estou con ven ci do –
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isso até me de i xa mais tran qüi lo – de que o povo vo -
tou para tro car a Opo si ção, por que com aque la não
se fa ria re for ma ne nhu ma. Tal vez pen sa ram que de-
ves sem tro car a Opo si ção, co lo car uma mais res pon-
sá vel, mais res pe i tá vel, mais sé ria, mais co e ren te, e,
quem sabe, apro va ri am as re for mas. De po is, tro ca ri-
am o Go ver no, por que esse pes so al tal vez não vá
mu i to bem das per nas. Ape nas es tão indo pior do que
eu ima gi na va. Estão com pli can do, a cada mo men to, o 
seu es pa ço de go ver na bi li da de, e di zem, o tem po in -
te i ro, que é he ran ça do pas sa do.

Ontem, o meu que ri do ami go e Lí der do Go ver-
no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, dis se: “Está aí a sa -
fra”. Nós sa be mos que a co lhe i ta foi de les, mas o
plan tio foi de Fer nan do Hen ri que. Pode-se as su mir a
sa fra como sen do do Go ver no, mas to das as di fi cul-
da des têm que ser co lo ca das eter na men te nas cos -
tas do Go ver no que pas sou, ati tu de se me lhan te à que 
se ob ser va em me no res de ida de? Isso vai can san do
o pró prio povo. 

Di ga mos que o povo afir me: não es tá va mos sa -
tis fe i tos com os ju ros do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, com os seus oito anos de man da to, por isso
o der ro ta mos, jun ta men te com o can di da to José Ser -
ra, e ele ge mos Lula, para  cum prir suas pro mes sas. O 
que Lula tem de fa zer, Srª Pre si den te, é cum prir com 
suas pro mes sas de cam pa nha; tra zer, re al men te, os
10 mi lhões de em pre gos à ba i la, ati var a eco no mia e
ser mais ou sa do nas ques tões ma cro e co nô mi cas e
mais sen sa to nas mi cro e co nô mi cas, pa ran do de afu -
gen tar os ca pi ta is como está fa zen do em re la ção a
quem po de ria in ves tir em in fra-es tru tu ra no Bra sil; dar 
res pos tas  ad mi nis tra ti vas e co me çar a fa zer fun ci o-
nar o Go ver no. Che ga de fi car com pe tin do co nos co
em re la ção ao que po de ria ter sido fe i to ou não, por -
que o povo até nos jul gou: deu-nos uma vo ta ção mu i-
to bo ni ta, di zen do, por tan to, que apro vou o Go ver no
que fi ze mos. Mas a ma i o ria até nos re pro vou. O que
que ro, ago ra, é que  co me ce a jus ti fi car o apo io tão
ma ci ço que ob te ve da po pu la ção bra si le i ra, ou pas sa-
rá por uma das si tu a ções mais em ba ra ço sas da his tó-
ria. O povo, tal vez, pas se a con si de rar ou sa do o pas -
so que deu, quan do, ra ci o ci nan do sen sa ta men te, tro -
cou de Opo si ção: “Vou ti rar aque la Opo si ção ra nhe ta,
que não de i xa que se mude nada no País, aque la
Opo si ção mal-edu ca da e ba ru lhen ta, e co lo car uma
Opo si ção sen sa ta e a fa vor do Bra sil”. O pro ble ma é
que teve de tro car o Go ver no tam bém, e o atu al não
está sa ben do ha ver-se como tal, e quem so fre cada
vez mais, in clu si ve do pon to de vis ta so ci al, é pre ci sa-
men te o povo bra si le i ro. Ele está so fren do e pa gan do
to das as suas pe nas nas mãos de um Go ver no a

quem de di cou, com mu i to amor, uma vi tó ria con sa-
gra do ra. Que o Go ver no go ver ne e se co lo que à al tu ra
do que dele es pe ra a Na ção bra si le i ra.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Eu rí pe des Ca mar go, de i xa a ca de i-
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra.
Lú cia Vâ nia.

A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – O Sr. Se -
na dor Arthur Vir gí lio en vi ou dis cur so à Mesa para ser
pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

O CLAMOR PÚBLICO É CADA VEZ MAIOR

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, on tem à tar de, nes te Ple ná rio, fiz uma
bre ve co mu ni ca ção de Li de ran ça para ad ver tir o go-
ver no pe tis ta para a gra vi da de da si tu a ção bra si le i ra.

Nada mais fiz do que in ter pre tar o cla mor pú bli co.
O Lí der do Go ver no teve uma re a ção e con si de-

rou in só li tas nos sas pa la vras, que ex pres sei mu i to
mais para uma nova ten ta ti va de aju dar. Nem de lon -
ge, o que aqui dis se pode ser en ten di do como com -
por ta men to ou opi nião in fle xí vel.  Nem de lon ge,
igual men te, uma de mons tra ção de ra di ca lis mo.

De ve ria o Lí der do Go ver no en ten der – já é tem -
po, no bre Se na dor Mer ca dan te! – que o Par la men to é 
o mais na tu ral de sa gua dou ro das afli ções do povo.

Nós, par la men ta res, man te mos con ta to se ma-
nal com nos sas ba ses, nos Esta dos. O que aqui fa la-
mos é o re fle xo do que lá ou vi mos e ve mos.

O Go ver no pe tis ta, no en tan to, pa re ce não ace i-
tar essa le gí ti ma prá ti ca de mo crá ti ca.

Nem o Lí der Mer ca dan te, nem o pró prio Pre si-
den te Lula.

Na no i te de on tem, pela rede na ci o nal de tv e rá -
dio, ele, Lula, tam bém fa lou em ra di ca lis mo.

Che ga de so bres sal to! Va mos re sol ver
os nos sos pro ble mas com cal ma e com se -
gu ran ça, para re sol ver de uma vez. O pior já 
pas sou, meus ami gos, pos so ga ran tir isso a
vo cês.

Não é nada dis so, in fe liz men te.
Pri me i ro, por que o pior não pas sou. Mes mo que

o Pre si den te es te ja a ga ran tir que já pas sou. Não pas -
so
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Va mos lá. No mes mo dia em que o Pre si den te
es ta va no Pa ra ná, a ten são no cam po se am pli ou:

No PR, fa zen da de 855 hec ta res é
ocu pa da

O Mo vi men to dos Sem-ter ra in va diu
on tem mais uma pro pri e da de ru ral no Pa ra-
ná. Cer ca de 600 fa mí li as en tra ram na Fa-
zen da Irmãos Gré gio, em La ran jal, re gião
cen tro-oes te do Esta do, por vol ta das 6 ho -
ras. Mais fa mí li as eram es pe ra das ao lon go
do dia. A re gião de La ran jal é uma das mais
con fli tu o sas do Esta do. Ali, um gru po de fa -
zen de i ros cri ou, no iní cio do ano, o Pri me i ro
Co man do Ru ral, mo vi men to com in ten ção
de con fron tar o MST.

Não hou ve con fron to na ocu pa ção e
os in va so res per mi ti ram a re ti ra da de má qui-
nas e de ani ma is. A fa mí lia Gré gio, pro pri e-
tá ria do imó vel pro du ti vo, de 855 hec ta res,
já pe diu re in te gra ção de pos se (O Esta do
de S.Pa u lo, edi ção de hoje, 15 de agos to).

Essa nova in va são acon te ceu, como se cos tu-
ma di zer, di an te das bar bas do Pre si den te. E ele
con ti nua pro me ten do que vai agir:

Não per mi ti rei o con fron to e não com-
pac tu a rei com ne nhum tipo de ile ga li da de. A 
lei será cum pri da ao pé da le tra.

Por que não agir logo, em vez de fi car nes sa pre -
ga ção de sa fi na da?

Não sou eu que es tou pe din do. Ain da on tem, o
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro
Ma u rí cio Cor rêa, fez  o que qual quer pes soa res pon-
sá vel deve fa zer, so bre tu do ele, na con di ção de Pre si-
den te de um dos Po de res da Re pú bli ca.

Para o Mi nis tro-Pre si den te do STF – como viu a
Na ção esta ma nhã no Bom Dia, Bra sil – o Pre si den te
da Re pú bli ca con ti nua le ni en te, li mi tan do-se a olhar e
fa lar so bre o pro ble ma das in va sões com  do çu ra, di -
an te da agres são, com  bran du ra, di an te da vi o lên cia,
com  man si dão, di an te do tro pel, da tur ba mal ta e  do
es tre pi to so. E, prin ci pal men te, com com pla cên cia di -
an te do des res pe i to à lei.

Daí a fala do Mi nis tro do Su pre mo:

14/08/2003 – 21:09 – Pre si den te do
STF diz que con fli tos agrá ri os po dem ser
trans for mar em “algo in con tro lá vel”.

O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral, mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, foi agra ci a-
do no iní cio da no i te com o tí tu lo de Aca dê-

mi co Ho no ris Ca u sa da Aca de mia Pa u lis ta
de Ma gis tra dos. A so le ni da de de en tre ga da 
hon ra ria, que ocor reu no Sa lão Bran co do
STF, an te ce deu ao lan ça men to da car ti lha
in ti tu la da “Ao Encon tro da Lei – o novo Có -
di go Ci vil ao al can ce de to dos”, apre sen ta da
pelo ator Lima Du ar te e ilus tra da pelo car tu-
nis ta Pa u lo Ca ru so.

Ma u rí cio Cor rêa de di cou boa par te de
seu dis cur so para abor dar os con fli tos no
cam po e as lu tas con tra as im per fe i ções das 
pro pos tas fe i tas às re for ma do Ju di ciá rio e
da Pre vi dên cia. So bre esta, afir mou que “in -
jus ti ças que até ago ra fo ram pra ti ca das, fo-
ram cor ri gi das. Espe ro até que no Se na do
Fe de ral con si ga mos ain da ou tros aper fe i ço-
a men tos”.

So bre os con fli tos no cam po, Ma u rí cio
Cor rêa afir mou: “O que tem me pre o cu pa do
ul ti ma men te, e es pe ro que isto seja cor ri gi-
do de vi da men te, é aqui lo que po de rá, em
face de al gu ma to le rân cia, re do brar em con -
fli tos so ci a is, pro vo ca dos exa ta men te pela
ne ces si da de de se fa zer re for ma agrá ria de
um lado, e re sis tên ci as que são pos tas de
ou tro, e ao mes mo tem po, atu a ções que são 
de sen vol vi das em ex ces sos, tan to de um
lado quan to do ou tro”.

O pre si den te com ple tou a nar ra ti va de
suas pre o cu pa ções man dan do um re ca do
às au to ri da des do Po der Exe cu ti vo:
“Impõe-se, pois, que o Po der com pe ten te,
con te nha, o mais rá pi do pos sí vel, aqui lo que 
um dia po de rá se trans for mar em algo in-
con tro lá vel. Por isso es pe ra mos, sin ce ra-
men te, das au to ri da des, do Exe cu ti vo, que
haja essa tran qüi li da de para o povo bra si le i-
ro, que haja uma pa ci fi ca ção e que isso não
seja nada mais e nada me nos do que uma
sim ples pre o cu pa ção de nos sa par te”.

Te nho fe i to aqui se gui das ad ver tên ci as ao go-
ver no pe tis ta do Pre si den te Lula, di an te da for ma
equi vo ca da – le ni en te, como diz o Pre si den te do
STF –  com que con duz a re for ma agrá ria, fe chan do
os olhos às agres sões e à vi o lên cia con tra a or dem
cons ti tu í da.

Não sou eu ape nas quem ad ver te. A pró pria
cor te su pre ma de jus ti ça aca ba de can ce lar um ato do 
Go ver no, por que er ra do. Va mos às  no tí ci as:

STF anu la de sa pro pri a ção as si na da
por Lula
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Por 8 vo tos a 2, mi nis tros con fir mam
de ci são de Ellen Gra cie so bre 5 fa zen das
no RS 

MARIÂNGELA GALLUCCI 
BRASÍLIA – O pre si den te Luiz Iná cio

Lula da Sil va so freu on tem sua pri me i ra
gran de der ro ta no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF). Por 8 vo tos a 2, os mi nis tros do STF
con fir ma ram a nu li da de da de sa pro pri a ção
de cin co fa zen das na re gião de São Ga bri el,
no Rio Gran de do Sul. A de sa pro pri a ção,
as si na da em 19 de maio por Lula, era con si-
de ra da a ma i or já re a li za da na que le Esta do
por en vol ver uma área de 13,1 mil hec ta res.
A der ro ta é agra va da por tra tar-se de de ci-
são so bre uma das ques tões mais de li ca das
para o go ver no no mo men to, a re for ma
agrá ria.

Sigo len do as no tí ci as. Eis o re co nhe ci men to
pú bli co do Mi nis tro da Jus ti ça de que hou ve de fato
erro do Go ver no:

Após o jul ga men to, o mi nis tro da Jus ti-
ça, Már cio Tho maz Bas tos, dis se que a de -
ci são do STF não im pe de que o de cre to de
de sa pro pri a ção das fa zen das seja re fe i to.

Mas, nes se caso, o go ver no terá de
co me çar todo o pro ces so do zero. 

Em um jul ga men to que du rou qua tro
ho ras, a ma i o ria dos mi nis tros do Su pre mo
con clu iu que ocor re ram ir re gu la ri da des no
pro ces so, en tre as qua is a fal ta de pré via
no ti fi ca ção so bre quan do se ria re a li za da a
vis to ria do imó vel.

Ape nas os mi nis tros Jo a quim Bar bo sa
e Car los Ayres Brit to, in di ca dos em ju nho
para o STF por Lula, vo ta ram fa vo ra vel men-
te à va li da de da de sa pro pri a ção.

A de sa pro pri a ção das fa zen das es ta va
sus pen sa des de o fim de maio. Na oca sião,
a mi nis tra do STF Ellen Gra cie con ce deu
uma li mi nar pe di da pe los pro pri e tá ri os que
ar gu men ta ram a exis tên cia de ir re gu la ri da-
des no pro ces so.

Ontem, Ellen Gra cie con fir mou sua po -
si ção. Ela foi acom pa nha da por sete co le-
gas, en tre eles, o pre si den te do Su pre mo,
Ma u rí cio Cor rea. (O Esta do de S.Pa u lo,
15/08/03)

Qual foi a re a ção dos Sem-Ter ra?

Vol te mos ao no ti ciá rio:

Lí de res di zem que MST está acu a do e 
pre pa ra re a ção

Em dis cur so, co or de na dor fala a 300
mi li tan tes que “só a luta leva à vi tó ria”

JOSÉ MARIA TOMAZELA
Envi a do es pe ci al
TEODORO SAMPAIO – O co or de na dor

re gi o nal do Mo vi men to dos Sem-Ter ra (MST),
Ze li tro Luz da Sil va, con vo cou os mi li tan tes a
“re a gir con tra os que que rem co lo car o mo vi-
men to no gue to”. O lí der fez um dis cur so in fla-
ma do du ran te o lan ça men to do Pla no de Sa -
fra da Agri cul tu ra Fa mi li ar, on tem, em Te o do ro
Sam pa io, no Pon tal do Pa ra na pa ne ma. “Che -
gou a hora da gen te não va ci lar, só a luta leva 
à vi tó ria”, dis se. A ce ri mô nia con tou com a
pre sen ça do su pe rin ten den te do Insti tu to Na-
ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria
(Incra) em São Pa u lo, Ra i mun do Pi res Sil va.
(O Esta do de S.Pa u lo, 15-3-08)

Peço a aten ção do Lí der Mer ca dan te
para esse tre cho da fala do lí der dos
Sem-Ter ra:

Fa lan do a mais de 300 mi li tan tes, a
ma i o ria as sen ta dos ou acam pa dos, Ze li tro
pe diu que fi cas sem pre pa ra dos. “Qu an do a
gen te re a gir não vai ter cho ro, nem vela.”
Se gun do o lí der, o mo vi men to é res pe i ta do
no Bra sil e fora dele “por que a ca u sa é jus -
ta”. Ele aler tou que a “es pe ra” está no fim.
“Fi quem aten tos na casa de vo cês, por que a 
qual quer mo men to al guém vai ba ter na por -
ta e di zer que che gou a hora da luta. Hoje
so mos 20, 50 mil, logo se re mos mi lhões e
va mos fa zer a mu dan ça que esse País ja-
ma is viu.” (O Esta do de S.Pa u lo, 15/03/08)

Ao en cer rar, con vi do o Go ver no a uma ava li a-
ção:

– Quem está ra di ca li zan do? O Pre si-
den te do Su pre mo? O PSDB?

Como fica o go ver no do PT? Vai es pe rar em ber -
ço es plên di do que acon te ça o pior? Não terá che ga da
a hora de agir?

Era o que ti nha a di zer.
A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 13 
mi nu tos.)

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  16 23951AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



Ata da 99ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 18 de agosto 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,
Mo za ril do Ca val can ti, Mão San ta e Val dir Ra upp

(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.

So bre a mesa ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECER Nº 1.118, 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 138, de
2003 (nº 2.157/2002, 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 Ra di o di fu são
FM Co mu ni tá ria de Tra cu nha ém – PE a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Tra cu nha ém, Esta do
de Per nam bu co.

Relator: Se na dor Sér gio Gu er ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 138,
de 2003 (nº 2.157, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
no 43, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co mu ni tá ria
de Tra cu nha ém – PE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Tra cu nha ém, Esta do de 
Per nam bu co. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 138, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, 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 po de rá ser
efe tu a do por meio de emen da de re da ção que pro po-
mos ao fi nal.

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
aos 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.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 138, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, 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 e de 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 Ra di o di fu são FM Co mu ni tá ria de Tra cu-
nha ém – PE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Tra cu nha ém, 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 138, de 2003, 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 43, de 17 de ja ne i ro
de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co mu ni tá-
ria de Tra cu nha ém 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 Tra cu nha ém, Esta do de Per -
nam bu co.

Sala de Co mis sões, 16 de ju lho de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra,
Re la tor – Fá vio Arns – João Ca pi be ri be – Du ci-
mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Ger son Ca ma ta –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel Pa van –
Ante ro Paes de Bar ros – Pa pa léo Paes – Mão
San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon -
se ca.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 138, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM
Co mu ni tá ria De Tra cu nha ém – PE a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Tra cu nha ém, 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 43, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co mu-
ni tá ria de Tra cu nha ém – PE 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 Tra cu nha ém,
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, 16 de ju lho 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

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

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 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.

....................................................................................
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)
....................................................................................
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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 que ao Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 138, de 2003, cujo pa re cer
foi lido an te ri or men te, nos ter mos do art. 91, § 3º, do 
Re gi men to Inter no, com bi na do com o 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, 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 De cre-
to Le gis la ti vo nº 138, de 2003, seja apre ci a do pelo
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 711, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 298, de 2003, que “Dis põe so bre
a as sis tên cia gra tu i ta aos fi lhos e de pen den tes dos
tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is des de o nas ci men to
até seis anos de ida de, em cre ches e pré -es co las”,
seja en ca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção para
que esta se pro nun cie so bre o mes mo.

Sala das Ses sões, 18 de agos to de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos -
ta.

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 308, de 2003, que “Re gu la men ta
a pro mo ção e pu bli ci da de de me di ca men tos e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, seja en ca mi nha do à Co mis são de
Edu ca ção para que esta se pro nun cie so bre o mes -
mo.

Sala das Ses sões, 18 de agos to de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos -
ta.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e
opor tu na men te in clu í dos em Ordem do Dia, nos ter -
mos do art. 255, in ci so II, alí nea c, item 12, do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
que pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DE Nº 521 DE 2003

(Nº 104/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Ja i me Mar tins para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Di vi nó po lis, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº de 20 de de zem bro de 2002, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Ja i me Mar tins para exe cu tar,
por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens,, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.153, DE 2002 

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XIII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 20 de de zem bro de 2002, que “Ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Ja i me Mar fins, para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te edu ca-
ti vos, e dá ou tras pro vi den ci as”.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 1540 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con -
ces são à Fun da ção Ja i me Mar tins, para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.008464/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-lei
nº 236. de 28 de fe ve re i ro de 1967 e com o § 1º do art.
13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
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3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so cor res-
pon den te.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002

Ou tor ga Con ces são à Fun da ção Ja i-
me Mar tins, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84. in ci so IV e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º,da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à Fun da ção

Ja i me Mar tins, para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.008464/2002).

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da.

Art. 2º Este ato 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, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são
de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a con tar
da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que tra ta o
art. 2º, sob pena de tor nar-se nu los, de ple no di re i to, o 
ato de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Juarez Quadros
do Nascimento.

PARECER Nº 313/2002 – DOSR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.008464/00

Inte res sa da : FUNDAÇÃO JAIME MARTINS

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Os Fa tos

A Fun da ção Ja i me Mar tins com sede na ci da de
de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe
seja ou tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za-
ção do ca nal 13 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri-
bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, ten do como um de seus ob je ti vos
pro mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro-
gra mas in for ma ti vos, edu ca ti vos, cul tu ra is e re cre a ti-
vos por te le vi são, rá dio e ou tros me i os de co mu ni ca-
ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, aten den do a to -
dos os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro
e na le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te da Fun da ção,
está ocu pa do pela Srª. Ma ri sa da Con so la ção Mar -
tins, ca ben do a ela a re pre sen ta ção ati va e pas si va da 
en ti da de, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice– Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Ma no el Fer re i ra
dos San tos, de Di re tor Fi nan ce i ro, ocu pa do pelo Sr.
José Antô nio Bu e no e de Di re tor Admi nis tra ti vo, ocu -
pa do pela Srª. Sir le ne Apa re ci da de Sou za.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
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fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se qüen te, dis-
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

“Art. 13. .................................................
(..)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 5, 62,
63 e 77, dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 2 de de zem bro de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 2 de de zem bro de 2002. – Na po leão

Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 2002. – Ha mil ton de 
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 2002. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu-
são.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 521, de 
2003, que aca ba de ser lido, tra mi ta rá com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do
com o art. 223, §1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos 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 úl ti mo, o Pro je to lido será apre -
ci a do ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu ca ção,
onde po de rá re ce ber emen das pelo pra zo úni co de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, b, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo tou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo pre-
vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que
te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a-
ção, pelo Ple ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 139, de
2003 (nº 2.159/2002, 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 Co mu-
ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do Ba ir ro do São Ber -
nar do – Cam pi nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São
Pa u lo; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 300, de
2003 (nº 2.085/2002, 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 Ra di o di fu são de Pla nal ti na do Pa ra ná a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pla nal ti na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, os Pro je tos vão à pro mul ga-
ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.
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São os se guin tes os Tex tos Fi na is dos
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 139 e
300, de 2003

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 139, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá-
ria do Ba ir ro do São Ber nar do – Cam pi-
nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi nas,
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 52, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do
Ba ir ro do São Ber nar do – Cam pi nas 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 Cam -
pi nas, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor (ad hoc).

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 300, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Pla nal ti na do Pa ra ná a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Pla nal ti na do Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 211, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Pla-
nal ti na do Pa ra ná, 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 Pla nal ti na do Pa ra ná, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta, Vice-Pre si den te no  exer cí cio da
Pre si dên cia – Se na dor Osmar Dias , Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Encer rou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo
para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de Re-
so lu ção nº 33, de 2003, de au to ria do Se na dor Eu -
rí pe des Ca mar go, que acres cen ta §§ 1º e 2º ao art.
224 e re vo ga o in ci so II do art. 225 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, para per mi tir que Se na-
dor pos sa su ge rir a ou tro Po der a prá ti ca de de ter-
mi na do ato ou a re mes sa de pro po si ção so bre ma-
té ria de sua ini ci a ti va ex clu si va.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria 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 (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 336, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Dis põe so bre as co o pe ra ti vas de
cré di to, como pre vis to no art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As Co o pe ra ti vas de Cré di to são ins ti tu i-

ções fi nan ce i ras des ti na das a pro mo ver, me di an te a
pres ta ção de ser vi ços fi nan ce i ros, o de sen vol vi men to
das ati vi da des eco nô mi cas ex plo ra das por seus co o-
pe ra dos.

§ 1º O fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de cré -
di to de pen de rá de pré via au to ri za ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil, a qual será con ce di da sem ônus e por
pra zo in de ter mi na do.

§ 2º Sa tis fe i tos os mes mos re qui si tos exi gi dos
das de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i ras, es pe ci al men te no 
que se re fe re a ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do, as
co o pe ra ti vas de cré di to po de rão ter aces so a to dos os 
ins tru men tos do mer ca do fi nan ce i ro, ve da da a par ti ci-
pa ção em ati vi da des e a prá ti ca de ope ra ções não
pre vis tas na au to ri za ção para fun ci o na men to.

§ 3º A co o pe ra ti va sin gu lar de cré di to so men te
pode re a li zar ope ra ções de cré di to com seus as so ci a-
dos, ad mi ti da a apli ca ção de suas dis po ni bi li da des de 
ca i xa em tí tu los e va lo res mo bi liá ri os no mer ca do fi -
nan ce i ro.

§ 4º As co o pe ra ti vas de cré di to po de rão ter es -
tru tu ra e pra ti car ope ra ções ati vas e pas si vas pró pri-
as de ins ti tu i ção fi nan ce i ra, na con for mi da de com
esta lei com ple men tar, es pe ci al men te no que se re fe-
re a:
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I – mo da li da des de ope ra ções, ne gó ci os, ser vi-
ços e de ma is ati vi da des;

II – en ca i xe téc ni co, ín di ce de imo bi li za ções, re -
qui si tos de di ver si fi ca ção e de com po si ção de ris cos,
li mi te má xi mo de ope ra ções pas si vas, nor mas de
con ta bi li da de e re qui si tos para a ins ta la ção de de pen-
dên ci as;

III – con tro les ad mi nis tra ti vos, nor mas bá si cas
ope ra ci o na is, au di to ria e pres ta ção de in for ma ções
aos as so ci a dos e aos ór gãos pú bli cos.

Art. 2º As co o pe ra ti vas de cré di to sin gu la res po -
de rão cons ti tu ir co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to.

Art. 3º As co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to te rão
por ob je ti vo or ga ni zar, em co mum e em ma i or es ca la,
os ser vi ços fi nan ce i ros de in te res se das co o pe ra ti vas
sin gu la res fi li a das, in te gran do e ori en tan do suas ati vi-
da des, bem como fa ci li tan do a uti li za ção re cí pro ca de 
ser vi ços.

§ 1º Para con se cu ção de seus ob je ti vos, as co o-
pe ra ti vas cen tra is de cré di to po de rão, em re la ção às
suas fi li a das e ob ser va das as nor mas le ga is e re gu la-
men ta res:

I – es ta be le cer nor mas re fe ren tes à es tru tu ra
ad mi nis tra ti va e ope ra ci o nal, ope ra ções, pres ta ção
de ser vi ços e de ma is ati vi da des, au di to ria e con tro-
les;

II – pro mo ver a exe cu ção de in ves ti men tos de
uso co mum, in clu si ve de sen vol vi men to ge ren ci al e
tre i na men to de pes so al;

III – as se gu rar, me di an te as sis tên cia re cí pro ca,
a li qui dez e a se gu ran ça das ope ra ções das co o pe ra-
ti vas fi li a das;

IV – in cen ti var a uti li za ção ra ci o nal de re cur sos
tec no ló gi cos e a mo der ni za ção dos ser vi ços pres ta-
dos.

§ 2º As co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to te rão
âm bi to es ta du al.

§ 3º So men te às co o pe ra ti vas sin gu la res de cré -
di to fi li a das a co o pe ra ti va cen tral é per mi ti do ad mi tir,
no seu qua dro de as so ci a dos, pes so as fí si cas ou ju rí-
di cas de di fe ren tes ati vi da des eco nô mi cas.

Art. 4º Ban cos co o pe ra ti vos são ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras pri va das, cons ti tu í das sob a for ma de so ci-
e da de anô ni ma de ca pi tal fe cha do, ten do como aci o-
nis tas con tro la do res, obri ga to ri a men te, co o pe ra ti vas
sin gu la res de cré di to, co o pe ra ti vas cen tra is de cré di-
to, fe de ra ções e con fe de ra ções de co o pe ra ti vas
cons ti tu í das no País.

§ 1º Po de rá par ti ci par do ca pi tal so ci al de ban co
co o pe ra ti vo qual quer pes soa fí si ca ou ju rí di ca, na ci o-
nal ou es tran ge i ra.

§ 2º É fa cul ta do aos ban cos co o pe ra ti vos a prer -
ro ga ti va de emi tir ações pre fe ren ci a is sem di re i to a
voto, até o li mi te de cin qüen ta por cen to de seu ca pi tal
so ci al.

§ 3º Pelo me nos oi ten ta por cen to do ca pi tal vo -
tan te do ban co co o pe ra ti vo de ve rá per ten cer aos con -
tro la do res re fe ri dos no ca put des te ar ti go.

§ 4º A co o pe ra ti va cen tral de cré di to e suas fi li a-
das só po de rão par ti ci par do ca pi tal vo tan te de um
úni co ban co co o pe ra ti vo.

§ 5º O uso da ex pres são “ban co co o pe ra ti vo” é
obri ga tó rio e ex clu si vo da de no mi na ção dos ban cos a 
que se re fe re este ar ti go.

§ 6º Só é per mi ti do ao ban co co o pe ra ti vo ope rar
na área de atu a ção das co o pe ra ti vas cen tra is de cré -
di to que par ti ci pam do seu ca pi tal vo tan te.

§ 7º Res sal va das as dis po si ções es pe ci a is des -
ta lei, apli cam-se ao ban co co o pe ra ti vo to das as de -
ma is dis po si ções le ga is apli cá ve is às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras.

§ 8º So men te às co o pe ra ti vas sin gu la res de cré -
di to fi li a das a co o pe ra ti va cen tral de cré di to é per mi ti-
do par ti ci par do ca pi tal vo tan te de ban co co o pe ra ti vo.

Art. 5º As co o pe ra ti vas sin gu la res de cré di to de -
po si ta rão nas co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to, a tí tu lo
de re ser vas, o equi va len te a oi ten ta por cen to do per -
cen tu al es ta be le ci do pelo Ban co Cen tral do Bra sil
para de pó si to com pul só rio das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras ban cá ri as.

Pa rá gra fo úni co. Dos de pó si tos re ce bi dos das
co o pe ra ti vas sin gu la res de cré di to, as co o pe ra ti vas
cen tra is de cré di to man te rão, como re ser vas, o equi -
va len te a se ten ta por cen to em ins ti tu i ção fi nan ce i ra
ban cá ria.

Art. 6º As co o pe ra ti vas de cré di to mú tuo fe cha-
das são aque las que se des ti nam a for ne cer cré di to
pes so al aos fun ci o ná ri os de uma úni ca en ti da de, em -
pre sa ou gru po de em pre sas sob con tro le co mum.

Pa rá gra fo úni co. As co o pe ra ti vas men ci o na das
no ca put in de pen dem de pré via au to ri za ção do Ban co
Cen tral do Bra sil para seu fun ci o na men to, des de que
aten dam às se guin tes con di ções:

I – cons te, em suas nor mas cons ti tu ti vas, a res -
pon sa bi li da de so li dá ria da en ti da de, em pre sa ou gru -
po em pre sa ri al da qual fa zem par te seus as so ci a dos;
e

II – li mi tem-se a ope rar com re cur sos cap ta dos
jun to a seus as so ci a dos e à en ti da de, em pre sa ou
gru po em pre sa ri al pa tro ci na dor, sen do ve da da a
emis são de tí tu los para a cap ta ção de re cur sos.
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Art. 7º É ve da da a re pre sen ta ção, sob qual quer
for ma, de as so ci a do de co o pe ra ti va de cré di to na sua
as sem bléia ge ral.

Art. 8º No pra zo de cen to e oi ten ta dias, con ta-
dos a par tir da vi gên cia des ta lei com ple men tar, as
se ções de cré di to exis ten tes em co o pe ra ti vas mis tas
se rão ex tin tas ou trans for ma das em co o pe ra ti vas de
cré di to au tô no mas.

Art. 9º As co o pe ra ti vas de cré di to não te rão obri -
ga to ri a men te a for ma de so ci e da de anô ni ma, ob ser-
va das as dis po si ções des ta lei com ple men tar.

Art. 10. Esta lei com ple men tar en tra rá em vi gor
a par tir de no ven ta dias de sua data de pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Este Pro je to de Lei Com ple men tar se pro põe a
re gu lar a atu a ção das co o pe ra ti vas de cré di to, nos
ter mos do que dis põe o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Esta pro pos ta le gis la ti va pro cu ra re gu lar o Sis -
te ma Na ci o nal de Cré di to Co o pe ra ti vo para que ele
atin ja os se guin tes ob je ti vos:

1. pro pi ci ar às co mu ni da des or ga ni za-
das em co o pe ra ti vas o aces so a ope ra ções
de cré di to, de for ma sim pli fi ca da e a um
cus to mais ba i xo;

2. atu ar no de sen vol vi men to dos seus
seg men tos na bus ca da va lo ri za ção das ati -
vi da des eco nô mi cas; e

3. as se gu rar li qui dez e se gu ran ça para 
as ope ra ções e ser vi ços pres ta dos pe las
co o pe ra ti vas de cré di to.

O Sis te ma Na ci o nal de Cré di to Co o pe ra ti vo é
cons ti tu í do dos ban cos de cré di to co o pe ra ti vo, das
co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to, das co o pe ra ti vas
sin gu la res de cré di to e das fe de ra ções e con fe de ra-
ções de co o pe ra ti vas.

O fun ci o na men to das co o pe ra ti vas sin gu la res
de cré di to de pen de rá de pré via au to ri za ção do Ban co
Cen tral, a qual será con ce di da sem ônus e por pra zo
in de ter mi na do. Elas po de rão pra ti car ope ra ções ati-
vas e pas si vas pró pri as de ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
mas as ope ra ções de cré di to de vem ser re a li za das
ape nas com seus as so ci a dos. E ad mi ti da a apli ca ção
de suas dis po ni bi li da des de ca i xa em tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os. Elas po dem par ti ci par do ca pi tal vo tan te
de ban co co o pe ra ti vo des de que se jam fi li a das a uma
co o pe ra ti va cen tral.

As co o pe ra ti vas cen tra is, cons ti tu í das de co o-
pe ra ti vas sin gu la res, são ins ti tu i ções des ti na das a co -

or de nar e or ga ni zar, em co mum e em ma i or es ca la,
os ser vi ços eco nô mi cos e as sis ten ci a is de suas fi li a-
das. Elas te rão vá ri as fun ções re la ci o na das à co or de-
na ção e su per vi são das ati vi da des das co o pe ra ti vas
sin gu la res afi li a das, in clu in do o di re i to de es ta be le cer
normas, es tru tu ra ad mi nis tra ti va e ope ra ci o nal, au di to-
ria, con tro les e as se gu rar a li qui dez. As co o pe ra ti vas
cen tra is te rão âm bi to es ta du al e só po de rão par ti ci par
do ca pi tal vo tan te de um úni co ban co co o pe ra ti vo.

Os ban cos co o pe ra ti vos são de fi ni dos como ins-
ti tu i ções fi nan ce i ras cons ti tu í das sob a for ma de so ci-
e da de anô ni ma de ca pi tal fe cha do, ten do, como aci o-
nis tas con tro la do res, as co o pe ra ti vas sin gu la res de
cré di to, as co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to e as fe de-
ra ções e con fe de ra ções de co o pe ra ti vas cons ti tu í das
no País.

O ca pi tal so ci al dos ban cos co o pe ra ti vos está
aber to à par ti ci pa ção de qual quer pes soa fí si ca ou
pes soa ju rí di ca, na ci o nal ou es tran ge i ra, mas os aci o-
nis tas con tro la do res de vem de ter pelo me nos 80% do 
seu ca pi tal vo tan te.

Os ban cos co o pe ra ti vos são li vres para pra ti car
qua is quer ope ra ções ati vas, pas si vas, aces só ri as e
es pe ci a is com qua is quer pes so as fí si cas ou ju rí di cas,
de di re i to pú bli co ou pri va do. Po rém só é per mi ti do
aos ban cos co o pe ra ti vos ope rar na área de atu a ção
das co o pe ra ti vas cen tra is de cré di to que par ti ci pa rem
de seu ca pi tal vo tan te. Essas re gras são im por tan tes
para, ao mes mo tem po, dar am pla li ber da de de ação
aos ban cos co o pe ra ti vos e não per mi tir que fu jam a
seus ob je ti vos ini ci a is.

As co o pe ra ti vas sin gu la res de po si ta rão nas co -
o pe ra ti vas cen tra is um per cen tu al equi va len te a oi-
ten ta por cen to do de pó si to com pul só rio fi xa do pelo
Ban co Cen tral para ins ti tu i ções ban cá ri as. As co o pe-
ra ti vas cen tra is, por sua vez, fi cam obri ga das a man -
ter, como re ser va, se ten ta por cen to dos de pó si tos re -
ce bi dos das co o pe ra ti vas sin gu la res. Essas dis po si-
ções as se gu ram um ní vel ade qua do de se gu ran ça e
li qui dez para as co o pe ra ti vas.

As co o pe ra ti vas de cré di to mú tuo fe cha das in -
de pen dem de pré via au to ri za ção do Ban co Cen tral
para seu fun ci o na men to des de que cons te de seus
es ta tu tos a res pon sa bi li da de so li dá ria dos as so ci a-
dos e que as co o pe ra ti vas se li mi tem a tra ba lhar com
re cur sos cap ta dos jun to a as so ci a dos.

Para pre ser var a le gi ti mi da de das de li be ra ções,
é ve da da a re pre sen ta ção dos as so ci a dos de co o pe-
ra ti va de cré di to nas as sem bléi as ge ra is.

Sala das Ses sões, 18 de agos to de 2003 . – Se -
na dor Arthur Vir gí lio.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Antes, con ce do, pela or dem, a pa la vra ao Se na-
dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, eu gos ta ria de me ins cre ver para fa lar pela Li -
de ran ça do PMDB, as sim que for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias, pela or -
dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, que ro me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá-
vel, as sim que V. Exª en ten der opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – De acor do com a so li ci ta ção de V. Exas, con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, na con di ção
de Lí der, para uma 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 “a”, do Re gi-
men to Inter no.

Em se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor
Osmar Dias e, após, à pri me i ra ora do ra, que usa rá da
pa la vra por ces são do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
a no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com a pa la vra o Sr. Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer
dois re gis tros que con si de ro ex tre ma men te im por-
tan tes.

O pri me i ro de les – fru to de uma en tre vis ta, no fi -
nal de se ma na, do Pre si den te Lula – diz res pe i to à
uni fi ca ção dos pro gra mas so ci a is do Go ver no, ma té-
ria de que já tra tei em dis cur so nes te ple ná rio. Tra ta-
mos des sa ma té ria tam bém quan do pre si di a Co mis-
são de Assun tos So ci a is. Sem dú vi da al gu ma, é uma
ação ex tre ma men te im por tan te e ur gen te uni fi car não 
só os ca das tros dos pro gra mas so ci a is do Go ver no,
mas am pli ar o pró prio vo lu me de trans fe rên cia de re -
cur sos.

Com a pro pos ta que está em an da men to, não
há dú vi da que o Go ver no po de rá, até o fi nal do ano,

im plan tar con si de rá vel pro gra ma de rede de pro te-
ção so ci al, am pli an do ain da mais os va lo res de
trans fe rên cia, por que cada fa mí lia, pela nova pro-
gra ma ção, de ve rá re ce ber R$50 fixo e mais R$15
por fi lho den tro do Pro gra ma Bol sa-Esco la. Esti-
ma-se, num pri me i ro mo men to, que os pro gra mas
so ci a is uni fi ca dos trans fe ri rão algo em tor no de R$8
bi lhões, o que é um va lor ex tre ma men te sig ni fi ca ti-
vo.

Por tan to, eu gos ta ria, na pri me i ra par te da mi -
nha fala, de fa zer um re gis tro da im por tân cia des se
pro gra ma e di zer que es pe ra mos que a ope ra ci o na li-
da de ocor ra ra pi da men te, con tan do, in clu si ve, com o
em pe nho, a ex pe riên cia e a com pe tên cia da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral.

O se gun do as sun to de que eu gos ta ria de tra tar,
Sr. Pre si den te, diz res pe i to ao en con tro de Pre si den-
tes do Mer co sul, re a li za do nes te fi nal de se ma na.
Com a pos se do novo Pre si den te do Pa ra guai, os Pre -
si den tes do Mer co sul pu de ram se en con trar. Sem dú -
vi da ne nhu ma, a de ci são de ace le rar a união adu a ne-
i ra, a in te gra ção eco nô mi ca, é fun da men tal, prin ci pal-
men te ten do em vis ta o que acon te ceu com a re u nião
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, no que diz res -
pe i to à ma nu ten ção de sub sí di os, tan to dos Esta dos
Uni dos, quan to da União Eu ro péia, ma té ria essa que
será ob je to de um dis cur so que fa rei ain da esta se ma-
na.

Por tan to, ao re a fir ma rem que irão fa zer ra pi da-
men te essa união na Amé ri ca do Sul, os Pre si den tes
bus cam a for ma ta ção de um gru po que terá mu i to
mais po de res para ne go ci ar tan to com a Alca, como
com os Esta dos Uni dos e, tam bém, com a Co mu ni da-
de Eu ro péia.

São es ses os dois re gis tros que eu gos ta ria de
fa zer.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção da en tre vis ta
do Pre si den te Lula, ci ta da an te ri or men te, para que
cons te dos Ana is da Casa.

Mu i to obri ga do.

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

(Inse ri do de acor do com o 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) – V. Exª será aten di do, Se na dor Ro me ro Jucá.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar
Dias, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de
cin co mi nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço este re gis tro
para la men tar que, em bo ra o Pre si den te Lula te nha
dado uma en tre vis ta no Fan tás ti co, re pe ti da hoje vá -
ri as ve zes em no ti ciá ri os da emis so ra Glo bo de Te le-
vi são, de que, nes te País, a re for ma agrá ria não será
fe i ta na mar ra, no Pa ra ná, no fi nal de se ma na, mais
três fa zen das fo ram in va di das. O Pa ra ná é o re tra to do 
que ocor re no Bra sil nes te cam po.

Em ja ne i ro, eram 4.100 fa mí li as, Sr. Pre si den te;
hoje, são 14 mil fa mí li as acam pa das nas be i ras das
ro do vi as, es ti mu la das pelo dis cur so que pro põe uma
re for ma agrá ria in ca paz de ser de sen vol vi da, pelo
me nos pelo or ça men to que o Go ver no está pro me-
ten do para o pró xi mo ano.

No ano pas sa do, o Go ver no dis po ni bi li zou 1 bi -
lhão e 100 mi lhões de re a is para a re for ma agrá ria.
Para o ano de 2004 – por tan to, o pri me i ro ano em um
or ça men to ela bo ra do pelo atu al Go ver no , te re mos
R$720 mi lhões, um va lor cer ca de 30% in fe ri or ao que 
dis po ni bi li zou o Go ver no an te ri or. Ve jam que o dis cur-
so de cam pa nha do atu al Go ver no sem pre foi o de
que fa ria uma re vo lu ção na re for ma agrá ria bra si le i ra,
in clu si ve com me tas de as sen ta men to que, nes te
ano, che gam a ses sen ta mil fa mí li as, com or ça men to
que não atin ge a R$300 mi lhões.

Algo está er ra do, Sr. Pre si den te. Eu acre di to que 
o que está er ra do é a in ten si da de das pro mes sas que
são fe i tas com fa ci li da de, sem le var em con ta o or ça-
men to dis po ní vel para con cre ti zá-las. Esse é o pri me i-
ro pon to. É pre ci so que o Go ver no faça um ca sa men to
en tre o que está pro me ten do e o que pode fa zer em
re la ção à re for ma agrá ria. Caso con trá rio, te re mos
sem pre uma ex pec ta ti va que não será cum pri da, o
que au men ta rá as in va sões de pro pri e da des, prin ci-
pal men te quan do ou vi mos o Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca dar uma de cla ra ção com ple ta men te des fo ca-
da do que é le gal e cons ti tu ci o nal, di zen do que pro pri-
e da de im pro du ti va pode ser in va di da. O que de fi ne se 
uma pro pri e da de é im pro du ti va ou não é o pró prio
Incra, o qual deve fa zer a vis to ria com seus téc ni cos,
ela bo rar um la u do téc ni co. Não cabe aos sem-ter ra,
após in va di rem cer ta pro pri e da de, dar essa in for ma-
ção ao Incra. Tal in ver são, Sr. Pre si den te, tem le va do

a equí vo cos tan to por par te do Go ver no Fe de ral
quan to por par te dos Go ver nos es ta du a is, de i xan do,
de um lado, os sem-ter ra com os âni mos exas pe ra-
dos, com o de se jo de te rem uma pro pri e da de para
nela pro du zir e as sen tar sua fa mí lia; de ou tro, os atu a-
is pro pri e tá ri os ru ra is, que não têm cul pa da fal ta de
re cur sos no Orça men to, nem do acú mu lo dos pro ble-
mas so ci a is que vi ve mos no País, em si tu a ção ex tre-
ma men te di fí cil.

No Esta do do Se na dor que pre si de esta ses são,
ape nas 15% dos tra ba lha do res têm re gis tro em car te-
i ra, o que tal vez leve mu i ta gen te a pro cu rar uma pro -
pri e da de como di re i to le gí ti mo. Mas o que não é di re i-
to é pre ten der, ins ta lan do-se numa pro pri e da de de al -
guém que está pro du zin do, fa zer va ler a lei na for ça,
Sr. Pre si den te.

O Pre si den te Lula dis se, on tem, que nin guém
vai fa zer re for ma agrá ria na mar ra, mas temo que
tam bém este dis cur so co me ce a des fo car-se da re a li-
da de. É pre ci so que o Pre si den te Lula faça seu Go-
ver no cum prir o que Sua Exce lên cia dis se na te le vi-
são e peça aos Go ver nos Esta du a is que pro mo vam a
re in te gra ção de pos se. A re in te gra ção de pos se é a
úni ca for ma de fa zer mos va ler o Esta do de Di re i to e a
Cons ti tu i ção que está vi go ran do em nos so País, que
não pode ser des res pe i ta da – como dis se o Pre si den-
te – nem pelo Pre si den te da Re pú bli ca nem por Go-
ver na do res nem mu i to me nos por aque les que se or -
ga ni zam em mo vi men tos cha ma dos so ci a is, para uti -
li zá-los em nome de uma ques tão po lí ti ca que está
mu i to aci ma do di re i to le gí ti mo de ter uma pro pri e da-
de, um di re i to que sem pre re co nhe ci.

Faço um ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca para
que, jun ta men te com os Go ver na do res, faça cum prir
a Cons ti tu i ção, por que hoje es ta mos ven do o medo e
a pre o cu pa ção no cam po sen do ins ta la dos. Sem dú -
vi da ne nhu ma, isso já co me ça a in ter fe rir nos pre ços
da ter ra e na tran qüi li da de e na paz que os pro pri e tá ri-
os ru ra is pre ci sam para pro du zir. Um se tor que con tri-
bui tan to para o de sen vol vi men to na ci o nal e que vem
con tri bu in do com a ge ra ção de em pre gos e ren da não 
pode fi car sub me ti do a essa in tran qüi li da de e aos
con fli tos que cres cem no meu Esta do e no País, sem
que ne nhu ma pro vi dên cia mais prá ti ca seja ado ta da.

Des ta tri bu na, faço um aler ta: no meu Esta do, os 
âni mos es tão exa cer ba dos, tan to por par te dos pro -
du to res quan to por par te dos tra ba lha do res que es tão
acam pa dos ou que es tão in va din do. Já ocor re ram cri -
mes. Uns acu sam os ou tros, mas é o Esta do que pre -
ci sa pre ser var o es ta do de di re i to. O Esta do é que
pre ci sa fa zer va ler a lei, se não a de sor dem vai se ins -
ta lar. Isso não é bom para um País que de pen de tan to
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do se tor agro pe cuá rio para ge rar su pe rá vit na ba lan-
ça, mas so bre tu do para ge rar em pre go nes te mo-
men to de de sem pre go que o País vive.

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) – V. Exª tem a pa la vra como Lí der, por cin co mi -
nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se
par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, a, do Re gi men to
Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a Na -
ção ou viu – e ou viu mu i to far ta men te – a pa la vra do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va on tem pelo Fan-
tás ti co, du ran te mu i tos e mu i tos mi nu tos, e pela re-
vis ta Veja, com re pro du ção em pra ti ca men te to dos os 
gran des jor na is do País.

Fi quei ima gi nan do: fez um ano? Não. Seis me -
ses é ou tra data sim bó li ca. Me nos de oito me ses –
sete me ses e al gu ma co i sa – pa re ceu-me, de cer ta
for ma, algo de ses pe ra do. Pa re ceu-me uma mi ca re-
can dan ga, um car na val fora de épo ca. Mas, de qual -
quer ma ne i ra, é um di re i to de Sua Exce lên cia fa lar e é 
um de ver fa lar para a Na ção.

Em pri me i ro lu gar, faz um re co nhe ci men to de
que o mer ca do exa ge rou e os re mar ca do res de pre ço
tam bém por que te mi am que ele le vas se o País ao
caos – está na re vis ta Veja –, ou seja, ele aca ba de
uma vez por to das com essa his tó ria de he ran ça mal -
di ta e de que a cul pa do qua dro eco nô mi co era do Go -
ver no pas sa do. O Pre si den te Lula diz que, ao as su-
mir, ha via um qua dro de re mar ca ção de pre ços ter rí-
vel em fun ção da des con fi an ça em re la ção a ele, e
que ele te ria pro va do – está na re vis ta – que era me -
re ce dor de con fi an ça.

Vejo uma cer ta co i sa es tra nha, um cer to es no-
bis mo em re la ção ao PSDB, crí ti cas ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que. Se ele acre di ta que ex-Pre si den-
te não deve fa lar, deve pa rar de pe dir aju da ao Pre si-
den te Sar ney, co i sa que vive fa zen do. De ve ria, por
exem plo, re pre en der o Emba i xa dor Ita mar Fran co,
ex-Pre si den te da Re pú bli ca, que vi a jou para Roma
para fa zer crí ti cas can den tes ao rumo da po lí ti ca eco -
nô mi ca des te País.

O Pre si den te Lula ain da diz que, em três ou
qua tro me ses, apro vou o que não apro va mos em oito
anos, como se ele não ti ves se fe i to opo si ção em pe-
der ni da às tais re for mas, que eram me lho res do que
as atu al men te pro pos tas. E mais ain da, como se não
fi zes se di fe ren ça o fato de ter mos dado vo tos a fa vor,
e ele ter fe i to toda a mi li tân cia con tra.

Isso be i ra o des res pe i to e cha ma-nos a um pac -
to de me di o cri da de que não ace i ta rei. O pac to se ria o
se guin te: para pro var para ele que ele não apro va,
voto con tra e, com isso, pa ra li so a pers pec ti va de
cres ci men to do Bra sil. Se ele quer fa zer um pac to de
me di o cri da de, que vá fa zer com o Sr. José Graz zi a no.
Co mi go não! Co mi go é bom um pac to ele va do, à al tu-
ra do que a Na ção está a exi gir.

Des ta co ou tro pon to: a agres são ao PFL. O Pre -
si den te agri de o PFL, de po is de tam bém ter re ce bi do
fa vo res, como se o Par ti do não ti ves se o di re i to e o de -
ver de opi nar so bre o qua dro bra si le i ro. Por tan to, é
con tra di tó rio este Go ver no, como foi con tra di tó rio o
Pre si den te da Re pú bli ca ao lon go de sua ca mi nha da.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te Lula de di cou o fim
de se ma na à di vul ga ção am pla de seu Go ver no, da
re vis ta Veja a um dos pro gra mas de ma i or au diên cia
da te le vi são, o Fan tás ti co.

Fan tás ti co, na ver da de, é o em pol gan te modo
com que o Pre si den te rema em maré ba i xa. A Na ção
lê, ouve e vê, e cre io que sin ce ra men te to dos gos ta ri-
am de acre di tar no que Lula fala. Mas ele fala de ma is
e aí vêm os ex ces sos, por cul pa da em pol ga ção.

O pior é que, na se gun da-fe i ra, de po is de tan ta
fala bo nan ço sa, o tem po no mar de i xa de ser bom,
sem ven tos que ani mem a nau go ver na men tal à na-
ve ga ção na bran du ra da cal ma ria.

Infe liz men te, é o que con fir ma o no ti ciá rio des ta
se gun da-fe i ra. Leio na Fo lha de S. Pa u lo: “Empre go
in dus tri al cai 1,3% no pri me i ro se mes tre, se gun do
IBGE”. A re por ta gem é de Luiz André Fer re i ra, da Fo-
lha Onli ne, Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, peço que dê como lido.

O em pre go in dus tri al teve que da de
1,3% no pri me i ro se mes tre de 2003, se gun-
do da dos da pes qui sa di vul ga da hoje pelo
IBGE – Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca.

Em ju nho, hou ve uma que da de 0,1%
no ní vel de em pre go da in dús tria. Essa é a
quin ta re du ção con se cu ti va. Na com pa ra ção
com o mes mo mês do ano pas sa do, a re du-
ção do ní vel de em pre go foi de 0,6% em ju -
nho.

As ma i o res que das no ní vel de em pre-
go no País fo ram re gis tra das nos se guin tes
se to res: in dús tria de trans for ma ção (-8,6%),
mi ne ra is não-me tá li cos (-7,5%), pa pel e grá -
fi ca (-4,4%). Os da dos fa zem par te de pes -
qui sa do IBGE – Insti tu to Bra si le i ro de Ge o-
gra fia e Esta tís ti ca.
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No País, as de mis sões su pe ra ram as
ad mis sões em oito ra mos. Só dois re gis tra-
ram au men to do ní vel de em pre go: má qui nas
e equi pa men tos, ex clu in do ele tro e le trô ni cos
(+7,1%), e ali men tos e be bi das (+2,1%).

As ma i o res que das re gi o na is fo ram re -
gis tra das em Mi nas Ge ra is (-2,3%) e São
Pa u lo (-1,5%). Só ob ti ve ram ín di ces po si ti-
vos o Pa ra ná (+4,8%) e o blo co for ma do pe -
los Esta dos nor te e cen tro-oes te (+3,9%).

Tam bém, in fe liz men te, não há mo ti vo para tan -
ta ale gria pre si den ci al. Lula pro me te, pro me te e se
es que ce de ler o prin ci pal, que é o Orça men to de
2004, que diz o jor nal O Esta do de S.Pa u lo, está
lon ge de in di car o es pe tá cu lo do cres ci men to.

Sr. Pre si den te, peço seja trans cri ta na ín te gra a
nota do Esta do de S.Pa u lo, as si na da por Vera Rosa
e Pris cil la Murphy.

Em vez de cân ti cos em pol ga dos, o que o mo-
men to bra si le i ro su ge re ao Pre si den te Lula são ações 
prá ti cas, a co me çar pela ne ces si da de de re du ção da
taxa bá si ca de ju ros, a Se lic, em pelo me nos 3 pon tos
per cen tu a is – o mer ca do está exi gin do dois, cabe três 
e, sem dú vi da al gu ma, qual quer co i sa aba i xo dis so
sig ni fi ca rá com pac tu ar com o de sem pre go e com a
re ces são.

O jor nal Cor re io Bra zi li en se des ta se gun da-fe-
i ra emi te opi nião sen sa ta, en ten den do que a taxa de -
ve rá ser re du zi da por que, além da in fla ção se si tu ar
em ba i xa, a re ces são atin ge a eco no mia do País.

Isso, la men ta vel men te, o Go ver no pe tis ta do
Pre si den te Lula não cos tu ma ace i tar. Ou sai na tan -
gen te ou de i ta pa la vre a do sem fim.

A ma té ria do Cor re io, es tam pa da na edi to ria de
eco no mia, re ú ne a opi nião de vá ri os eco no mis tas e
di ri gen tes fi nan ce i ros, numa una ni mi da de quan to à
ne ces si da de de re du ção mais drás ti ca da taxa de ju -
ros. Eis a ma té ria do jor nal, as si na da por Andrea Cor -
de i ro, da equi pe do Cor re io, que peço seja trans cri ta
na ín te gra, Sr. Pre si den te, bem como a opi nião dos
eco no mis tas.

Encer ro, Sr. Pre si den te, di zen do duas co i sas: a
pri me i ra é que, en quan to o Pre si den te fa la va, pro cu-
ran do tran qüi li zar mais seu Go ver no do que a Na ção,
vía mos algo novo no ter re no da luta dos sem-ter ra
con tra os fa zen de i ros – es ses ago ra ame a çam acam -
par jun to aos sem-ter ra. Ou seja, se o Pre si den te não
agir, em vez de fa lar tan to, o Bra sil cor-de-rosa que
Sua Exce lên cia, pan glos si a na men te, pin ta po de rá fi -
car ru bro de san gue a par tir do en tre cho que que está
às vis tas, pelo acir ra men to dos âni mos no cam po.

O se gun do pon to: Sua Exce lên cia pro me te, pro -
me te, e não sei se devo acre di tar no que pro me te. A
úl ti ma foi ter dado a en ten der – e não sei se pode ser
con si de ra do como pro mes sa – que se quer é can di da-
to à re e le i ção, que é con tra a re e le i ção. Espe ro que
ama nhã, do cil men te cons tran gi do, diga: “Ah, eu era
con tra, mas as cir cuns tân ci as...”. Mas, se é con tra, é
con tra. Então, Sua Exce lên cia aca ba de di zer, em sua 
fa la ção, que é con tra a re e le i ção e que a con de na,
que Fer nan do Hen ri que Car do so te ria sa í do como
um deus se não ti ves se ha vi do a re e le i ção; as sim, eu
en ten di cla ra men te que Sua Exce lên cia não se ria, em 
hi pó te se al gu ma, can di da to à re e le i ção. Ou se ria
mais uma pro mes sa vã, pa re ci da com aque las que
pes pe gou nas cos tas e nos cé re bros dos ser vi do res
pú bli cos? Aque las pro mes sas to das não re a li za das e, 
mais ain da, aque las do novo Lula.

Re fi ro-me, so bre tu do, à pro mes sa de que te ría-
mos 10 mi lhões de em pre gos em 4 anos, e es ta mos
mar chan do para 10,7 mi lhões em pre gos de dí vi da de
Lula – 700 mil de sem pre gos no vos que Sua Exce lên-
cia cri ou, que Sua Exce lên cia ge rou, e 10 mi lhões que 
Sua Exce lên cia não con se gue co me çar a amor ti zar.

Sr. Pre si den te, é sem pre um pra zer ou vir o Pre -
si den te da Re pú bli ca. Nun ca achei que Sua Exce lên-
cia fa las se mal. Seu pro ble ma nun ca esse; sem pre fa -
lou mu i to bem, sem pre foi bem fa lan te, sem pre foi
bem pos to ao se ex pres sar oral men te. Sem pre tive
dú vi das quan to a sua ca pa ci da de de fa zer, e essa dú -
vi da está cada vez ma i or na mi nha ca be ça e no meu
cé re bro, por que Sua Exce lên cia con ti nua fa lan do, e,
por trás da sua fala, con ti nua acon te cen do o pior dos
“bra sis”, o Bra sil da ten são so ci al no cam po, o Bra sil
do de sem pre go, o Bra sil da re ces são, o Bra sil do ma -
ras mo, o Bra sil da pa ra li sia, o Bra sil do pes si mis mo,
que co me ça a fi car as sus ta do com a vi são oti mis ta e
pan glos si a na men te ir re a lis ta do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do. Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Orça men to de Lula não in di ca
es pe tá cu lo do cres ci men to

Bra sí lia – A 11 dias da en tre ga da pri me i ra pro -
pos ta or ça men tá ria do go ver no Lula ao Con gres so, é
cada vez mais in ten sa a pres são de mi nis tros – do PL
ao PT – em bus ca de mais di nhe i ro. Angus ti a dos com
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a fal ta de re cur sos para os pro je tos, to dos co bram
uma so lu ção para am pli ar os in ves ti men tos. Mas o
Orça men to de 2004 está lon ge de in di car o “es pe tá-
cu lo do cres ci men to” pre vis to pelo pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va. Às vés pe ras da re vi são do acor -
do com o FMI, que ven ce em de zem bro, o go ver no se
mos tra di vi di do.

Par te da equi pe bri ga pela re du ção do su pe rá vit
pri má rio – a eco no mia de gas tos para pa ga men to da
dí vi da – de 4,25% para 4% do PIB, o que sig ni fi ca R$
4 bi lhões. O di nhe i ro, ale gam co la bo ra do res de Lula
da ria para aten der re i vin di ca ções de até dez mi nis té-
ri os. Pre o cu pa do com a de mo ra no cres ci men to, o mi -
nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, de fen de um “alí vio”
para a área so ci al do go ver no, mas ten ta a todo cus to
des fa zer a ima gem de que te nha di ver gên ci as com o
mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci Fi lho.

O de pu ta do Jor ge Bit tar (PT-RJ), es co lhi do para
ser o re la tor do Orça men to de 2004, ad mi te es tar
apre en si vo com as res tri ções nos gas tos so ci a is.
“Para que o es pe tá cu lo do cres ci men to pos sa ocor rer,
é pre ci so que haja in ves ti men tos pú bli cos e pri va dos”,
des ta ca. “Não se tra ta de pa ter na lis mo, mas acon te ce
que o in ves ti men to pú bli co atrai o pri va do.” Na ava li a-
ção de Bit tar, é “pro ble má ti co” para o País que lu cros
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF) e da Pe tro bras
se jam des ti na dos ao su pe rá vit pri má rio. “Tam bém é
um pro ble ma para as pró pri as es ta ta is, que não po-
dem in ves tir em ex pan são. Tudo isso é he ran ça de
uma vi são ex tre ma men te rí gi da do pon to de vis ta fis -
cal.”

A re ce i ta pre vis ta para o Orça men to de 2004 é
de R$ 410 bi lhões – bem me nos do que o es pe ra do
pe los mi nis tros, uma vez que, nes te ano, os re cur sos
des ti na dos fo ram de R$ 357 bi lhões. Por isso, as que i-
xas se avo lu mam. “O co ber tor está cur to, mu i to cur to,
mu i to cur to”, re cla mou o mi nis tro dos Trans por tes,
Ander son Ada u to, de po is de uma re u nião com Lula,
na quar ta-fe i ra. Na que le dia, to dos os ti tu la res de pas -
tas li ga das à in fra-es tru tu ra apre sen ta ram lis tas de
pri o ri da des ao pre si den te. Mas sa í ram do Pa lá cio do
Pla nal to de sa ni ma dos.

O mi nis tro da Edu ca ção, Cris tó vam Bu ar que,
tam bém está des con ten te com os nú me ros da equi pe
eco nô mi ca. Há me nos de um mês, quan do um dos
se cre tá ri os dele pe diu de mis são e foi no ti ci a do que a
ra zão era a fal ta de re cur sos, Bu ar que re a giu: “Se fos -
se esse o mo ti vo, não fi ca ria nin guém aqui.” Nes te
ano, a Edu ca ção con tou com re cur sos de R$ 18 bi -
lhões. Des te to tal, cer ca de R$ 10 bi lhões fo ram para
as uni ver si da des e R$ 3 bi lhões para pa gar ina ti vos.
Con clu são: so bra ram ape nas R$ 5 bi lhões para cus -

te io e in ves ti men tos. “Ago ra, es pe ra mos ter um pe-
que no acrés ci mo no ca i xa, em 2004. Acho que, des ta
vez, esta será uma ba ta lha ven ci da”, diz Bu ar que.

Vera Rosa e Pris cil la Murphy”

POLÍTICA ECONÔMICA

Ju ros vão cair

Taxa será re du zi da por que in fla ção está sob con tro-
le e re ces são atin ge a eco no mia do país 

Andrea Cor de i ro
Da equi pe do Cor re io

O Ban co Cen tral está di an te de dias de pres-
sões pela que da na taxa bá si ca de ju ros (Se lic), hoje
em 24,5% ao ano. Ama nhã, co me ça a re u nião do Co -
mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria (Co pom), que na quar ta-fe-
i ra anun ci a rá a nova taxa. De um lado da ba lan ça,
está a re tra ção eco nô mi ca que der ru bou as ven das
do co mér cio, pa ra li sou a in dús tria e au men tou o de -
sem pre go. Do ou tro, a in fla ção sob con tro le.

Por isso, eco no mis tas, em pre sá ri os e ana lis tas
de mer ca do ou vi dos pelo Cor re io Bra zi li en se não têm
dú vi das so bre uma que da na Se lic. To dos os 30 en tre-
vis ta dos são unâ ni mes em afir mar que ha ve rá cor te
nos ju ros. A dú vi da en vol ve o ta ma nho da re du ção. Do 
to tal, 17 ava li am que a ca u te la do BC vai man ter a
mes ma tra je tó ria de que da pro mo vi da na úl ti ma re u-
nião, em ju lho, quan do o Co pom cor tou 1,5 pon to per -
cen tu al, ba i xan do de 26% para 24,5% ao ano. Oito
en tre vis ta dos acre di tam que o Ban co Cen tral será
mais ou sa do e cor ta rá os ju ros em dois pon tos per -
cen tu a is. Três apos tam em ape nas um pon to e dois
em três pon tos. Qu an to mais for te for a que da dos ju -
ros, mais efe i to terá so bre a re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co. Mas, por ou tro lado, pode fa ci li tar o au-
men to da in fla ção.

As apos tas de cada um
Qu an to a taxa bá si ca ca i rá na

opi nião de es pe ci a lis tas

José Már cio Ca mar go, pro fes sor do De par ta men to
de Eco no mia da PUC-RJ
‘‘O BC se gui rá uma po lí ti ca de re du ção gra du al’’

Flá vio Cas te lo Bran co, co or de na dor de Po lí ti ca
Eco nô mi ca da CNI

‘‘A in fla ção em que da e o cus to as so ci a do aos ju ros
ele va dos são as ra zões fun da men ta is’’

Elson Agui ar Te les, eco no mis ta do Ban co Bo re al
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‘‘O BC já li be rou par te do com pul só rio e não será
mais ou sa do do que is so’’

Aldo Ra mos, eco no mis ta da Ba nif Pri mus Asset
Ma na ge ment

‘‘Cor te ma i or te ria efe i to psi co ló gi co, por que os efe i-
tos re a is são ob ser va dos após me ses’’

Vic to ria Wer neck, eco no mis ta do Ban co UBS
‘‘O país ca mi nha para re ces são. O BC con ti nua a
fle xi bi li zar a po lí ti ca mo ne tá ria, mas não agres si va-
men te’’

Gu i lher me Britz ki, eco no mis ta da BC Infor ma ções
Eco nô mi cas (BCIE)

‘‘O BC não vai re du zir o rit mo de que da da taxa por -
que toma de ci sões com base na re du ção da in fla-
ção’’

Heron do Car mo, co or de na dor do Índi ce de Pre ços
ao Con su mi dor (IPC) da Fipe

‘‘Do pon to de vis ta in fla ci o ná rio, o BC não de ve rá
so frer pres sões con tra cor tar ju ros’’

Ru bens Sar den berg, di re tor de Fi nan ças da Nos sa
Ca i xa Nos so Ban co

‘‘O BC, por de ver do ofí cio, deve ser con ser va dor’’

Ma ria Lú cia Ca mar go, eco no mis ta-che fe do Ban co
Su da me ris
‘‘Se a in fla ção fe char na casa dos 9%, a meta do go -
ver no será mo ral men te cum pri da’’

Hugo Pen te a do, eco no mis ta-che fe do ABN Asset
Ma na ge ment

‘‘Pa ra ga ran tir a re to ma da do cres ci men to é ne ces-
sá rio ter ju ros re a is mais ba i xos’’

Leão Ma cha do, eco no mis ta da cor re to ra Spi nel li

‘‘A re du ção na Se lic é in dis pen sá vel di an te de re tra-
ção eco nô mi ca’’

Raul Vel lo so, eco no mis ta, es pe ci a lis ta em con tas
pú bli cas

‘‘Se não hou ver pres são, o cor te será de ape nas 1
pon to’’

Ro ber to Pis ci tel li, pre si den te do Con se lho Re gi o-
nal de Eco no mia do DF

‘‘A per sis ten te que da nas ven das do co mér cio mos -
tra que os pro ble mas bra si le i ros se guem ten dên cia
de pi o rar a cada mês’’

Luiz Otá vio Leal, co or de na dor de Eco no mia da Fe -
co mér cio do Rio de Ja ne i ro

‘‘Esta mos em re ces são. Mes mo asim, tudo in di ca
que o cor te será con ser va dor’’

Ro ber to Fal di ni, di re tor do De par ta men to de Eco-
no mia da Fi esp

‘‘Nos so ape lo é que o BC olhe para a re tra ção eco-
nô mi ca e per mi ta que a taxa real de ju ros seja a me -
nor pos sí vel’’

Mar ce lo Alla in, as ses sor eco nô mi co da Asso ci a ção
Bra si le i ra de Ban cos

‘‘A in fla ção está den tro do es pe ra do, in clu si ve para
2004’’

Car los Ka wall, eco no mis ta-che fe do Ci ti bank

‘‘O BC deve man ter a ten dên cia da úl ti ma re u nião,
ob ser van do a que da da in fla ção’’

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 Ide li
Sal vat ti, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do de
San ta Ca ta ri na, por per mu ta com o Se na dor Eu rí pe-
des Ca mar go, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Dis -
tri to Fe de ral. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Agra de ço, Sr. Pre si den te.

De se jo cum pri men tar os Se na do res aqui pre-
sen tes nes te iní cio de se ma na, que co me ça com dis -
cur sos con tun den tes do Lí der do PSDB. Tan ta con-
tun dên cia as sim, Se na dor Eu rí pe des, se ria bom que
ti ves se ha vi do no pe río do an te ri or. Di zem que não há
he ran ça, mas es ta mos aí ad mi nis tran do e ten tan do
sair da cri se em que nos de i xa ram.

Esta se ma na, no mês pas sa do, foi ape li da da
pelo nos so Mi nis tro da Fa zen da de “Se ma na da TPC”
– Ten são Pré-Co pom. Tra ta-se da se ma na em que se
faz todo o de ba te a res pe i to do per cen tu al de que da
na taxa Se lic, so bre a qual o Co pom de ci di rá.

Te mos vá ri as apos tas, pro je ções, de sa fi os, tais
como de 1,5%, 2%, e, con for me foi dito no dis cur so
que me an te ce deu, se for co ra jo so, de ci di rá até por
três pon tos de que da.

Mas é im por tan te re gis trar que, an tes da que da
que to dos sa be mos que irá acon te cer esta se ma na,
já de mos con ta, em sete me ses, de co lo car a taxa de
ju ros em per cen tu a is me no res do que en con tra mos. E
te nho cer te za ab so lu ta de que o Co pom des ta se ma-
na irá de ci dir pela que da da taxa de ju ros com pa tí vel
com a si tu a ção que este País atra ves sa. Terá que ser
dada uma aten ção toda es pe ci al para a ques tão in ter-
na, mas tam bém para algo que está ocor ren do nos
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Esta dos Uni dos e para que to dos te mos a obri ga ção
de es tar mu i to aten tos. Ou seja, além do fa mo so e fa -
mi ge ra do ris co Bra sil, ago ra, te mos tam bém para de -
ba ter e ana li sar o tal ris co Esta dos Uni dos. E isso está 
sen do di vul ga do pe los nos sos jor na is, dan do con ta
de que o de sa jus te nas con tas do Go ver no Ge or ge
Bush vem der ru ban do o pre ço dos tí tu los do Te sou ro
dos Esta dos Uni dos e, con se qüen te men te, au men-
tan do a re mu ne ra ção des ses pa péis cha ma dos no
mer ca do de tre a su res.

É o ris co Esta dos Uni dos que tem o cu ri o so efe i-
to de re du zir a di fe ren ça en tre os tí tu los ame ri ca nos e
os de pa í ses emer gen tes. Inves ti do res são es ti mu la-
dos, com esse fe nô me no, a re pa tri ar seus dó la res para 
o mer ca do ame ri ca no, te o ri ca men te mais se gu ro.

Por tan to, a de ci são do Co pom des ta se ma na
terá, ob vi a men te, o in gre di en te da aná li se cri te ri o sa
da que da da in fla ção, da pers pec ti va que está co lo ca-
da para o pró xi mo pe río do nos in di ca do res eco nô mi-
cos bra si le i ros. Mas, in dis cu ti vel men te, terá que se le -
var em con si de ra ção o ris co Esta dos Uni dos, por que
os in ves ti men tos in ter na ci o na is vêm se can do, sen do
cada vez em vo lu mes me no res, re du zi dos. E to dos
sa be mos da im por tân cia dos in ves ti men tos, prin ci pal-
men te, para a in fra-es tru tu ra ala van ca do ra do de sen-
vol vi men to e da ge ra ção de em pre go.

Mas to dos os in di ca do res tam bém apon tam,
ape sar de ha ver dú vi das se o Co pom ba i xa rá em
1,5%, em 2%, ou co ra jo sa men te, como bra va te i am al -
guns, em 3%, que de ve re mos vi rar o ano com uma
taxa Se lic de 19%. To dos os agen tes eco nô mi cos es -
tão tra ba lhan do com essa pers pec ti va.

O Go ver no to mou, re cen te men te, uma me di da
mu i to im por tan te, que tam bém vi nha sen do co bra da,
na ques tão do com pul só rio. Tra ta-se da que la par ce la,
aque la alí quo ta dos de pó si tos à vis ta dos ban cos que
fica re ti da no Ban co Cen tral. Esse com pul só rio que
nos foi en tre gue num pa ta mar, numa alí quo ta bas tan-
te ele va da tam bém, com a me di da to ma da nos úl ti-
mos dias pelo Ban co Cen tral, já re tor nou ao pa ta mar
de ju nho de 2000, ou seja, hou ve a di mi nu i ção do com -
pul só rio dos de pó si tos à vis ta de 60% para 45%. Por -
tan to, em pou cos me ses es ta mos fa zen do equi va lên-
cia com in di ca do res ma cro e co nô mi cos de anos an te ri-
o res, re fe ren tes ao Go ver no Fer nan do Hen ri que.

Esse com pul só rio re du zi do co lo ca à dis po si ção
algo em tor nos de R$8 bi lhões, que de i xa rão de es tar
re ti dos no Ban co Cen tral e es ta rão dis po ní ve is nos
ban cos para se rem trans for ma dos em cré di to. Isso é
algo que to dos de se ja mos, por que, com a am pli a ção
da ofer ta do di nhe i ro, é pos sí vel a re du ção dos ju ros e 
prin ci pal men te do spre ad. Mas to dos te mos a cla re za

de que essa quan tia po de rá não ir to tal men te para o
cré di to; po de rá ali men tar a com pra de dó la res, como
tam bém a com pra de tí tu los, na ro la gem da dí vi da.
Esse é o nos so gran de ris co, por que os ju ros re a is, in -
fe liz men te, con ti nu am mu i to al tos; esse é o per fil da
nos sa dí vi da, ape sar de o Go ver no Lula es tar tra ba-
lhan do di u tur na men te para alon gá-lo, para que não
ven ça em tão cur to pra zo e para que não te nha tan ta
vin cu la ção ao dó lar, essa é a si tu a ção que nos foi le -
ga da. E os tí tu los pú bli cos ain da são al ta men te atra ti-
vos. Por tan to, os ban cos, ao te rem a dis po ni bi li da de
des ses re cur sos, que de i xa ram de ser re ti dos no
com pul só rio do Ban co Cen tral, con ti nu a rão ten do
uma for te atra ção para a com pra de tí tu los do Go ver-
no, por que tem mu i to me nos ris co, tem ma i or re mu ne-
ra ção e dá mu i to me nos tra ba lho do que ofer tar cré di-
to para o se tor pro du ti vo ou para as pes so as fí si cas.

Por isso que, jun to com a re du ção do com pul só-
rio, há tam bém uma ex pec ta ti va de vin cu lar essa que -
da ma i or na taxa de ju ros Se lic, por que es sas duas
me di das po dem se com ple men tar e fa zer com que
efe ti va men te esse vo lu me ma i or de re cur sos, com a
di mi nu i ção do com pul só rio, pos sa ser ca ta li sa do para 
aqui lo que nos in te res sa, que é a ofer ta de cré di to.

To das es sas me di das re la ci o na das ao com pul-
só rio têm como prin ci pal ob je ti vo a al te ra ção da taxa
de ju ros, mas, prin ci pal men te, do spre ad, que é a di -
fe ren ça en tre o que o ban co paga para quem co lo ca
di nhe i ro no ban co e aqui lo que o ban co co bra quan do
em pres ta di nhe i ro. Então, a di fe ren ça do spre ad, que
no Bra sil é ele va dís si ma, é es cor chan te, é ab sur da, é
que o com pul só rio tem al gu ma pos si bi li da de de me-
xer, bem como ou tras me di das que vêm sen do ado ta-
das pelo Go ver no Fe de ral.

Essa mu dan ça no com pul só rio trou xe, nos dias
se guin tes (no pri me i ro, no se gun do e no ter ce i ro dia)
à re du ção do com pul só rio, os jor na is ates ta ram que
vá ri os ban cos ado ta ram a re du ção das suas ta xas de
ju ros em vá ri as mo da li da des de em prés ti mo. O Ban co
do Bra sil cor tou, pela ter ce i ra vez este ano, suas ta -
xas so bre ope ra ções de Cré di to Di re to ao Con su mi-
dor, che que es pe ci al, car tão de cré di to e fi nan ci a-
men to de mi cros e pe que nas em pre sas. No caso da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, tra ta-se da se gun da re du-
ção de ju ros pro mo vi da em dois me ses. Além do Ban -
co do Bra sil e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, o Bra des-
co, o Itaú, o Uni ban co, o HSBC, o Real e a Nos sa Ca i-
xa já cor ta ram ta xas de po is que o Ban co Cen tral re -
du ziu os com pul só ri os.

Os três ma i o res ban cos pri va dos do País fi ze-
ram os se guin tes cor tes: o Bra des co cor tou a taxa em 
cin co li nhas de fi nan ci a men to. O juro má xi mo do che -
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que es pe ci al para pes so as fí si cas, por exem plo, caiu
de 9,3% para 8,7% ao mês. O Itaú re du ziu a taxa em
qua tro li nhas de cré di to: os ju ros do che que es pe ci al
re cu a ram de 9,35% para 8,9% ao mês. O Uni ban co,
por sua vez, ba i xou o cus to em cin co mo da li da des: no 
des con to de du pli ca tas, as ta xas, que va ri a vam de
3,4% a 4,3% ca í ram para 2,4% a 2,9%.

Por tan to, a re a ção do sis te ma fi nan ce i ro bra si le-
i ro, dos prin ci pa is ban cos – dos dois ban cos pú bli cos,
Ban co do Bra sil e Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, e dos
prin ci pa is ban cos pri va dos – foi po si ti va. E essa re a-
ção dá a me di da de quan to as ini ci a ti vas do Go ver no
de ca sar mo di fi ca ções da taxa Se lic com o com pul só-
rio já po dem ser ob ser va das e sen ti das no bol so da
po pu la ção. Isso aca ba pro vo can do uma re a ção em
ca de ia, por que al gu mas re des de lo jas tam bém já
pra ti ca ram, este mês, uma di mi nu i ção das ta xas co -
bra das no cré di to ao con su mi dor. Inú me ras ca sas,
gran des re des, já apre sen ta ram di mi nu i ção nos ju ros
co bra dos.

Além des sas me di das, eu gos ta ria de res sal tar
que no sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro as me di das são
ado ta das em uma pers pec ti va oli go po li za da. É mu i to
di fí cil que brar-se toda a es tru tu ra ar ma da para man -
ter a ma i or taxa de lu cra ti vi da de do Sis te ma Fi nan ce i-
ro Inter na ci o nal. Além das me di das ma cro e co nô mi-
cas, o Go ver no Lula vem ado tan do ou tras me di das
para que brar essa es tru tu ra oli go po li za da, para mi nar
a ver da de i ra ca sa ma ta que aco ber ta os gran des in te-
res ses do sis te ma fi nan ce i ro que atu am no Bra sil.

Eu gos ta ria de lis tar al gu mas me di das que es -
tão em an da men to – e ou tras que es tão anun ci a das –
que são mu i to im por tan tes para ten tar der ru bar o
spre ad, os ju ros, o lu cro abu si vo dos ban cos em nos -
so País. 

Até o fi nal de agos to, o go ver no bra si le i ro, por
meio de uma pro pos ta apre sen ta da pela Cen tral Úni -
ca dos Tra ba lha do res, vai am pli ar, de for ma sig ni fi ca-
ti va, a pos si bi li da de de se ob ter um em prés ti mo com
des con to em fo lha; ou seja, to dos que tra ba lham com
re gis tro em car te i ra vão po der aces sar em prés ti mos
ban cá ri os com ju ros in fe ri o res aos do mer ca do, com
spre ad sig ni fi ca ti va men te me nor, por que o des con to
em fo lha ga ran te que não haja ris co nes se tipo de
ope ra ção ban cá ria.

É uma for ma de ofer tar cré di to mais ba ra to e de
co lo car nes se mer ca do oli go po li za do um in gre di en te,
num vo lu me sig ni fi ca ti vo de re cur sos em pres ta dos
sem gran de ris co, para ofe re cer uma al ter na ti va de
com pe ti ção. Essa me di da, de ba ti da a par tir da pro-
pos ta da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, tem pre vi-

são de ser anun ci a da e im ple men ta da em gran de es -
ca la em todo o Bra sil nos pró xi mos dias. 

A ou tra me di da, que, aliás, veio na for ma de me -
di da pro vi só ria e está ago ra che gan do ao Se na do...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Ide li.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pois

não.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Eu gos ta ria de

dar uma con tri bu i ção a V. Exª, au tên ti ca e bra va mu -
lher. Pre si den te Si que i ra Cam pos, eu que ria re cor dar
a in for ma ção tra zi da por V. Exª – e tam bém lem bran-
do a com pe tên cia do seu ve lho pai, a tra zer para o
cer ra do o Pro de cer; e te ce mos lou vor àque le gran de
ho mem pú bli co – de que os ju ros do Pro de cer no Ja -
pão eram de 2% ao ano. Aqui é de 8,7% ao mês, acu -
mu la do. É uma lás ti ma. É uma ma te má ti ca. Qu e ro
ape nas re a vi var esse fato para pres tar a mi nha ho me-
na gem a Si que i ra Cam pos, que foi bus car no Ja pão
ju ros para o Pro ce der. Daí a vi tó ria da agri cul tu ra, da
pro du ção de grãos, da soja, que está sus ten tan do 2% 
ao ano. É mu i to di fe ren te da ex plo ra ção de 8,7% ao
mês, acu mu la do.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – E é
para que isso não acon te ça, Se na dor Mão San ta, que 
pre ci sa mos ter me di das para des mon tar, ter al ter na ti-
vas e cri ar a com pe ti ti vi da de no Sis te ma Fi nan ce i ro
bra si le i ro, que não exis te. É um oli go pó lio, eles se re -
gem pe las re gras... E, por tan to, as me di das, como
essa de em prés ti mo em fo lha, têm esse ob je ti vo de
mi nar, de cri ar me ca nis mos para que o di nhe i ro pos -
sa ser ofer ta do.

A ou tra me di da que está para ser apre ci a da pelo 
Se na do Fe de ral, atra vés de me di da pro vi só ria, tra ta
do mi cro cré di to. O re co lhi men to de 2% do com pul só-
rio pode ir para os ban cos para que eles pos sam fa zer
em prés ti mos a ju ros de 2% ao mês, ain da mu i to alto,
mu i to ele va do, em face de 2% ao ano. Mas aqui 2% ao 
mês é uma vi tó ria, ten do em vis ta que as ta xas são,
mes mo re du zi das, como já li, na fa i xa de 7%, 8% ou
9%.

Hou ve mu i tas crí ti cas quan do o Go ver no Lula
apre sen tou a me di da pro vi só ria do mi cro cré di to: ban -
co pri va do pre fe ri rá de i xar o di nhe i ro lá a re ti rar esse
di nhe i ro do com pul só rio para fa zer mi cro cré di to. E aí
es tão os fa tos para des men tir, por que o Bra des co es -
tréia no mi cro cré di to. É o pri me i ro ban co pri va do a
ade rir ao pro gra ma. “O Bra des co foi o pri me i ro ban co
pri va do bra si le i ro a apro ve i tar re so lu ção apro va da no
mês pas sa do pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal que
li be ra dois pon tos per cen tu a is do re co lhi men to com -
pul só rio so bre de pó si tos à vis ta – di nhe i ro das con tas
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cor ren tes que os ban cos são obri ga dos a de i xar pa ra-
do nos co fres do Ban co Cen tral – para ope ra ções de
mi cro cré di to.

O ban co lan çou on tem – dia 13 de agos to – li -
nhas para que seus cli en tes, pes so as fí si cas, pos sam
to mar em prés ti mo no va lor má xi mo de R$500, com
taxa de 2% ao mês e pra zo de um a doze me ses. Já
para os mi cro em pre sá ri os, o va lor má xi mo sobe para
R$1.000. Nos dois ca sos, a pres ta ção mí ni ma para
qui ta ção do em prés ti mo de ve rá ser de R$20,00.”

Por tan to, é a prá ti ca des men tin do o dis cur so de
que não se ria usa do pe los ban cos pri va dos, de que
só o Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral iri -
am uti li zar essa mo da li da de de mi cro cré di to. Estão aí
ago ra por que co me ça a se ins ta lar a con cor rên cia.
Qu an do o Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca saem 
na fren te, fa zen do a con ta fá cil, como é o caso da Ca i-
xa Eco nô mi ca, que, sem to das aque las exi gên ci as,
sem to das as ga ran ti as, sem to dos os do cu men tos
exi gi dos pe los ou tros ban cos, per mi te que aque le
con tin gen te de 25 mi lhões de bra si le i ros que nun ca
pu de ram ter aces so ao Sis te ma fi nan ce i ro pos sam
fazê-lo, atra vés das con tas fá ce is, isso ins ta la a con -
cor rên cia, isso ins ta la a dis pu ta do mer ca do e faz com 
que os ban cos pri va dos se jam obri ga dos a vir atrás,
como já acon te ceu. Re gis trei aqui a ques tão do Bra -
des co.

Essa con cor rên cia está sen do in cen ti va da pelo
Go ver no Lula. Qu an do se to mam as me di das de em -
prés ti mo com des con to em fo lha, mi cro cré di to e con ta
fá cil, ins ta la-se esse sa lu tar es pa ço de con cor rên cia.

E o Ban co do Bra sil, con for me re por ta gem de
Mí ri am Le i tão, aca bou sen do o ins tru men to do Go ver-
no Lula para ins ta lar esse ver da de i ro cli ma de con cor-
rên cia. E fa rei aqui o re gis tro:

“O Ban co do Bra sil vai re du zir as ta xas de ju ros
bem mais que o res to do mer ca do. Os ban cos es tão
re du zin do, por ca u sa da li be ra ção do com pul só rio,
0,1 a 0,2 pon to per cen tu al. E o Ban co do Bra sil está
anun ci an do que das que che gam a um pon to per cen-
tu al em ta xas que já eram mais ba i xas que as das ou -
tras ins ti tu i ções. ‘Va mos chu tar o bal de’, diz o Pre si-
den te Cás sio Cas seb. O Ban co do Bra sil, em seis me -
ses, con quis tou mais 1,5 mi lhão de cli en tes(...).

(...) O che que es pe ci al de pes soa ju rí di ca vai
cair de 8,69% para 7,69%. Esse é o pro du to mais caro 
para em pre sas. O che que es pe ci al e o car tão para
pes soa fí si ca tam bém têm o juro mais alto, vai cair de
8,70% para 7,90%. O Cré di to Di re to ao Con su mi dor
vai de 5,90% para 5,40%, Os ju ros são ain da al tos,
mas o Pre si den te do Ban co do Bra sil diz que essa

que da é pela li be ra ção do com pul só rio. E que a ati tu-
de da qui para a fren te será esta:

– Va mos ser mais agres si vos, sa in do na fren te
nes ta re du ção dos ju ros, por que que re mos cres cer,
to mar mer ca do(...)

(...) – Há dois anos, éra mos o oi ta vo no seg men-
to cor po ra ti vo; este ano, fo mos para quar to, já es ta-
mos em ter ce i ro e o ob je ti vo é che gar ao fim do ano
em se gun do lu gar. Esta mos avan çan do no seg men to
pre vi den ciá rio; em ju lho, ba te mos o re cor de em se gu-
ro de car ro.”

E as sim o Go ver no Lula, por meio do Ban co do
Bra sil e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e por in ter mé dio
de me di das, como da me di da pro vi só ria do mi cro cré-
di to, da mo di fi ca ção na le gis la ção para co o pe ra ti vas
de cré di to, está de fi ni ti va men te, e até que en fim, ins -
ta lan do a con cor rên cia den tro do sis te ma ban cá rio
bra si le i ro. A dis pu ta pe los cli en tes vai fa zer, obri ga to-
ri a men te, com que os ban cos pri va dos te nham que
mo di fi car a sua pos tu ra, os seus pa râ me tros de co-
bran ça, o seu spre ad. E é des ta for ma que nós po de-
re mos ter, aí sim, al gu ma pers pec ti va nes te País, ha -
ven do uma mo di fi ca ção no com por ta men to do sis te-
ma fi nan ce i ro bra si le i ro.

Quem me pre ce deu fa lou que não exis te he ran-
ça. O pro ble ma era o medo do Lula e não a po lí ti ca
eco nô mi ca ado ta da e o que foi fe i to nes te País. Então, 
so men te para com ple tar o pen sa men to, para que não
pa i re ne nhu ma dú vi da so bre o que nos so brou para
ad mi nis trar, o “es tu do da Co mis são Eco nô mi ca para
a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be*, Ce pal*, mos tra que o in -
ves ti men to pro du ti vo no Bra sil, a cha ma da For ma ção
Bru ta de Ca pi tal Fixo* – FBCF*, atin giu ape nas 18,6% 
do Pro du to Inter no Bru to, em 2002, con tra 19,7% do
PIB, em 2001”.

Esse per cen tu al era de 21,5% em 1997. Por tan-
to, o ín di ce que de mons tra o grau, o per cen tu al de in -
ves ti men to pro du ti vo re la ci o na do di mi nu ir de 21,5%,
em 1997, para 18,6% em 2002.

Então, quem qui ser con ti nu ar mas ca ran do que
o que es ta mos ad mi nis tran do hoje é fru to da he ran ça
mal di ta que nos foi le ga da, sim, que con ti nue fa zen do
dis cur sos. To dos os in di ca do res apon tam que nos de -
i xa ram para ad mi nis trar o osso. O osso! Um dado, in -
clu si ve não com pu ta do por ne nhu ma ins ti tu i ção bra si-
le i ra, nem pela Ce pal, de mons tra, de for ma mu i to cla -
ra, que, de 1997 a 2002, que a For ma ção Bru ta de
Ca pi tal Fixo, que é a me di da exa ta do nos so in ves ti-
men to pro du ti vo, ba i xou de 21,5% para 18,6%. 
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Agra de ço-lhe a com pre en são, Sr. Pre si den te.
Des cul pe-me ter ex tra po la do o tem po em al guns mi -
nu tos.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat ti,
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. Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, por per mu ta com o Se na dor Mar ce lo Cri vel-
la.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir-lhe per mis são para,
quan do V. Exª jul gar con ve ni en te, usar da pa la vra vi -
san do fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª está ins cri to para fazê-lo opor tu na men te, Se na-
dor Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 – no bre Lí der do PPS nes ta
Casa, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti –, Srªs e Srs.
Se na do res, meus ca ros te les pec ta do res da TV Se na-
do, es pe ci al men te os do meu que ri do To can tins,
meus ca ros ou vin tes da Rá dio Se na do FM e tam bém
da Rá dio Se na do Ondas Cur tas, fa rei al guns co-
men tá ri os, de uma ma ne i ra mu i to sim ples, como se
fora um dos ci da dãos pri vi le gi a dos que ti ve ram a
opor tu ni da de de as sis tir a uma en tre vis ta dada pelo
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz 
Iná cio Lula da Sil va, ao pro gra ma Fan tás ti co, se gu-
ra men te um dos pro gra mas de ma i or ín di ce de au-
diên cia nes te País, e tam bém a opor tu ni da de de ler
uma im por tan te en tre vis ta do Pre si den te con ce di da à
re vis ta Veja – am bas nes se fi nal de se ma na. São vá ri-
os pon tos mu i to im por tan tes.

Fa rei um co men tá rio an te ri or aos das en tre vis-
tas. Uma pes qui sa re gis trou que, já na fala ofi ci al do
Pre si den te da Re pú bli ca, que an te ce deu às en tre vis-
tas es pon tâ ne as, tan to no Pa lá cio da Alvo ra da quan to
no ga bi ne te pre si den ci al, um ín di ce de 80% dos en-
tre vis ta dos acre di ta vam na sin ce ri da de do Pre si den te
ao fa zer aque la co mu ni ca ção ofi ci al. Ima gi no que,

para as en tre vis tas con ce di das tan to no Pa lá cio da
Alvo ra da quan to à re vis ta Veja, esse ín di ce seja ain da
ma i or, tal vez até pelo grau de in for ma li da de, prin ci pal-
men te na en tre vis ta dada ao pro gra ma Fan tás ti co.

Espe ci al men te num pon to, que ro me so cor rer a
dois ilus tres per nam bu ca nos que re pre sen tam esse
im por tan te Esta do e que es tão no ple ná rio: o no bre
Se na dor Mar co Ma ci el e o no bre Se na dor José Jor ge.
Qu e ro dis cu tir um ra ci o cí nio que fez Sua Exce lên cia,
o Pre si den te da Re pú bli ca. Te nho a im pres são de que 
Sua Exce lên cia to cou num pon to que é do co nhe ci-
men to de to dos os Se na do res que co nhe cem os pe -
que nos mu ni cí pi os, a re a li da de do in te ri or do Bra sil,
como os Se na do res Efra im Mo ra is, Mão San ta, Eu rí-
pe des Ca mar go, Alme i da Lima, os nos sos no bres Pa -
res pre sen tes, com os qua is pre ten do dis cu tir esse
as sun to.

Num de ter mi na do pon to da en tre vis ta, o Pre si-
den te, a meu ver, foi mu i to fe liz. Sua Exce lên cia re fe-
riu-se ao Mu ni cí pio de Ca e tés. Nes te pon to eu peço
so cor ro à Ban ca da do Esta do de Per nam bu co, por -
que te nho dú vi da se é mes mo de lá a pro ce dên cia do
nos so Pre si den te da Re pú bli ca. Eu não que ria fal tar
com um dado im por tan te.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V. Exª per mi-
te-me um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Pedi o so cor ro e es cu to V. Exª, Se na dor José
Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Só para es cla re-
cer. Na re a li da de, quan do o Pre si den te Lula nas ceu,
esse hoje Mu ni cí pio de Ca e tés era um dis tri to do Mu -
ni cí pio de Ga ra nhuns, que é o ma i or da re gião. Então,
na re a li da de, o Pre si den te nas ceu em Ca e tés, mas
era na tu ral do Mu ni cí pio de Ga ra nhuns, por que lá foi
re gis tra do. Hoje, o Dis tri to de Ca e tés é um Mu ni cí pio,
por tan to, Sua Exce lên cia vol ta a ser de Ca e tés, ten do
exa ta men te nas ci do tam bém no Mu ni cí pio de Ga ra-
nhuns.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço a V. Exª o es cla re ci men to. Fi cam
aqui as mi nhas ho me na gens ao Esta do de Per nam-
bu co, ao atu al Mu ni cí pio de Ca e tés, ao Mu ni cí pio de
Ga ra nhuns. Faço uma ho me na gem a to dos os pe que-
nos e mé di os Mu ni cí pi os des te imen so Bra sil, que
atra ves sam uma cri se tal vez sem pre ce den tes.

O pon to a que que ro che gar e que con si de ro
pre ci o so é o teor de ve ra ci da de e co nhe ci men to de
ca u sa que de mons trou o Pre si den te da Re pú bli ca ao
se di ri gir aos mo ra do res des sas ci da des. Se na dor
José Jor ge, Sua Exce lên cia dis se que o ci da dão que
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mora num Mu ni cí pio de pe que no por te, como Ca e tés,
vive com seus pa ren tes, é co nhe ci do e res pe i ta do,
tem cré di to, mes mo sem ter con ta em ban co, em vir -
tu de da tra di ção de sua fa mí lia – às ve zes, a mais hu -
mil de das fa mí li as –, é re co nhe ci do pe los seus vi zi-
nhos e não lhe fal ta nada em casa. E dis se o Pre si-
den te, num mo men to mu i to bo ni to, que co me mo ra o
Dia de São José, 19 de mar ço, no ser tão, pe din do por
chu va.

No To can tins, Esta do que tem um dos ma i o res
ín di ces plu vi o mé tri cos do País, co me mo ra mos o Dia
de São José Ope rá rio, pa dro e i ro de Pal mas, em
nome de to dos os pais tra ba lha do res, mas a re a li da-
de é a mes ma. Pal mas é uma ci da de de 200 mil ha bi-
tan tes, mas, no To can tins in te i ro, co me mo ra-se o Dia
de São José. Ce le bra-se ain da o Dia de San to Antô -
nio e o de São João. Essa é uma tra di ção. As pes so as
co me mo ram as fes tas ju ni nas, as fes tas re li gi o sas e o 
ani ver sá rio das ci da des, que, mu i tas ve zes, co in ci-
dem com a pa dro e i ra do Mu ni cí pio. Essas co me mo ra-
ções são mu i to im por tan tes para a nos sa po pu la ção.

E o Pre si den te Lula foi mais fe liz ain da ao di zer
que, quan do uma pes soa aban do na Ca e tés, aban do-
na o pe que no Mu ni cí pio, e vai para a pe ri fe ria de uma
gran de ci da de, tor na-se um fa ve la do, um des co nhe ci-
do. Seus fi lhos po dem ver ter para o cri me. Nes ses lo -
ca is, em ra zão do alto grau de po bre za e de mi sé ria e
da fal ta de sa ne a men to, pou co se fala em re li gião, em
fé, mas mu i to se fala em cri me, em de sor ga ni za ção
so ci al, em dro gas, em nar co trá fi co. Nes se caso, o
Pre si den te da Re pú bli ca tam bém foi mu i to fe liz, pois
co nhe ce bem o País. Logo em se gui da, Sua Exce lên-
cia dis se: “Por esta ra zão, es ta mos de ter mi nan do aos
Srs. Mi nis tros que cons tru am, nas gran des me tró po-
les bra si le i ras, um gran de nú me ro de ca sas. Va mos
in cen ti var a cons tru ção de ca sas nas gran des ci da-
des bra si le i ras”.

Sr. Pre si den te, não que ro dis cor dar do Pre si-
den te da Re pú bli ca, mas que ro dar um en fo que cor re-
to ao pri me i ro mo men to da en tre vis ta, pois, a meu ver,
a so lu ção não é ade qua da. Se ria exa ta men te o in ver-
so. O Pre si den te de ve ria ter dito, na que le pri me i ro
mo men to, que cri a rá um pro gra ma para que pes so as
sa i am da pe ri fe ria da gran de ci da de, vol tem para Ca -
e tés e ga nhem sua casa pró pria, por que cons tru i rá
ca sas nas pe que nas ci da des bra si le i ras, ge ra rá em -
pre gos, in du zi rá o de sen vol vi men to para har mo ni zar
a si tu a ção. A meu ver, essa era a sa í da para o pro ble-
ma apon ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, onde es ta ri am os 200.000 bra si-
le i ros que mo ram em Pal mas se aque la ca pi tal não ti -
ves se sido cri a da, se não hou vés se mos cri a do um fa -

tor de in du ção ao de sen vol vi men to do To can tins?
Esta ri am em Bra sí lia. Se o To can tins não fos se cri a-
do, se gu ra men te São Pa u lo, Bra sí lia, Go iâ nia es ta ri-
am so fren do um in cha ço ain da ma i or. E cri a mos jun -
ta men te com Pal mas, em cada Mu ni cí pio do To can-
tins, um con vê nio com o Esta do para a cons tru ção de
ca sas. Não há um Mu ni cí pio que não te nha re ce bi do
re cur sos para a cons tru ção de trin ta, cin qüen ta, ses -
sen ta, du zen tas ca sas. Ne nhum Mu ni cí pio, dos 139,
fi cou sem um pro gra ma de par ce ria.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Con ce de-me V.
Exª ou tro apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Bre ve men te, Se na dor José Jor ge.

Tudo isso ope ra exa ta men te no sen ti do con trá-
rio de tra zer para as gran des ci da des as pes so as que
não es tão ten do opor tu ni da des nes te Bra sil imen so,
con ti nen tal e lon gín quo. Sua Exce lên cia lem brou-se,
mu i to acer ta da men te, da sua so fri da in fân cia em Ga -
ra nhuns. Me lhor di zen do, con for me cor ri gi do, ou in for-
ma do, pelo Se na dor José Jor ge, o Pre si den te Lula
pas sou sua in fân cia em Ca e tés, en tão dis tri to de Ga -
ra nhuns.

Ouço o apar te do Se na dor José Jor ge e, em se -
gui da, o do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Sr. Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª tem ab so lu ta ra zão na
crí ti ca que faz a essa opi nião do Pre si den te Lula. Não
há dú vi da de que o Bra sil tem ten dên cia a um in cha-
men to das gran des ci da des, prin ci pal men te das ca pi-
ta is.Então, mes mo cons tru in do casa, na ver da de tra -
zer mais gen te para es sas ci da des efe ti va men te não
é uma po lí ti ca po si ti va, mes mo por que a ques tão não
está só na casa, mas no sa ne a men to bá si co, no em -
pre go, no trans por te. Então, quan do se traz mais gen -
te para a ci da de gran de au men ta-se essa di fi cul da de.
Na re a li da de, de ve ria ha ver um pro gra ma ha bi ta ci o-
nal am plo, cuja idéia fun da men tal se ria a cri a ção de
um pro gra ma vol ta do para a ci da de de por te mé dio,
como já foi ten ta do al gu mas ve zes no Bra sil. Já tive
opor tu ni da de de ser Se cre tá rio de Ha bi ta ção de Per -
nam bu co du ran te qua tro anos, no Go ver no de nos so
com pa nhe i ro, Se na dor Mar co Ma ci el. Tí nha mos, na
épo ca, um gran de pro ble ma ha bi ta ci o nal que con-
tem pla va a re gião me tro po li ta na e o in te ri or, além das
ci da des de por te mé dio. Fo ram es co lhi das, en tão, cin -
co ci da des de por te mé dio – se não me en ga no, Ca ru-
a ru, Ga ra nhuns, Sal gue i ro, Pe tro li na e Ser ra Ta lha da
–, onde fo ram cons tru í das 1.000, 1.500, 2.000 ca sas,
até 4.000 em Ca ru a ru, para fa zer com que a po pu la-
ção ali se ins ta las se. Por quê? Por que não adi an ta le -
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var mais gen te para a re gião me tro po li ta na, mes mo
que se dê casa, por que a pes soa vai ter a casa, mas
não terá em pre go, es co la, trans por te, não terá nada.
Então, V. Exª tem ra zão: a idéia não é boa, de fi ni ti va-
men te.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Pois é, Se na dor José Jor ge, an tes de ou vir o
Se na dor Eu rí pe des, gos ta ria de fa lar so bre a en tre-
vis ta do Se nhor Pre si den te, Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Fi quei mu i to fe liz em ver a sim pli ci da de do ca sal, a
sin ce ri da de do Pre si den te ao co men tar as co i sas do
dia-a-dia, a opor tu ni da de de a Pri me i ra-Dama mos-
trar as mu dan ças de há bi to, toda a luta que so fre ram
até che gar àque le mo men to. Isso é uma co i sa mu i to
pre ci o sa da de mo cra cia! Foi mu i to im por tan te o Pre -
si den te se lem brar das pe que nas ci da des bra si le i ras.
E não se tra ta aqui de ser mos con trá ri os ao pro gra ma
de cons tru ção de ca sas nas gran des ci da des, à re cu-
pe ra ção das fa ve las, à re cons tru ção das gran des ci -
da des bra si le i ras. Será ex tra or di ná rio, por exem plo, o
Pan-Ame ri ca no no Rio de Ja ne i ro, e te nho cer te za de
que será mu i to im por tan te para essa ci da de. Fu tu ra-
men te, va mos lu tar mu i to para que as Olim pía das se -
jam lá tam bém. Hoje, é o Bra sil in te i ro tor cen do pelo
Rio de Ja ne i ro.

Na hora em que o Pre si den te da Re pú bli ca ci tou
a ci da de de Ca e tés, lem brei-me dos re ti ran tes do
nos so Esta do. Exce tu an do-se Pal mas, Ara gua í na e
Gu ru pi, nos de ma is 130 mu ni cí pi os, hou ve pes so as
que mi gra ram para São Pa u lo, para Bra sí lia, para Go -
iâ nia, an tes da cri a ção do To can tins. E fi quei pen san-
do que se ria óti mo se o Pre si den te es ti ves se anun ci-
an do aqui um pro gra ma em que se dis ses se “vol te
para a sua ter ra na tal, por que, além de seus pa ren tes,
es ta rá lhe aguar dan do uma casa pró pria”. Digo isso
por que te nho cer te za de que nin guém, nem mes mo o
Pre si den te Lula, de i xou Ga ra nhuns ou Ca e tés por
von ta de.

Meu pai saiu como re ti ran te da seca, uma seca
gra vís si ma que, en tre ou tras co i sas, pro vo cou a mor -
te pre ma tu ra de sua mãe, mi nha avó, pós-par to do ir -
mão mais novo de meu pai, sem as mí ni mas con di-
ções, como acon te ce com a ma i o ria das mães des co-
nhe ci das, que não têm di re i to ne nhum, que não es tão
em Pre vi dên cia al gu ma, que não es tão nas con tas de
nin guém, que não se apo sen ta rão com 17, com 18,
com 20, com 30 anos de tra ba lho, que não se apo sen-
ta rão com nada, com sa lá rio al gum. Elas vi vem do
pou co que con se guem ga nhar num dia, que bran do
coco no nos so Ma ra nhão, no Bico do Pa pa ga io, no
To can tins ou la van do uma peça de rou pa para al guém
que te nha um pou co mais.

Então, nes te mo men to, es tou co me mo ran do
uma en tre vis ta sin ce ra, um mo men to im por tan te em
que se abrem as por tas do Pa lá cio da Alvo ra da, em
que o Pre si den te fa lou de tudo um pou co e que foi
mu i to in te res san te. Qu e ro dis cu tir ape nas e di vi dir
com os meus Pa res, com os que têm gran de ex pe-
riên cia nes ta Casa, que não será cri an do pro gra mas
ha bi ta ci o na is nos gran des cen tros ur ba nos que va-
mos mu dar o nú me ro. E qual é o nú me ro de que, a
meu ver, re sul tam to dos os pro ble mas na ci o na is? Vou 
re pe tir: dois ter ços da po pu la ção bra si le i ra es tão vi -
ven do em um ter ço do nos so ter ri tó rio! Re pi to o exem -
plo: é como se es ti vés se mos numa gran de casa e to -
dos fôs se mos dor mir em um quar to ape nas. Obvi a-
men te, ha ve ria con fli to por es pa ço, por ter ra, por teto,
por em pre go e por opor tu ni da des.

É por isso que que ro cha mar a aten ção dos mi -
nis tros que in te gram este Go ver no, do Mi nis tro das
Ci da des, do gran de Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal,
Ciro Go mes. Pen so que de ve mos ir no sen ti do in ver-
so. Te mos que cri ar pro gra mas de de sen vol vi men to,
redi vi dir o ter ri tó rio na ci o nal, abrir no vas áre as para
que as pes so as de i xem de ir para o eixo Ri o São Pa u lo,
in chan do ain da mais as gran des ci da des. Te mos que
fa zer tal vez, re pe tin do Ro o se velt, a gran de mar cha
para o oes te, quem sabe com um New Deal, quem
sabe com os in ves ti men tos do Go ver no Fe de ral nas
pe que nas e mé di as ci da des.

Mas não que ro de i xar de con ce der os apar tes,
pela or dem de so li ci ta ção, aos Se na do res Eu rí pe des
Ca mar go, Mão San ta e ao no bre re pre sen tan te do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª, como
sem pre, traz à dis cus são uma ques tão fun da men tal,
na ci o nal, que é o in cha ço das ci da des e o es va zi a-
men to do cam po. É um pro ces so de cor ren te de uma
dis tor ção da po lí ti ca na ci o nal. Con cor do que as pes -
so as não vi e ram para as ci da des por que de i xa ram de
gos tar de tra ba lhar no cam po, mas por que as con di-
ções não fo ram da das a elas. E é a po lí ti ca na ci o nal
que faz isso. As pes so as não ti ve ram op ção, fo ram
for ça das pela po lí ti ca vi gen te. Mas ago ra, como V. Exª 
mu i to bem dis se, há qua se dois ter ços da po pu la ção
nas ci da des. Inver teu-se o pro ces so, ge ran do uma si -
tu a ção que pre ci sa ser re sol vi da. É o caos ur ba no. É
cla ro que tam bém não há como, de uma hora para ou -
tra, trans por tar mos es sas pes so as. Fí si ca, fi nan ce i ra
e psi co lo gi ca men te é im pos sí vel fa zer mos essa
trans po si ção. Há um dé fi cit de mo ra dia mu i to gran de.
Por ou tro lado, sa be mos que, em al guns cen tros ur -
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ba nos, há uma ofer ta ex ce den te de mo ra dia e uma
par ce la da po pu la ção sem teto. Há um gran de nú me-
ro de cons tru ções, um mer ca do imo bi liá rio vas to, mas 
as pes so as não têm aces so a esse mer ca do imo bi liá-
rio. Então, há uma dis tor ção mu i to gran de. Pre ci sa-
mos fa zer uma dis cus são de fô le go, por que é uma
ques tão es tru tu ran te para o nos so País. E não será
em uma pin ce la da que a fa re mos. Po rém, V. Exª ini cia
essa dis cus são, e o Con gres so Na ci o nal po de ria dis -
cu tir a vi a bi li da de da vida na ci da de e no cam pos,
bus can do as gran des sa í das para os pro ble mas. Pen -
so que o nos so pa pel é con tri bu ir para esse de ba te. É
pre ci so en ten der que exis tem pes so as sem mo ra dia
nas ci da des e que não vol ta rão para o cam po ime di a-
ta men te. Por tan to, é pre ci so me di ar essa ques tão. V.
Exª traz esse as sun to a esta Casa, que é im por tan te.
Gos ta ria de par ti ci par des se de ba te, mas de for ma
mais or gâ ni ca, mais con sis ten te e mais apro fun da da,
tal como esse as sun to me re ce.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
TO) Agra de ço a V. Exª, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
pelo seu apar te. A abor da gem de V. Exª é a tra du ção
da qui lo que pro cu ra mos ex pres sar aqui nes ta tri bu na.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta e,
logo em se gui da, ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, em
fun ção da mi nha obri ga ção de cum prir o Re gi men to e 
con ce der os apar tes den tro do meu tem po dis po ní vel.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Si que i-
ra Cam pos, en ten do que V. Exª de ve ria usar da pa la-
vra todo o dia, por que con vi veu com o se nhor seu pai,
que é uma luz. Qu e ria en ca mi nhar ao Pre si den te Lula 
um acon se lha men to: di zem que Jack Welch é o ma i or
ad mi nis tra dor do mun do mo der no, da GE. Ele era tão
com pe ten te que Bill Clin ton o con vi da va para jo gar
gol fe, e, na que le jogo de mo ra do, o Pre si den te ame ri-
ca no apren dia. Ele diz, em um de seus li vros, que “co -
pi ar não é feio”. Ele man da va os exe cu ti vos dele ao
mun do todo para co pi a rem o que era bom. Inven tar é
para Eins te in, e, evi den te men te, o Pre si den te Lula
não é Eins te in. Então, To can tins é um mo de lo a ser
co pi a do, foi um êxi to. E as sim foi a di vi são de nove
Esta dos. Eu da ria um exem plo: os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca mais Por to Rico são cons ti tu í dos de 51 Esta -
dos. O Mé xi co tem 1,998 mi lhão km2, seu ter ri tó rio re -
pre sen ta me nos de um quar to do nos so Bra sil. No en -
tan to, o Bra sil tem 27 Esta dos, en quan to o Mé xi co
tem 35. Então, isso fixa as pes so as. E digo com ex pe-
riên cia. Não sou con tra a ha bi ta ção. Pelo con trá rio,
Deus me per mi tiu cons tru ir mais de 40 mil ca sas no
Esta do do Pi a uí. É um pro gra ma que gera em pre go,
me lho ra a in dús tria da cons tru ção ci vil, e o lar é uma
co i sa aben ço a da para a fa mí lia. Qu an do go ver nei o

Pi a uí, an te ce deu-me um bri lhan te Go ver na dor, Fre i-
tas Neto, que foi Se na dor. Ele am pli ou o nú me ro de
mu ni cí pi os, que pas sa ram de 115 a 145. E eu en tre-
guei o Pi a uí com 224 mu ni cí pi os. Deus me per mi tiu
cri ar 76 de les. E me lho rou a si tu a ção, por que, além
de se ve rem po vo a dos trans for ma dos em ci da des,
ha via ruas pa vi men ta das, hos pi tal, a pra ça para na -
mo rar, o mer ca do pú bli co para a co mer ci a li za ção.
Como diz o Pe que no Prín ci pe, “o es sen ci al é in vi sí vel
aos olhos”. Então, foi a opor tu ni da de para o apa re ci-
men to de no vas li de ran ças: Ve re a do res, Vice-Pre fe i-
tos e Pre fe i tos. A cri a ção de no vos Esta dos é uma
ban de i ra con cre ta que fi xa rá o ho mem no seu lo cal de 
ori gem. Aí es tão o To can tins e o Mato Gros so do Sul.
Esses são ca mi nhos que V. Exª des per ta e que têm
sido uma gran de con tri bu i ção para o time do Pa lá cio,
que está vi ven do das pe la das de sá ba do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, meu tem po está
es go ta do, mas V. Exª me hon ra com o seu apar te.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Obri ga do, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos. Antes
de tudo, cum pri men to V. Exª por mais esse pro nun ci a-
men to. Nos dis cur sos de V. Exª, não há res quí cio de
viés ex ces si va men te par ti dá rio. V. Exª faz dis cur sos
abor dan do, se gun do o seu pon to de vis ta mas sem
par ti da ri zar a ques tão, te mas fun da men ta is da nos sa
re a li da de, da nos sa eco no mia. Hoje, V. Exª faz a crí ti-
ca cons tru ti va de um tre cho da en tre vis ta do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que achei mu i to opor tu na e ade -
qua da. V. Exª se re fe re à ques tão da ur ba ni za ção e da 
con cen tra ção. Tra go à Casa uma im pres são que me
fi cou mu i to for te de uma pa les tra a que as sis ti hoje
pela ma nhã no BNDES. O ar qui te to e ur ba nis ta Sér -
gio Ma ga lhães fa lou so bre a ques tão da ur ba ni za ção,
cla ro, par ti cu la ri zan do o Rio de Ja ne i ro, mas abor dou
o tema de modo ge ral, mos tran do que mu i tas afir ma-
ções ain da fe i tas cons ti tu em mi tos do pas sa do. Por
exem plo, mos trou que a idéia de que o cres ci men to
ur ba no vem ali men ta do pelo êxo do ru ral não pro ce de
há mais de 15 anos, e isso foi mos tra do pe las cur vas.
O cres ci men to ur ba no hoje é ve ge ta ti vo por que os
gran des cen tros se re pro du zem, ge ran do opor tu ni da-
des de em pre go for ma is ou in for ma is. O gran de atra ti-
vo do gran de cen tro é o em pre go in for mal, que é di fí cil
de com ba ter. É cla ro que, se o Go ver no abrir um pro -
gra ma de fi nan ci a men to para casa pró pria em ci da-
des de gran de e mé dio por te, ha ve rá atra ti vo, mas
temo que não seja su fi ci en te. Cre io que a gran de mis -
são é ge rar mos em pre go de for ma des cen tra li za da.
Falo de Esta dos como o To can tins, do Cen tro-Oes te,
ou seja, de re giões que, de mo gra fi ca men te, es tão
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me nos ocu pa das. Essa ge ra ção de em pre gos é uma
ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral. O que ala van ca a eco -
no mia, o em pre go, é o in ves ti men to pú bli co. Sou de -
fen sor da des cen tra li za ção de in ves ti men tos pú bli cos
para des cen tra li zar um pou co a ati vi da de eco nô mi ca
e po der ali vi ar esse pro ble ma de ten são nos gran des
cen tros ur ba nos. Meus pa ra béns a V. Exª pelo seu
pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço ao Se na dor Mão San ta as ex pe ri-
en tes e ge ne ro sas pa la vras que in cor po ro ao meu
pro nun ci a men to, como tam bém a im por tan te con tri-
bu i ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que foi Pre fe i-
to e que co nhe ce mu i to bem a re a li da de na ci o nal.

Ter mi na rei, Sr. Pre si den te, agra de cen do às pes -
so as que es tão nas ga le ri as, ao no bre Ve re a dor Mas -
ca re nhas, da ci da de de Pal mas, que ocu pa a tri bu na
de hon ra.

Sr. Pre si den te, en tre ou tras co i sas, V. Exª é mé -
di co. Te nho uma fi lha que, com 22 anos, está fa zen do
o cur so de Me di ci na. A Ca rol está com 15, o Gu i lher-
me com 10. Meu pe que no Ga bri el está com qua tro
anos. Qu an do eu era cri an ça, aos cin co ou seis anos
de ida de, cor ria para ou vir pelo rá dio o Re pór ter
Esso, em com pa nhia de meu pai. Inte res sa vam-me
as no tí ci as que eram trans mi ti das. Assim ocor re com
meu fi lho Ga bri el. Ele es tu da pela ma nhã e, sa ben do
que a ses são ocor re na par te da tar de, acom pa nha os 
de ba tes – isso, com ape nas qua tro anos de ida de. E,
como o Ga bri el, há mi lha res de bra si le i ros que, jun ta-
men te co mi go, co me mo ram.

Gos tei, Sr. Pre si den te, da sin ce ri da de e da fran -
que za do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de-
mons tra das na en tre vis ta. Não digo nem que se tra te
de uma crí ti ca cons tru ti va, mas, sim, de uma con tri bu-
i ção a Sua Exce lên cia. Como dis se o Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, va mos olhar para a ge ra ção de em pre go
des cen tra li za da e não va mos in du zir as pes so as a
irem para os Esta dos de São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro,
por que a so lu ção, de fi ni ti va men te, não é essa. Ocu -
pe mos me lhor o ter ri tó rio na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Mão San ta,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co
mi nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to
Inter no.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. 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, bra si le i ras e bra si-
le i ros, como mem bro do PMDB, Par ti do ma i or do Bra -

sil, Par ti do que con quis tou a re de mo cra ti za ção do
País, Par ti do que en trou na mi to lo gia por meio de
Ulysses Gu i ma rães, de Tran cre do Ne ves, de Te o tô nio
Vi le la e que é o ma i or des ta Casa, em quan ti da de e
qua li da de. A sa be do ria po pu lar diz: as águas cor rem
para o mar – mar san to onde está Ulysses Gu i ma rães
–, e o PMDB é esse mar para o qual cor rem os par ti-
dos e as li de ran ças.

É gra ti fi can te co mu ni car a ida para o PMDB do
gran de lí der do Esta do do Rio de Ja ne i ro, o ex-Go ver-
na dor Anthony Ga ro ti nho, hoje Se cre tá rio de Se gu-
ran ça, ex-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca e um
dos re pre sen tan tes de Deus nes te Bra sil, com a sua
es po sa, a Go ver na do ra Ro si nha, e com o ex tra or di-
ná rio vice-Go ver na dor, Luiz Pa u lo Con de, que tam-
bém foi ex tra or di ná rio Pre fe i to – como o nos so Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no – da en can ta do ra ci da de do
Rio de Ja ne i ro.

Como jus ta men te um bem sem pre é acom pa-
nha do de ou tro bem, como di zia Pa dre Antô nio Vi e i ra,
acom pa nha rão o gran de lí der Ga ro ti nho 11 De pu ta-
dos Fe de ra is e 10 De pu ta dos Esta du a is. A sua ins cri-
ção será na Pre si dên cia do nos so Par ti do, PMDB,
ama nhã, às 11 ho ras e 30 mi nu tos. Para esse ato,
con vi do os mem bros do Par ti do e to dos os ou tros que
se fa zem pre sen tes nes te Se na do Fe de ral e que en -
gran de cem a nos sa Re pú bli ca.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 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.

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 PFL do Esta do de Per nam bu co, por 20 mi nu-
tos.

A Mesa re gis tra que es tão ins cri tos o no bre Lí -
der José Agri pi no Maia, para fa lar pela Li de ran ça do
PFL, e o Se na dor Mar co Ma ci el, do Esta do de Per -
nam bu co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR JOSÉ JORGE QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

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. Mo za ril do
Ca val can ti.

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  19 24003    173ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der José Agri pi no
Maia, pelo PFL, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca-
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, II, a do Re gi men to Inter no.

O SR. 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, o Se na dor José Jor ge, um ca va lhe i-
ro, fez uso da pa la vra para la men tar as de cla ra ções
dos Mi nis tros Pa loc ci e José Dir ceu.

Qu e ro di zer que não ape nas la men to isso; fi quei
in dig na do. Fi quei in dig na do e, no pri me i ro mo men to,
nem acre di tei na man che te que li. Mas, quan do vi que
to dos os jor na is de sá ba do tra zi am, so bre a ma té ria,
con te ú do se me lhan te, en ten di que a man che te do jor-
nal O Glo bo cor res pon dia ao que os Mi nis tros ha vi am
dito. A man che te da ter ce i ra pá gi na da edi ção de O
Glo bo do sá ba do, 16 de agos to, foi:

“DIRCEU: FALTA ÉTICA AO PFL.
Mi nis tro, com Pa loc ci, de i xa cla ro que

go ver no não ace i ta di vi dir a re ce i ta da
CPMF”.

Num tom ab so lu ta men te im po si ti vo, inu si ta da-
men te im po si ti vo, por que está tra tan do de um as-
sun to que diz res pe i to a uma pro pos ta que será dis -
cu ti da e vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal. Não será
nem o Mi nis tro Pa loc ci, nem o Mi nis tro Dir ceu que
de ci di rão se a CPMF será apro va da de fi ni ti va men te
e, se o for, de que for ma ela de ve rá ser gas ta. Essa
ma té ria é da com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal e
cons ta da pro pos ta de re for ma tri bu tá ria.

Dito isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro re gis trar que fi quei tris te pelo con tra pon to que
fiz com a fala re cen te do Pre si den te Lula. Tal fala, é
ver da de, foi lida, foi en sa i a da, mas foi re fle ti da. E o
Pre si den te só a pro nun ci ou por que jul ga va con ve ni-
en te pro nun ciá-la. Ela foi lida, en sa i a da, mas era re -
fle ti da. E era sen sa ta, mo de ra da. O Pre si den te saiu
da que le tom de sin te res san te de di zer que nem ge a-
da, nem tem pes ta de – só Deus – im pe di ria as re for-
mas, para fa zer um agra de ci men to ao voto dos par ti-
dos que fa zem opo si ção ao Go ver no, para que a re -
for ma da Pre vi dên cia fos se apro va da no pri me i ro tur -
no com ajus tes, bons ajus tes pro vi den ci a dos pelo
PFL, pelo PSDB e pe los dis si den tes da base go ver-
nis ta.

Logo de po is, Sr. Pre si den te, vejo a de cla ra ção
do Mi nis tro Dir ceu – não sei se ele ou Pa loc ci, pou co
im por ta, por que am bos fa lam pelo Go ver no. Ela foi
agres si va com o par ti do que faz po lí ti ca com éti ca. Foi 

dito e re pe ti do: fal ta éti ca ao PFL. E dis se por que. Se -
na dor Tião Vi a na, o Mi nis tro Dir ceu ou o Mi nis tro Pa -
loc ci dis se ram que fal ta éti ca ao PFL por que ele es ta-
va acu san do o Go ver no pela cri se. O PFL fez uma re -
u nião de pre fe i tos no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la e, em 
hora ne nhu ma, acu sou o Go ver no de ser o res pon sá-
vel pela cri se. Re u niu mais de qui nhen tos pre fe i tos
para de ba ter um as sun to de in te res se ins ti tu ci o nal
dos Mu ni cí pi os, a par tir dos re cla mos que eu, como
Lí der, ouvi no Pa ra ná, no Rio Gran de do Sul, em Mato 
Gros so, em Mato Gros so do Sul, em Per nam bu co, no
Rio Gran de do Nor te, dos pre fe i tos que se jul gam
que bra dos. E o pró prio Pre si den te já teve a opor tu ni-
da de de ma ni fes tar-se nes se mes mo rumo.

O Mi nis tro Dir ceu ou o Mi nis tro Pa loc ci, pou co
im por ta quem dis se, por que fa lam em nome do Go-
ver no, di zi am que o PFL não ti nha o di re i to de fa zer o
que es ta va fa zen do. E o PFL está fa zen do po lí ti ca no
bom sen ti do. Está re u nin do pre fe i tos para dis cu tir e
de ba ter as sun to de in te res se ins ti tu ci o nal de uma uni -
da de da fe de ra ção cha ma da Mu ni cí pio. Não ti nha di -
re i to por que o PFL ha via vo ta do a fa vor da CPMF, das
con tri bu i ções tipo Co fins, tipo CSLL. Aqui fa lou o Se -
na dor José Jor ge, este sim, um ho mem equi li bra do,
pon de ra do, mo de ra do, que nar rou com pre ci são ci -
rúr gi ca a his tó ria da vi gên cia da CPMF, como ela foi
cri a da – ti nha até ou tro nome – e com uma ou tra alí -
quo ta, até che gar aos dias atu a is, quan do ela está vi -
gen do como con tri bu i ção no va lor de 0,38%, e as sim
con ti nu a rá até o dia 31 de de zem bro. Se algo mais
não for vo ta do, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2004, a
CPMF será co bra da com alí quo ta de 0,08%.

A CPMF sem pre foi uma ques tão con tro ver sa
no PFL. Na Câ ma ra e no Se na do, uns vo ta ram a fa-
vor, ou tros vo ta ram con tra, como na re for ma da Pre vi-
dên cia, uns vo ta ram a fa vor, ou tros vo ta ram con tra. É
ver da de que o PFL fa zia par te da base do Go ver no
pas sa do. Mu i tos vo ta ram a fa vor da CSLL, ou tros vo -
ta ram con tra; mu i tos vo ta ram a fa vor da im plan ta ção e 
da ele va ção even tu al de alí quo ta da Co fins, ou tros vo -
ta ram con tra. Nem por isso, o PFL, hora ne nhu ma,
agre diu aque les que são opo si ção, por fal ta de éti ca,
por que eles ti ves sem de fi ni do a po si ção A ou B.

Se na dor José Jor ge, V. Exª é tes te mu nha de
que nós nos di vi di mos na ques tão da CPMF, mas na
ques tão do au men to pro pos to pelo Go ver no do PT
para a CSLL, este ano, au men ta da em 167%, e no
au men to da Co fins, de 3% para 4%, o Go ver no vo tou
fe cha do a fa vor des se au men to, con tra o qual nós da
Opo si ção vo ta mos fe cha dos. Não dis se mos que o PT
era um Par ti do pou co éti co por que de fen dia os seus
in te res ses.
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Se na dor José Jor ge, Se na dor Mão San ta, Se-
na dor Tião Vi a na, des cul pem-me ser fran co. Re vol-
tou-me a de cla ra ção, que não foi, eu di ria, ci vi li za da,
de dois Mi nis tros que têm a obri ga ção de ser es ta dis-
tas e que não po de ri am, ja ma is, ter acu sa do o PFL de 
fal ta de éti ca. O Go ver no, sim, pro pôs o au men to da
CSLL e da Co fins; o Go ver no, sim, ga nhou a ele i ção,
pro me ten do do brar o sa lá rio mí ni mo em qua tro anos,
con ce der gor dos re a jus tes aos ser vi do res pú bli cos,
ge rar dez mi lhões de em pre gos. Mas, ao con trá rio do
que pro me teu na cam pa nha, já ge rou se is cen tos mil
de sem pre gos, con ce deu au men to aos ser vi do res pú -
bli cos de 1%, e o sa lá rio mí ni mo cres ceu 1,85% –
cres ci men to real.

Por isso, per gun to: é éti co, Sr. Pre si den te, pro -
me ter, como foi pro me ti do, o es pe tá cu lo do cres ci-
men to e pelo quin to mês se gui do ter ha vi do que da na
ati vi da de in dus tri al e pelo sé ti mo mês se gui do ter ha -
vi do que da na ati vi da de co mer ci al? É éti co ter ha vi do
uma que da, no pri me i ro e no se gun do tri mes tres, per-
to de 1% do PIB, com a re ces são ins ta la da, para um
Go ver no que pro me teu o mi la gre ou o es pe tá cu lo do
cres ci men to? Isso é éti co?

Nem por isso, o PFL tem dito que o Go ver no é
pou co éti co. Essas cons ta ta ções se im põem. Não
ace i to a pe cha de aé ti co pelo fato de es tar, como par-
ti do po lí ti co, de sem pe nhan do um pa pel que cabe à
Opo si ção. Nin guém vai nos ca lar. Falo do pa pel de in -
ter pre tar o sen ti men to da so ci e da de, das ins ti tu i ções,
de ser a voz das ruas. Te mos a obri ga ção de in ter pre-
tar a voz das ruas. Qu an do re u ni mos mais de qui-
nhen tos pre fe i tos, na quin ta-fe i ra pas sa da, con vi da-
dos do PMDB e do PSDB, o Pre si den te da Fren te Par-
la men tar, Se na dor Ney Su as su na, e o Lí der do
PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio, fo ram lá e ma ni fes ta-
ram te ses as se me lha das às nos sas. Vai-se pror ro gar
a CPMF? Vai-se pe re ni zá-la? Então, va mos re dis cu tir
a sua apli ca ção. Por quê? Por que há uma ins ti tu i ção
que está fa li da. A União e os Esta dos es tão es ca pan-
do mal, mas es tão es ca pan do, en quan to os Mu ni cí pi-
os não têm para onde cor rer. A hora dos Mu ni cí pi os é
esta, Sr. Pre si den te! Ago ra é que se vai vo tar a re for-
ma tri bu tá ria. “Não há di nhe i ro” – está dito aqui. O Mi -
nis tro Anto nio Pa loc ci in da gou: “Qu e rem re dis tri bu ir a
CPMF? Va mos ti rar o di nhe i ro de onde? Isso não é
uma bri ga por pe da ços de im pos tos”. É ver da de que
não o é. No en tan to, não se pode per der a opor tu ni da-
de de fa zer res sur gir das cin zas uma uni da de fe de ra-
ti va cha ma da Mu ni cí pio. É opor tu no dis cu tir o tema
pac to fe de ra ti vo. E re mé dio há. Por cu ri o so, o re mé dio
é um só e está na pra te le i ra tran ca da cuja cha ve só o
Go ver no tem. Está nas mãos dos Mi nis tros Pa loc ci e

Dir ceu, do Pre si den te Lula. Só S. Exªs po dem abrir o
ar má rio e re ti rar o re mé dio, para dar aos mu ni cí pi os e
Esta dos um pou co da CPMF, re to mar o cres ci men to
do País, evi tar ou in ter rom per o pro ces so de que da da 
ati vi da de in dus tri al, pos si bi li tar a re to ma da das ven-
das do co mér cio e a re to ma da do cres ci men to. Está
nas mãos do Go ver no – e quem diz isso não sou seu,
é pra ti ca men te a una ni mi da de dos eco no mis tas res -
pon sá ve is des te País – ba i xar a taxa de ju ros.

Sr. Pre si den te, sabe quan to sig ni fi ca o País de i-
xar de gas tar com os ser vi ços da dí vi da, se hou ver a
que da de 1% nes ses ser vi ços na taxa de ju ros? Sabe
quan to sig ni fi ca de eco no mia ba i xar 1% na taxa de ju -
ros? Sig ni fi cam R$6 bi lhões a me nos em des pe sa no
ser vi ço da dí vi da pú bli ca in ter na. A CPMF vai ar re ca-
dar este ano R$24 bi lhões. O que Esta dos e mu ni cí pi-
os que rem é R$ 6 bi lhões. A União anun cia que vai
aba i xar, no mí ni mo, 8% da taxa de ju ros atu al. Se ba i-
xar 2%, re to ma-se o cres ci men to da in dús tria, re a ti-
vam-se as ven das, ge ram-se em pre gos, pro pi cia-se o 
aten di men to aos mu ni cí pi os e a re com po si ção do
Pac to Fe de ra ti vo.

Está nas mãos do Go ver no, não pre ci sa agre dir
nem cha mar quem de fen de essa tese de aé ti co. Fa ze-
mos po lí ti ca com se ri e da de e va mos, do pon to de vis -
ta ins ti tu ci o nal, “to par esta pa ra da”. Não nos in ti mi da-
re mos.

Ama nhã se re u ni rá o PMDB com seus pre fe i tos.
Te nho cer te za de que o PMDB não terá se in ti mi da do
com as de cla ra ções dos Mi nis tros e aqui lo que dis se
na ins ta la ção da fren te par la men tar, e os com pro mis-
sos to ma dos com seus pre fe i tos se rão to dos re no va-
dos na re u nião de ama nhã. Te nho cer te za de que o
Go ver no não agre di rá o PMDB, como fez com o PFL,
com a pe cha de aé ti co, por que éti co so mos to dos
nós, na luta em be ne fí cio dos Mu ni cí pi os.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, no bre Se na dor Tião Vi a-
na, como Lí der do Blo co de apo io ao Go ver no, por
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te, de in -
te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí -
nea a, do Re gi men to.

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, eu es ta va ou vin do aten ta men te as
ma ni fes ta ções do gran de Lí der José Agri pi no a res -
pe i to des se mo men to de cho que de in ter pre ta ções e
opi niões que hou ve en tre o que dis se o Mi nis tro-Che-
fe da Casa Ci vil e o que o PFL en ten deu. Se gu ra men-
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te é opor tu no que se ve nha ao ple ná rio, que se de ba-
ta o tema. 

Esta mos di an te de um mo vi men to po lí ti co cla ro,
di ri gi do pelo PFL – com mu i ta ha bi li da de, é bom que
se diga – e por al guns ou tros par ti dos, na ten ta ti va de
ele var uma re sis tên cia dos pre fe i tos, es pe ci al men te
vin cu la dos ao seu Par ti do, nos Mu ni cí pi os bra si le i ros,
em re la ção ao aces so aos tri bu tos na ci o na is ou às
cha ma das con tri bu i ções fi nan ce i ras, con so li da das ao 
lon go dos úl ti mos anos. 

É mu i to im por tan te es cla re cer os pre ce den tes
des sa cri se que, de fato, se aba te so bre os mu ni cí pi os
bra si le i ros, que não é di ag nos ti ca da ago ra, é re co-
nhe ci da pelo Par ti do dos Tra ba lha do res ao lon go dos
úl ti mos anos e, sem dú vi da ne nhu ma, é he ran ça do
pós Cons ti tu i ção de 1988, quan do se de fi niu pelo em -
po bre ci men to dos mu ni cí pi os nas re gras as su mi das.
Os mu ni cí pi os de ti nham 19% da re ce i ta fi nan ce i ra
na ci o nal e ca í ram para 13% até o ano 2000. Isso de -
mons tra uma gra ve si tu a ção de per da para os mu ni cí-
pi os bra si le i ros e os equí vo cos da po lí ti ca de Go ver no
ado ta da na ges tão pas sa da, que, in fe liz men te, teve
na que le mo men to a anuên cia e a par ti ci pa ção res-
pon sá vel do PFL e de ou tros par ti dos. O nos so Par ti-
do se opôs a esse tipo de po lí ti ca que, na que les mo -
men tos, cen tra li za va re cur sos que en di vi da vam o
País, que au men ta vam a dí vi da ex ter na e que sa cri fi-
ca vam mu i to a dí vi da pú bli ca. É sem pre opor tu no
lem brar, Sr. Pre si den te: no fi nal dos anos 80 a dí vi da
pú bli ca na ci o nal, ain da no Go ver no do Pre si den te do
Pre si den te José Sar ney, era zero e hoje está na or -
dem de 850 bi lhões, uma dí vi da que foi cons tru í da
pelo mo dus ope ran di dos go ver nos pas sa dos.

Te mos o de ver de re pa rar tudo isso, de re ti fi car
os ca mi nhos to ma dos pela ges tão pú bli ca, for ta le cer
no va men te os mu ni cí pi os, os Esta dos e pre ser var a
ca pa ci da de de in ves ti men to e ma nu ten ção da má qui-
na que tem que ter a União nas suas res pon sa bi li da-
des cons ti tu ci o na is e nas suas res pon sa bi li da des
com o País.

É esse o di le ma que es ta mos vi ven do. O PFL
apon ta que o ca mi nho é a to ma da de par te da CPMF.
De ve ria re co nhe cer nes se de ba te que 2% da CPMF
vão para o Sis te ma Úni co de Sa ú de, que re pas sa au -
to ma ti ca men te, fun do a fun do, para os mu ni cí pi os
bra si le i ros es ses re cur sos.Então, qua se de zo i to bi-
lhões já são trans fe ri dos da CPMF aos Esta dos e mu -
ni cí pi os, fora os ou tros re cur sos que tam bém têm
como fon te fi nal a CPMF.Esse é um de ba te que pre ci-
sa ser tra ta do com mu i ta tran qüi li da de.

É im por tan te que nós te nha mos cla re za do que
al guns pre fe i tos es tão di zen do. Alguns pla ne jam um

ato po lí ti co de pro tes to ao Go ver no Fe de ral por uma
cri se que não fo mos nós que ca u sa mos. Não foi o Go -
ver no do Pre si den te Lula, é uma cri se her da da dos úl -
ti mos anos de ges tão do Go ver no bra si le i ro, do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que ti nha o apo io
do no bre Se na dor He rá cli to For tes.

Eu gos ta ria ain da, Sr. Pre si den te, de de i xar cla -
ro que a in ten ção do Go ver no atu al é a re ti fi ca ção, é
co lo car as co i sas no de vi do lu gar. Ago ra, não é ti ran-
do re ce i ta da União, que está tão sa cri fi ca da, que va -
mos mu dar o cur so de um novo pac to fe de ra ti vo, de
uma nova re vi são de fi nan ci a men to pú bli co para as
Uni da des Fe de ra das bra si le i ras. Nós es ta mos olhan -
do, sim, para a ne go ci a ção com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal no mês de se tem bro. Qu e re mos es ta be-
le cer um novo mo de lo de re la ção, olhar se é pos sí vel
e de fi nir as pos si bi li da des do avan ço para um novo
modo de fi nan ci a men to dos mu ni cí pi os, um novo fi -
nan ci a men to pú bli co bra si le i ro.

Não dá mais para en ten der mos como cor re to
que um in ves ti men to es tra té gi co fe i to por uma es ta tal
como a Pe tro bras seja con si de ra do en di vi da men to
pú bli co. Por tan to, ela fica im pos si bi li ta da de fazê-lo e
se sa cri fi ca. Dois mil mu ni cí pi os adim plen tes não po -
dem ter fi nan ci a men to pú bli co, por que qual quer li nha
de ra ci o cí nio de ges tão de in ves ti men to é con si de ra-
da en di vi da men to. Isso, sim, pre ci sa ser de ba ti do.

Ago ra, trans fe rir mos para a União a res pon sa bi-
li da de de uma cri se que foi cons tru í da ao lon go dos
úl ti mos anos e apo i a da efe ti va men te por al guns par ti-
dos de fato não é cor re to.

É pre ci so que al guns pre fe i tos te nham cu i da do
tam bém. Qu an do nós olha mos a sé rie his tó ri ca do re -
pas se cons ti tu ci o nal aos mu ni cí pi os, ve mos que a cri -
se apon ta da no mês pas sa do vem ocor ren do to dos
os anos. Ela é par te da sé rie his tó ri ca.

Se ria bom que se lem bras se que no mês de
maio hou ve um au men to do re pas se cons ti tu ci o nal.
Era im por tan te di zer ago ra que o Fun do de Par ti ci pa-
ção dos Mu ni cí pi os está cres cen do 26% no pró xi mo
mês. Então, é pre ci so mu i ta ca u te la e tran qüi li da de e
que haja um de ba te que de mons tre que to dos es tão à 
al tu ra de suas res pon sa bi li da des, na de fe sa in tran si-
gen te de um Bra sil que deu cer to, mas não de um
Bra sil em que o ar ti fí cio do des gas te po lí ti co seja a
ala van ca do de ba te e da cons tru ção do for ta le ci men-
to po lí ti co.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Mar co Ma ci el.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, para a dis cus são das
re for mas cons ti tu ci o na is, em que es tão em pe nha dos
o Con gres so Na ci o nal e o Po der Exe cu ti vo, pode não
ser o mo men to ade qua do, mas é, se gu ra men te, o
mais opor tu no, a fim de fe rir mos, numa sé rie de pro -
nun ci a men tos de que este é o pri me i ro, a de sa fi a do ra
ques tão de Fe de ra lis mo no Bra sil.

Con si de ro ser opor tu na a oca sião, em face de
es tar mos ins cre ven do na Cons ti tu i ção Fe de ral dis po-
si ções como li mi te sa la ri al de in te gran tes dos po de-
res e dos ser vi ços pú bli cos es ta du a is, as sun to que di -
fi cil men te se dis cu ti ra no Le gis la ti vo de qual quer ou -
tra fe de ra ção, seja ela mo nár qui ca ou re pu bli ca na,
pre si den ci a lis ta ou par la men ta ris ta e pou co pro va vel-
men te se en con tra rá em qual quer ou tra cons ti tu i ção.
A in da ga ção ca bí vel, a meu ver, é como e por quê
che ga mos a tan to?

O cer ne des se de sa fio não res pon di do pode ser
re su mi do num sim ples ra ci o cí nio: o sis te ma fe de ra ti-
vo, por opo si ção à for ma uni tá ria do Esta do, pre va le-
cen te e pra ti ca da em todo o mun do oci den tal, por ser
a úni ca co nhe ci da até a Cons ti tu i ção ame ri ca na de
1787, nada mais que uma al ter na ti va para se dis tri bu-
ir es pa ci al men te o po der. So lu ção uti li za da mes mo
em es ta dos de pe que na ou mé dia ex pres são ter ri to ri-
al, com mu i to mais ra zão apli ca-se aos de gran de
área ge o grá fi ca, como os Esta dos Uni dos, a Índia e a
Rús sia, para cin gir aos mais no tó ri os. Ela tem, para a
con fi gu ra ção do po der po lí ti co, a mes ma re le vân cia
que a te o ria de se pa ra ção fun ci o nal dos po de res, ve -
lha de mais de dois sé cu los e meio, des de que for mu-
la da por Mon tes qui eu no Espí ri to das Leis, em 1748.

A di vi são de fun ções en tre po de res do Esta do
se gun do sua es pe ci a li za ção pelo re fe ri do au tor fran -
cês e hoje ma té ria pa cí fi ca como re qui si to es sen ci al à 
es tru tu ra ção de mo crá ti ca dos re gi mes po lí ti cos. Sua
con sa gra ção como pre ce i to ide o ló gi co re mon ta ao
art. 16 da De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos do Ho -
mem e do Ci da dão, de 1789: – “Toda so ci e da de na
qual a ga ran tia dos di re i tos não está as se gu ra da,
nem a se pa ra ção de po de res de ter mi na da, não pos -
sui uma Cons ti tu i ção.”

A ori gem e o fun da men to da di vi são es pa ci al do
po der, re pre sen ta dos pela fe de ra ção, por sua vez, de -
vem ser pro cu ra dos en tre aque les que cri a ram o pri -
me i ro re gi me fe de ra ti vo em todo o mun do. O mo de lo
con fe de ra ti vo, como se sabe, já era co nhe ci do his to ri-
ca men te e foi ado ta do nos “Arti gos da Con fe de ra ção”
que pre ce de ram e vi a bi li za ram a luta pela Inde pen-
dên cia das tre ze co lô ni as. O que mar ca a sin gu la ri da-

de do novo sis te ma é exa ta men te a di fe ren ça en tre as 
con fe de ra ções an te ri o res e a al ter na ti va cri a da pe los
con ven ci o na is da Fi la dél fia. Co men tan do os ar ti gos
de O Fe de ra lis ta, o cons ti tu ci o na lis ta Ben ja min Flet -
cher Wright tra ta do tema, as si na lan do:

“(...) o pon to de ma i or dis tin ção en tre o 
novo sis te ma dos Esta dos Uni dos e o exis -
ten te na Gré cia, na Itá lia Me di e val, na Su í-
ça, na Ale ma nha ou na Ho lan da, é que, an -
tes de 1787, o go ver no cen tral nas fe de ra-
ções ou, mais pro pri a men te, con fe de ra ções,
não pas sa va de um agen te dos Esta dos”.

Ben ja min Cons tant de Re bec que, an tes de Toc-
que vil le, já ti nha cha ma do a aten ção em seus Escri-
tos Po lí ti cos, para a cir cuns tân cia para ele mais re le-
van te que o fun da men to da te o ria de Mon tes qui eu ao
es cre ver: “A ques tão cen tral do po der não é sua di vi-
são, mas a sua quan ti da de”. Para o gran de li be ral
fran cês de ori gem su í ça, não bas ta sa ber quem de -
tém o po der, mas de que par ce la dis põem aque les
que o de têm. Os con ven ci o na is da Fi la dél fia, vide,
mais uma vez, O Fe de ra lis ta, fo ram acu sa dos exa ta-
men te de aban do nar os ve lhos prin cí pi os e de fen der
algo para mu i tos con si de ra do im pos sí vel: como di vi-
dir algo in di vi sí vel, como a so be ra nia do Esta do? O
pró prio Ha mil ton, um dos au to res de “O Fe de ra lis ta”,
ad vo ga va um po der cen tra li za do. Ma di son, no cha-
ma do Pla no Vir gí nia pre via uma ces são ge ral de po -
de res ao go ver no cen tral. Em com pen sa ção, de fen dia
a com pe tên cia do con gres so para ve tar a le gis la ção
es ta du al que con tra ri as se, na opi nião da le gis la tu ra
na ci o nal, as cláu su las da União.

O ar gu men to de que a so be ra nia do novo Esta -
do não se ria di vi di da, mas com par ti lha da en tre a
União e os Esta dos, ter mi nou pre va le cen do, não sem
di fi cul da des.

Invo co mu i to su ma ri a men te o mo de lo ame ri ca-
no, tão so men te para lem brar o quan to se dis tin gue
do nos so caso. Os Esta dos Uni dos nas ce ram fe de ra-
lis tas. O Bra sil nas ceu uni tá rio. Nos Esta dos Uni dos,
os “Arti gos da Con fe de ra ção” pre ce dem a Inde pen-
dên cia e a Cons ti tu i ção. Por isso, lá tem sen ti do fa-
lar-se em pac to fe de ra ti vo. Entre ou tras ra zões, por -
que o do cu men to que o ma te ri a li zou, a Cons ti tu i ção,
foi aber ta à ade são das an ti gas co lô ni as e não en trou
em vi gor se não quan do a ma i o ria dos Esta dos ex pli ci-
ta e vo lun ta ri a men te a ra ti fi ca ram. A Fe de ra ção Bra si-
le i ra – fri se-se – é fru to de ár vo re re pu bli ca na. Foi
“cons ti tu í da”, é a pa la vra em pre ga da no tex to da
Cons ti tu i ção de 1891, pela união in dis so lú vel e per -
pé tua de suas an ti gas pro vín ci as”. Pre ce de a pró pria
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Cons ti tu i ção, pois sua ori gem é o De cre to nº 1, de 15
de no vem bro de 1889, que ins ti tu ci o na li zou o novo re -
gi me. Não hou ve con sul ta, dis cus são, ne go ci a ção e
nem se quer ade são. Foi de cla ra da, im pos ta e con si-
de ra da cláu su la pé trea, como, aliás, até hoje.

É aqui que vol ta mos for ço sa men te à ques tão le -
van ta da por Ben ja min Cons tant de Re bec que, em
1815. Que qua li da de de po der se con ce de à União, e
que par ce la dela ser atri bu í da aos Esta dos? Em que
me di da se deve se pa rar, de for ma in so fis má vel, a so -
be ra nia na ci o nal da au to no mia es ta du al? Em 1787,
vol to aos Esta dos Uni dos, di vi dir as fun ções de go ver-
no se gun do sua es pe ci a li za ção, era ques tão re sol vi-
da há 40 anos. Insti tu ci o na li zar a Fe de ra ção le vou al -
gum tem po.

A Cons ti tu i ção foi as si na da pe los con ven ci o na-
is, em 17 de se tem bro de 1787 e até de zem bro ape -
nas três das an ti gas co lô ni as a ra ti fi ca ram. Em 1788,
mais oito o fi ze ram e só em 30 de abril de 1789 Ge or-
ge Was hing ton to mou pos se como pri me i ro pre si den-
te. Ca ro li na do Nor te e Rho der Island, quan do o Con -
gres so já ha via vo ta do as dez pri me i ras emen das,
por tan to bem de po is de pro mul ga da a cons ti tu i ção.

Entre nós, a am pli tu de da au to no mia e tam bém
das res pon sa bi li da des es ta du a is foi con sa gra da na
Cons ti tu i ção de 1891, em ver são não ve ri fi ca da em
qual quer dos tex tos cons ti tu ci o na is pos te ri o res. O
prin cí pio ge ral es ta va fi xa do no art. 65, no ta da men te
em seu item 2º, de acor do com o qual era as se gu ra do
aos Esta dos “todo e qual quer po der e di re i to que não
lhe foi ne ga do por cláu su la ex pres sa ou im pli ci ta men-
te con ti da nas cláu su las ex pres sas da Cons ti tu i ção”.
Em ou tras pa la vras, era-lhe per mi ti do tudo que não
lhes fos se ex pres sa men te pro i bi do. Ou tra de suas
pres cri ções as se cu ra tó ri as dava am pla au to no mia. O
art. 5º, no qual se lê: “Incum be a cada Esta do pro ver,
a ex pen sas pró pri as, as ne ces si da des de seu go ver-
no e ad mi nis tra ção: a União po rém, pres ta rá so cor ro
ao Esta do que, em caso de ca la mi da de pú bli ca, o so -
li ci tar”. Era au xí lio tão ex cep ci o nal a pon to de ser in -
clu í do en tre as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
por for ça de sua com pe tên cia pri va ti va, ins cri ta no art. 
34, item 14: “con ce der sub sí di os aos Esta dos, na hi -
pó te se do art. 5º”.

Tra ta-se, sem dú vi da, de uma au to no mia à au -
tran ce, num País que, de po is de três sé cu los de de -
pen dên cia de uma me tró po le eu ro péia, e de 65 anos
de uni ta ris mo cen tra li za do, viu-se sob um re gi me de
par ti lha de po de res que, tes ta do, mos trou dis tor ções,
in con ve ni en tes e de sa jus tes só mu i to tar di a men te
cor ri gi dos. Entre eles es ta va não só a re gi o na li za ção
dos par ti dos, mas a pró pria es ta du a li za ção do sis te-

ma ele i to ral, em face do que dis pu nha o mes mo art.
34 re fe ren te a com pe tên cia do Con gres so em seu
item 22: “Re gu lar as con di ções e o pro ces so das ele i-
ções para os car gos fe de ra is, em todo o País”.

Ou tro dos as pec tos da am pla au to no mia es ta-
du al está ex pli ci ta da nos ar ti gos 61 e 62, re fe ren tes
ao Po der Ju di ciá rio. O pri me i ro dis pu nha que as de ci-
sões dos ju í zes ou tri bu na is dos Esta do, nas ma té ri as
de sua com pe tên cia po rão ter mo aos pro ces sos e às
ques tões, sal vo ha be as cor pus ou es pó lio de es tran-
ge i ro quan do a es pé cie não es ti ver pre vis ta em con -
ven ção ou tra ta do. E o se gun do pro i bia a in ter fe rên cia
da jus ti ça dos Esta dos nas ques tões sub me ti das aos
tri bu na is fe de ra is e as des tes nas das jus ti ças es ta du-
a is.

A des pe i to da inex pe riên cia na ci o nal na or ga ni-
za ção fe de ra ti va do Esta do, ape sar de se tra tar de um 
mo de lo iné di to e des co nhe ci do no País e sem em bar-
go de suas de fi ciên ci as, a re pú bli ca sob a qual vi veu a 
Na ção em 1891 e 1930, foi – as sim pen so – até hoje a
fase mais du ra dou ra e de ma i or con ti nu i da de po lí ti ca,
ins ti tu ci o nal e eco nô mi ca do Bra sil Re pu bli ca no. É
bem ver da de que sua es ta bi li da de se ali cer çou em
dois pi la res. Num pac to de con ve niên cia en ge nho so
como a “po lí ti ca dos go ver na do res” de Cam pos Sal -
les que sa cri fi cou a au ten ti ci da de do voto e uma con ti-
nu a da ação in ter ven ci o nis ta a que não es ti ve ram au -
sen tes su ble va ções, in sur re i ções, re be liões e até
bom bar de io por for ças fe de ra is das ca pi ta is de al guns
Esta dos.

O que mar cou en tão as di fe ren ças en tre o fe de-
ra lis mo ame ri ca no e a so bre vi vên cia da fe de ra ção re -
pu bli ca na en tre nós? É pre ci so lem brar, des de logo,
que as 13 co lô ni as que se con fe de ra ram cons ti tu íam
uma pe que na nes ga na cos ta oci den tal da Amé ri ca
do Nor te, ao pas so que o Bra sil do fim do sé cu lo XIX,
já era num país de di men sões con ti nen ta is e des de o
Impé rio um con jun to as si mé tri co de pro vín ci as, quer
sob o pon to de vis ta ter ri to ri al e de mo grá fi co, quer
eco no mi ca men te.

No pri me i ro caso, o mo de lo de di vi são es pa ci al
dos po de res foi sen do se di men ta do ao lon go de mais
de um sé cu lo, e é bom não es que cer que quan do os
in te res ses re gi o na is se con fron ta ram com os da
União, o país vi veu a mais san gren ta das guer ras ci vis
do con ti nen te. Hoje, a dis tân cia que se pa ra o Esta do
de ma i or do de me nor ren da é de ape nas qua tro ve -
zes nos Esta dos Uni dos, en quan to en tre nós é de
14,7 ve zes. Isto para nos re fe rir mos ao cri té rio eco nô-
mi co, por que se ape lar mos para a di fe ren ça da ex-
pres são de mo grá fi ca, a dis tân cia é um para cem!
Equi li brar po de res, dis tri bu ir com pe tên ci as e re par tir
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res pon sa bi li da des ri go ro sa men te si mé tri cas, numa
Na ção tão pro fun da men te as si mé tri ca, mais que um
de sa fio de en ge nha ria po lí ti ca, con ti nua sen do uma
in cóg ni ta ain da não de ci fra do.

Tal vez por isso esta que é Casa da Fe de ra ção e, 
por tan to, cujo pri me i ro de ver é a bus ca do equi lí brio
fe de ra ti vo, te nha cer ta di fi cul da de em bus car so lu-
ções para o enig ma que, como a es fin ge, ame a ça nos 
de vo rar po li ti ca men te.

Sou be mos na Car ta de 1988, tor nar si mé tri ca a
di vi são de po de res do Esta do, e à épo ca cu nhei o ne -
o lo gis mo “eqüi po tên cia dos po de res”, para de fi nir
uma das ca rac te rís ti cas de uma re pú bli ca ver da de i ra-
men te de mo crá ti ca. Cre io que, nes sa ma té ria, nos sa
ex pe riên cia cons ti tu ci o nal tem sido bem su ce di da,
nos pe río dos de nor ma li da de ins ti tu ci o nal. O que nos
fal ta ago ra é con ci li ar mos a as si me tria po lí ti ca, eco -
nô mi ca, ter ri to ri al e de mo grá fi ca do País, com a si me-
tria fe de ra ti va, re qui si to sem o qual po de re mos con ti-
nu ar sen do uma de mo cra cia, mas cor re mos o ris co
de des vir tu ar a fe de ra ção que her da mos do re gi me
re pu bli ca no.

Não pre ten do es go tar o enig ma que nos le gou
Ben ja min Cons tant de Re bec que. Re ser vo-me, Sr.
Pre si den te, para vol tar pro xi ma men te ao tema, cons -
ci en te de que, numa aná li se su per fi ci al, ja ma is res-
pon de re mos a ques tão que an gus tia toda e qual quer
fe de ra ção. Esta rão dis tri bu í dos de for ma equi li bra da
os po de res de que dis põe a União e aque les con ce di-
dos aos Esta dos? Tra ta-se não só de uma ques tão de
po der, mas da quan ti da de dele, a re ti da e a re par ti da.
Os li mi tes co lo ca dos pela Cons ti tu i ção são re a lis tas,
exe qüí ve is e ade qua dos à nos sa re a li da de e às nos -
sas ne ces si da des? Esta, a meu ver, a per gun ta que,
em al gum mo men to te re mos que nos fa zer – e pen so
ter esta Le gis la tu ra a ta re fa de res pon der – se qui ser-
mos, como al me ja mos, o apri mo ra men to do re gi me, a 
sua efi ciên cia e, aci ma de tudo, a sua es ta bi li da de.
Para esse ob je ti vo es pe ro con cor rer com ou tras in ter-
ven ções so bre a ne ces si da de de re a li zar mos as mu -
dan ças po lí ti co-ins ti tu ci o na is ca pa zes de en se jar
avan ços no ter ri tó rio da go ver na bi li da de.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Mar -
co Ma ci el, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Alme i da Lima.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Mar -
co Ma ci el, que ro me con gra tu lar com V. Exª por mais
uma vez tra zer ao Se na do Fe de ral esse tema que ver -
sa so bre a ne ces si da de, as sim me pa re ce, pela con -
clu são de V. Exª, de pro fun da re for ma po lí ti ca do

Esta do bra si le i ro. Vejo que V. Exª de se ja re to mar tal
ma té ria em pro nun ci a men tos se guin tes. Devo di zer a
V. Exª e a esta Casa que esse tem sido um tema que
te nho in te gra do às mi nhas pre o cu pa ções, haja vis ta
que foi ma té ria do meu pri me i ro pro nun ci a men to, hoje 
sin te ti za do em três pro pos tas de emen da à Cons ti tu i-
ção já apre sen ta das a esta Casa, de nú me ros 52, 53
e 54. Não me re fi ro, como pa re ceu em ou tro ins tan te
de uma fala mi nha, à re for ma po lí ti co-ele i to ral-par ti-
dá ria, que se en con tra em an da men to no Con gres so
Na ci o nal, em bo ra tam bém en ten da, nas pro po si tu ras,
que o as sun to não es te ja es go ta do, mas que deve ser 
bem mais am pla men te dis cu ti do, so bre tu do até por
con si de rar que hoje não vi ven ci a mos uma re pú bli ca
de mo crá ti ca, mas uma re pú bli ca aris to crá ti ca. Mas aí
esse é um ou tro tema. Qu e ro me so mar e di zer que,
pos si vel men te ain da esta se ma na, ocu pa rei a tri bu na
des ta Casa para dis cor rer so bre essa ma té ria e, pela
pri me i ra vez no ple ná rio, em bo ra já te nha con ce di do
vá ri as en tre vis tas a res pe i to na TV Se na do, fa rei uma 
abor da gem mais ex plí ci ta da Pro pos ta nº 53, que ver -
sa exa ta men te so bre o en xu ga men to do Po der Le gis-
la ti vo bra si le i ro, além da dis tri bu i ção de suas com pe-
tên ci as em tor no dos Po de res, não ape nas quan to ao
as pec to ter ri to ri al, ao qual V. Exª aca bou de re fe rir-se,
mas tam bém quan to à ques tão das fun ções, das
com pe tên ci as no que diz res pe i to aos três Po de res e
a seus três ní ve is: União, Esta dos e Mu ni cí pi os. Qu e-
ro, evi den te men te, fa zer uma ob ser va ção fi nal, con-
clu si va, so bre tu do por que se tra ta de um apar te. Faço 
uma re fe rên cia à li te ra tu ra, à te o ria po lí ti ca, ci ta da por 
V. Exª, com re la ção à ori gem da Fe de ra ção Ame ri ca-
na. Na ver da de, fo ram fe li zes com re la ção ao tema e à 
dis cus são, o que não acon te ceu no Bra sil. Se, no iní -
cio, pla ne ja vam uma con fe de ra ção, re sul tou, pela
Con ven ção de Fi la dél fia, uma fe de ra ção, que se dis -
tin gue da pri me i ra pela ne ces si da de que o Go ver no
da União ti nha de se re la ci o nar não ape nas com os
Esta dos, in te gran tes da Fe de ra ção, mas tam bém
com o ci da dão, o que não era per mi ti do no mo de lo
pre vis to an te ri or men te de con fe de ra ção, em que a
União não po de ria es ta be le cer a le gis la ção que atin -
gis se os in te res ses di re tos do ci da dão nos Esta dos,
mas ape nas quan to aos Esta dos. Nos ar ti gos fe de ra-
lis tas, esse pon to fi cou bas tan te equa ci o na do, de po is
de dis cu ti do, che gan do a se con tra por à dou tri na até
en tão co nhe ci da e do mi nan te de uma fi gu ra es plên di-
da, ci ta da por V. Exª, o Ba rão de Mon tes qui eu. Na sua
obra O Espí ri to das Leis, ele ima gi na va, as sim como 
Rous se au, não ser pos sí vel a cri a ção de uma fe de ra-
ção em pa í ses cuja di men são ter ri to ri al fos se tão ex -
ten sa como a dos Esta dos Uni dos, pois até en tão ti -
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nha como re fe rên cia his tó ri ca as ci da des gre gas e ro -
ma nas, onde ha via go ver nos po pu la res, re pú bli cas
po pu la res, mas que não se ade qua vam a essa gran -
de ex ten são ter ri to ri al. Ma di son, Jay e Ha mil ton mos -
tra ram, com mu i ta cla re za, com mu i ta evi dên cia, que
era pos sí vel se hou ves se a di vi são o mais eqüi ta ti va
pos sí vel dos po de res, com a ins ti tu i ção do que cha -
ma vam pe sos e con tra pe sos, es ta be le cen do um
equi lí brio en tre os Po de res da União e, por re fle xo,
dos Esta dos e, na sua ex ten são, dos Mu ni cí pi os. Por -
tan to, en ten do que aque le foi um mo men to fe liz da
Na ção ame ri ca na. O que fal tou a nós foi essa dis cus-
são para se es ta be le cer um ins tru men to po lí ti co de
Esta do ca paz de pro mo ver as trans for ma ções e o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al que aque le povo
vi ven cia até hoje, dan do exem plo a toda a hu ma ni da-
de. Era a sim ples con tri bu i ção que eu que ria dar a V.
Exª, di zen do que esta Casa de ve ria, sim, ter a res-
pon sa bi li da de ma i or de dis cu tir com mu i ta pro fun di-
da de o tema que mais uma vez V. Exª traz a este ple -
ná rio.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
na dor Alme i da Lima, lou vo a pre o cu pa ção que V. Exª
tem de mons tra do, no exer cí cio do man da to de Se na-
dor, com as ins ti tu i ções, de modo es pe ci al com as re -
for mas vol ta das para o aper fe i ço a men to das ins ti tu i-
ções bra si le i ras, in clu si ve da Fe de ra ção.

Como V. Exª ob ser vou, foi mu i to di ver so o pro -
ces so de con so li da ção ins ti tu ci o nal bra si le i ro se com -
pa ra do com o dos Esta dos Uni dos. Esti mo que pos sa-
mos con ti nu ar a dis cu tir esse tema, pos to que se tra ta
de ma té ria que aju da rá, e mu i to, a me lho rar os ní ve is
de go ver na bi li da de do País e que diz res pe i to ao Se -
na do Fe de ral, a Casa da Fe de ra ção, a Casa dos
Esta dos. O aper fe i ço a men to não so men te da Re pú-
bli ca e das ins ti tu i ções re pu bli ca nas, mas so bre tu do
da Fe de ra ção que é algo que nos in te res sa de per to.

Por tan to, mi nhas pa la vras de agra de ci men to ao
apar te de V. Exª.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Mar co Ma ci el,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pe los Srs.
Mão San ta e José Sar ney, Pre si den te, su-
ces si va men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
pros se guir na lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti. Em se gui da, o Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sras e Srs. Se na do-

res, que ro en fo car, nes te meu pro nun ci a men to, não
ape nas a atu al pu jan ça do agro ne gó cio bra si le i ro,
mas, par ti cu lar men te, seu des ta ca do pa pel em es ti-
mu lar o sur gi men to e o cres ci men to de ou tras ati vi da-
des eco nô mi cas.

Jul go im por tan te en fa ti zar o ex cep ci o nal de-
sem pe nho da agri cul tu ra e da pe cuá ria em nos so
País, já há al gum tem po in con tes tá vel. Por mais que o 
qua dro ge ral de nos sa eco no mia ve nha mos tran do si -
na is de re tra ção, o se tor agro pe cuá rio man tém-se ati -
vo e di nâ mi co, apre sen tan do su ces si vos ín di ces de
cres ci men to, que che gam com fre qüên cia a sur pre-
en der. Tal cres ci men to deve ser tri bu ta do, an tes de
tudo, ao au men to da pro du ti vi da de, vin cu la do, por
sua vez, à uti li za ção de no vas e me lho res tec no lo gi-
as, seja no plan tio, seja na pe cuá ria cada vez mais in -
ten si va.

No ano de 2000, de acor do com da dos do IBGE, 
a pro du ção agro pe cuá ria apre sen tou um ex pres si vo
cres ci men to de 4,51%, en quan to o Pro du to Inter no
Bru to bra si le i ro au men tou ape nas em 0,14%. Em
2001, essa di fe ren ça foi pra ti ca men te a mes ma: en -
quan to o PIB cres cia 1,42%, a agri cul tu ra e a pe cuá-
ria al can ça vam o ín di ce de 5,71%.

As no tá ve is con quis tas re cen tes da agro pe cuá-
ria não es tão tra zen do re tor no ape nas para os pro du-
to res ru ra is. Em pri me i ro lu gar, de ve mos nos re fe rir a
um con ce i to mais am plo do que agro pe cuá ria, o de
agro ne gó cio, que abran ge, além do plan tio e da cri a-
ção, o con jun to dos es ta be le ci men tos que uti li zam
ma té ria-pri ma de ori gem ve ge tal ou ani mal para
trans for má-los em pro du tos mais ela bo ra dos.

Não há dú vi da de que de ve mos jun tar à nos sa
vo ca ção agrí co la e pe cu a ris ta a pre o cu pa ção de
agre gar va lor aos seus pro du tos, es ti mu lan do o de-
sen vol vi men to in dus tri al e tra zen do mais di vi sas para
o País.

Sr. Pre si den te, gran de tem sido a con tri bu i ção
do agro ne gó cio para aju dar a eco no mia bra si le i ra a
en fren tar as di fi cul da des que se lhe an te pu se ram em
tem pos re cen tes. A pro du ção agro pe cuá ria e agro in-
dus tri al vem se mos tran do par ti cu lar men te im por tan-
te para me lho rar mos a si tu a ção de nos sa ba lan ça de
pa ga men tos, sen do res pon sá vel, ul ti ma men te, por
mais de 40% das ex por ta ções, o que nos pos si bi li tou
ob ter um ex pres si vo su pe rá vit em 2002. A si tu a ção é
ain da mais fa vo rá vel no cor ren te ano, com um su pe-
rá vit na ba lan ça co mer ci al do agro ne gó cio, nos sete
pri me i ros me ses, de US$13,5 bi lhões de dó la res,
40,3% su pe ri or ao do mes mo pe río do do ano pas sa-
do.
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Não é à toa que uma onda de con fi an ça e oti -
mis mo es pa lha-se tan to pe las em pre sas de agro ne-
gó cio como por ou tras que in te gram sua ca de ia pro -
du ti va. Che gam-nos no tí ci as re la ti vas a con si de rá ve is
in ves ti men tos em pro je tos vol ta dos para a pro du ção
de equi pa men tos e in su mos uti li za dos no se tor do
agro ne gó cio. Um gru po vai in ves tir R$30 mi lhões na
trans fe rên cia de uma fá bri ca de co lhe i ta de i ras de
cana-de-açú car da Aus trá lia para Pi ra ci ca ba, em São
Pa u lo. Ou tro gru po de ori gem es tran ge i ra está ele van-
do a ca pa ci da de de pro du ção de uma fá bri ca de tra to-
res em Ca no as, no Rio Gran de do Sul, de 80 para 120 
uni da des diá ri as, para o quê será trans fe ri da par te
dos equi pa men tos de uma fá bri ca na Ingla ter ra. Um
gru po bra si le i ro, por sua vez, está cons tru in do uma
nova fá bri ca de si los e es tru tu ras de ter mi na is por tuá-
ri os em Cam po Gran de (MS), com um in ves ti men to
de R$105 mi lhões.

To das es sas no tí ci as são re cen tes, se le ci o na-
das den tre as que cons tam de um ar ti go da Ga ze ta
Mer can til, de 28 de ju lho do cor ren te ano. Esse ar ti go
as se gu ra-nos, en tre tan to, que “os efe i tos mul ti pli ca-
do res do agro ne gó cio não pa ram por aí”.

O di na mis mo que pas sa a atin gir as ati vi da des
eco nô mi cas, tan to na área ru ral como nas ci da des de
pe que no e mé dio por te do País, em ra zão do cres ci-
men to das ati vi da des agro pe cuá ri as e do se efe i to
mul ti pli ca dor, é di fí cil de men su rar.

Qu e ro ci tar, Sr. Pre si den te, todo um pa rá gra fo
do re fe ri do ar ti go da Ga ze ta Mer can til, que bem ex -
pres sa esse aque ci men to in du zi do pelo agro ne gó cio
em áre as do in te ri or do País, que têm per ma ne ci do à
mar gem do de sen vol vi men to eco nô mi co ve ri fi ca do
nos cen tros tra di ci o na is.

A ex pan são da pro du ção e a con tí nua
am pli a ção das áre as in cor po ra das às ati vi-
da des agro pe cuá ri as am pli am a de man da
in ter na e atra em in ves ti men tos em in fra-es-
tru tu ra e cri am um vas to le que de opor tu ni-
da des não só para as in dús tri as com in te-
res se di re to no agro ne gó cio. O se tor de ser -
vi ços é um dos que mais se têm be ne fi ci a do
com o sur gi men to de no vos nú cle os ur ba-
nos e o cres ci men to das ci da des in te ri o ra-
nas. A de man da por es co las, ser vi ços mé di-
cos e de ali men ta ção, de en ge nha ria e ou-
tros es ti mu la pro fis si o na is das mais va ri a-
das ati vi da des a de i xar os gran des cen tros
em bus ca des sas opor tu ni da des.

Ve ri fi ca mos, as sim, Srªs e Srs. Se na do res, o po -
de ro so efe i to mul ti pli ca dor de um se tor pro du ti vo le va-

do a sé rio, en ca ra do com pro fis si o na lis mo e com uma 
mis tu ra bem do sa da de pre ca u ção e ou sa dia. Ape sar
de o apo io go ver na men tal ter-se mos tra do, por tan tas
ve zes, in su fi ci en te, o di na mis mo do se tor agro pe cuá-
rio foi ca paz de su pe rar obs tá cu los e cri ar am plo cír -
cu lo vir tu o so.

Com esse pro ces so, que in cor po ra ao de sen vol-
vi men to vas tas áre as que per ma ne ci am qua se iner -
tes, ten do em vis ta todo o seu po ten ci al, vis lum bra-
mos – para usar ou tra vez as pa la vras do jor na lis ta da
Ga ze ta Mer can til – o “pos sí vel iní cio de novo ci clo de
de sen vol vi men to”.

É in con tes te, Sr. Pre si den te, que os Go ver nos
da União e dos Esta dos de vem não só fi car aten tos
ao di na mis mo eco nô mi co pro du zi do pe las ati vi da des
agro pe cuá ri as, mas pro cu rar re for çá-lo e in du zi-lo;
bus car, in clu si ve, an te ci par-se a ele por meio de pla -
ne ja men to es tra té gi co, de po lí ti cas con ca te na das e
pen sa das para mé dio e lon go pra zo. Já não cabe, no
mun do con tem po râ neo, con si de rar mos as ati vi da des
eco nô mi cas de modo iso la do e es tan que. É pre ci so
pen sá-las con ju ga da men te, como um pro ces so em
que di fe ren tes em pre sas e se to res po dem e de vem
so mar-se, com ple men tar-se, es ti mu lar-se mu tu a-
men te.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, per ce be mos, mais uma vez, o pa pel de ci si vo
que o agro ne gó cio de sem pe nha na eco no mia de nos -
so País. É uma mis são e um de ver do Go ver no Fe de-
ral e dos Go ver nos Esta du a is ga ran tir a paz e a se gu-
ran ça no cam po, re a li zan do uma re for ma agrá ria or -
de na da e pa cí fi ca, que dê ter ra para quem quer tra ba-
lhar, sem pre ju di car o bom an da men to da que les que
já es tão tra ba lhan do a ter ra com ex ce len tes re sul ta-
dos.

Con cluo, Sr. Pre si den te, res sal tan do que o agro -
ne gó cio deve ser re co nhe ci do como ve tor pri vi le gi a do
para im pul si o nar o cres ci men to da eco no mia bra si le i-
ra, pelo qual an se ia toda a so ci e da de do nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp, do Esta do de
Ron dô nia.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar o
meu pro nun ci a men to so bre a pro du ção de le i te e de
café e so bre as po ten ci a li da des do Esta do de Ron dô-
nia, pa ra be ni zo o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
fa lou de tema se me lhan te ao que vou ex por da qui a
pou co.
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Eu gos ta ria tam bém de agra de cer à Mi nis tra
das Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff, o em pe nho
para a li be ra ção da li cen ça am bi en tal para a cons tru-
ção do Ga so du to Uru cu-Por to Ve lho, que ge ra rá
ener gia na fa i xa de 400 MW no Esta do de Ron dô nia,
e para a cons tru ção de duas usi nas hi dre lé tri cas do
rio Ma de i ra: Usi na de Ji rau e Usi na de San to Anto nio,
obras tão im por tan tes para o de sen vol vi men to do
nos so Esta do e do nos so País.

Re gis tro tam bém que, ama nhã, às 8 ho ras e 30
mi nu tos, o Se na dor Amir Lan do e eu, es ten den do o
con vi te a toda a Ban ca da de Ron dô nia, ire mos ao en -
con tro do Pre si den te do Iba ma, Mar cos Bar ros, para
agi li zar a li cen ça am bi en tal da cons tru ção des se ga -
so du to que liga a ba cia de Uru cu, no Ama zo nas, ao
Esta do de Ron dô nia.

Con for me adi an ta mos em re cen te pro nun ci a-
men to, o cam po, res pon sá vel por 27% do Pro du to
Inter no Bru to, ocu pa lu gar de re le vo em nos sa eco no-
mia. A cada sa fra, o cons tan te cres ci men to da pro du-
ção cris ta li za a po si ção do País en tre os ma i o res e
mais com pe ti ti vos pro du to res mun di a is, con si de ra das
a di ver si da de de cul tu ras, a atu a li za ção tec no ló gi ca, o 
avan ço das pes qui sas, o apri mo ra men to da qua li da-
de e das con di ções de pro du ção, e os mé to dos de se -
le ção e di ver si fi ca ção.

Enquan to o se tor agro pe cuá rio res pon de por
37% das ocu pa ções e por 40% das ex por ta ções, es -
tu dos in ter na ci o na is e os aqui re a li za dos ofi ci al men te
con fir mam que a nos sa agri cul tu ra re gis tra co lhe i tas
cada vez ma i o res, as sim como ga nhos de pro du ti vi-
da de sig ni fi ca ti vos. A par dis so, cres ce a uti li za ção de
tec no lo gi as de van guar da e au men ta a de di ca ção às
pes qui sas avan ça das, ele van do o País à con di ção de
uma das prin ci pa is re fe rên ci as en tre os cen tros pro -
du to res mais adi an ta dos do mun do.

Acres cen ta mos, na opor tu ni da de, que o Esta do
de Ron dô nia, já re co nhe ci do com um dos mais im por-
tan tes cen tros pro du to res do País, pro cu ra di na mi zar
e di ver si fi car a sua eco no mia agro pe cuá ria, para a
qual dis põe de 1,5 mi lhão de hec ta res de ter ras fér te-
is. Bas ta ver que, em 1997, co lhe ram-se 4,5 mil to ne-
la das de soja e, em 2001, fo ram pro du zi das 45 mil to -
ne la das do pro du to, in di can do um acrés ci mo de
900%. Em 2003, com ma i or cul ti vo e apo io tec no ló gi-
co da Embra pa/Ron dô nia, al can ça mos pro du ção de
112 mil to ne la das de grãos, sa fra que ten de a cres cer
ano a ano.

Re cen tes es tu dos pro mo vi dos pela Con fe de ra-
ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do Bra sil (CNA), a res -
pe i to das po lí ti cas go ver na men ta is es ta be le ci das
para a cul tu ra ca fe e i ra e a pro du ção de le i te, me re-

cem al gu mas bre ves con si de ra ções de nos sa par te,
como re pre sen tan tes de Ron dô nia, Esta do di re ta-
men te re la ci o na do a es sas tão im por tan tes ati vi da-
des eco nô mi cas.

No pri me i ro caso, apon ta-se que o Go ver no, em
ce ná rio ni ti da men te des fa vo rá vel, en fren ta o de sa fio
de or de nar a sa fra de café de 2003, pre vis ta em 29
mi lhões de sa cas. Isso por que, no ano pas sa do, com -
bi na ram-se po si ti va men te o au men to do flu xo de ex -
por ta ções e a re cu pe ra ção dos pre ços da com mo-
dity. Ago ra, po rém, im põe-se a ma nu ten ção de tra je-
tó ria de aque ci men to das ope ra ções co mer ci a is, para 
cri ar as con di ções de ges tão a uma sa fra de ci clo alto, 
con for me pre vis ta para 2004.

Acres ce que, no pri me i ro se mes tre do cor ren te
ano, ocor reu sur pre en den te que da no pre ço do café,
não obs tan te os re cen tes le i lões de con tra tos de op -
ção de ven da. Nes se qua dro, soma-se que os es to-
ques eu ro pe us e nor te-ame ri ca nos re du zi ram-se em
re la ção a 2002 e o flu xo de ex por ta ções vem ca in do,
sem que as co ta ções in ter na ci o na is de mons trem re -
cu pe ra ção. Con se qüen te men te, a re tra ção do mer ca-
do é atri bu í da à ine xis tên cia de uma só li da po lí ti ca de
ges tão da sa fra, que de ve ria ser ob ser va da pe los
prin ci pa is pa í ses pro du to res.

No caso bra si le i ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ca be ri am me di das de emer gên cia, como
a li be ra ção de cré di to es pe ci al aos pro du to res e às
co o pe ra ti vas para a for ma ção de es to ques de café
novo, bem como a pror ro ga ção dos ven ci men tos per -
ti nen tes ao pro gra ma de re ten ção e pré-co mer ci a li za-
ção de 2002, fi xa dos para o fi nal do cor ren te exer cí cio
e o prin cí pio do pró xi mo ano. O or de na men to da ofer -
ta, as sim ob ti do, de ter mi na ria o au men to dos pre ços
in ter nos, ao mes mo tem po em que pres si o na ria, de
modo in di re to, para co ta ções ma i o res, as po si ções
com pra do ras ex ter nas.

Jul ga a CNA que, além des sas me di das emer -
gen ci a is, cum pre ao nos so País, como prin ci pal pro -
du tor e ex por ta dor mun di al de café, es ta be le cer suas
po lí ti cas las tre a das na pers pec ti va con jun tu ral das
pró xi mas sa fras, de modo a sa tis fa zer a exi gên cia de
po lí ti cas de mé dio e lon go pra zos e a ga ran tir ao mer -
ca do a mais exa ta no ção de sua es tra té gia co mer ci al.
Hoje, como se ob ser va, os ope ra do res re gis tram
tão-so men te a vul ne ra bi li da de dos pro du to res na ci o-
na is fren te a tais me ca nis mos.

O do cu men to, que apo i a mos de ci si va men te,
pre co ni za que, no cur tís si mo pra zo, deve-se cri ar li -
nha es pe ci al de cré di to para apo i ar a co mer ci a li za ção
e a es to ca gem do pro du to; an te ci par a pror ro ga ção,
por 18 me ses, dos con tra tos de fi nan ci a men tos de
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pré-co mer ci a li za ção re la ti vos ao café co lhi do em
2002; li be rar, de ime di a to, os re cur sos do EGF Café.

Para a po lí ti ca agrí co la do café no biê nio
2003/2004, pro põe que, no ano vin dou ro, se jam des ti-
na dos R$940 mi lhões para fi nan ci ar o cus te io da sa -
fra, R$400 mi lhões para o fi nan ci a men to da co lhe i ta,
R$700 mi lhões para o fi nan ci a men to de pré-co mer ci-
a li za ção e R$1,24 bi lhão para o pro gra ma de op ções.

O es tu do re gis tra, ao seu ter mo, que es ses
R$3,24 bi lhões po dem ga ran tir a ges tão da ofer ta bra -
si le i ra de café, a par de ofe re cer aos pro du to res e
suas co o pe ra ti vas só li das con di ções para ad mi nis trar
o es co a men to da sa fra, me di an te re tri bu i ção que al -
can ce, pelo me nos, os cus tos da la vou ra.

A Co mis são Na ci o nal de Café, da CNA, re gis tra
que, en quan to os agen tes pú bli cos de le ga rem ao
mer ca do a ta re fa do ajus te na ofer ta, com base na
teó ri ca se le ção por efi ciên cia, di fi cil men te de i xa re-
mos de ob ser var o acir ra men to dos im pac tos ne ga ti-
vos pro ve ni en tes da eli mi na ção de cen te nas de mi -
lha res de hec ta res de ca fe za is.

Ana lis tas es pe ci a li za dos ava li am que, no
ano-sa fra 2003/2004, a pro du ção mun di al de café
será in fe ri or ao con su mo, o que su ge re me lho res co -
ta ções para o nos so pro du to. Até ago ra, a for te pres -
são de ven da exer ci da pe los ex por ta do res bra si le i ros
pro por ci o nou au men to nos des con tos ofe re ci dos aos
im por ta do res, re sul tan do em me no res co ta ções no
mer ca do in ter no e em me no res pre ços aos pro du to-
res, em bo ra o pro du to te nha re cu pe ra do im por tan te
fa tia de 32% do mer ca do in ter na ci o nal.

Por tan to, as co ta ções de café no Bra sil e no
mer ca do in ter na ci o nal vão de pen der for te men te do
de sen vol vi men to da sa fra na ci o nal no ano-agrí co la
de 2002/2003, bem como do com por ta men to do cli -
ma até o com ple to de sen vol vi men to dos grãos e o iní -
cio da co lhe i ta. Assim, na ven da de seus es to ques e
da sa fra fu tu ra, os pro du to res de vem es tar aten tos às
pre vi sões de pre ços fu tu ros para ob ter me lho res ní ve-
is de ne go ci a ção.

Não deve pas sar sem re gis tro o fato de que
Ron dô nia, o meu Esta do, é o quin to ma i or pro du tor
na ci o nal de café, con tan do com cer ca de 50 mil ca fe i-
cul to res res pon sá ve is pela pro du ção de cer ca de 3
mi lhões de sa cas, anu al men te.

No caso da pro du ção de le i te, de igual im por tân-
cia para o nos so Esta do, de ve mos re gis trar que a Pro -
pos ta de Fis ca li za ção e Con tro le nº 63, de 2001, da
Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral da Câ ma ra
dos De pu ta dos cons ta tou a exis tên cia de dis tor ções
que de ter mi na ram a re du ção da ren da dos pro du to-

res e a que da de 100 mi lhões de li tros na pro du ção do 
ano pas sa do.

Ade ma is, de ve ri am ser in ves ti ga dos in dí ci os de
in frin gên cia da Lei nº 8.884, de 1994, de de fe sa da
con cor rên cia, con fi gu ra dos no abu so de po der eco-
nô mi co e for ma ção de car tel, à vis ta de que tais prá ti-
cas “im põem se ve ras per das à pro du ção pri má ria”.
Ao mes mo tem po, di fe ren tes as sem bléi as le gis la ti vas
cri a ram co mis sões par la men ta res de in qué ri to para
es cla re cer as ra zões da drás ti ca re du ção dos pre ços
pa gos aos pro du to res, que ame a ça a con ti nu i da de do 
tra ba lho da ma i o ria dos pe cu a ris tas de le i te.

O re la tó rio des ses tra ba lhos, con clu í do em
agos to do ano pas sa do, teve suas su ges tões aten di-
das pelo Go ver no, ante a gra vi da de da cri se no se tor.
Foi es ta be le ci do pre ço mí ni mo para o pro du to e de fi-
ni da a im ple men ta ção do Pro gra ma de Me lho ria da
Qu a li da de do Le i te, em par ce ria com o se tor pri va do e 
sob a co or de na ção, sem pre elo gi a da, da Con fe de ra-
ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do Bra sil – CNA .

Esse tra ba lho, con den san do os de seis Assem -
bléi as Le gis la ti vas que in ves ti ga ram a cri se do le i te,
pro por ci o na um re e xa me da ca de ia pro du ti va dos lác -
te os e ava lia as po lí ti cas pú bli cas di re ci o na das ao se -
tor, ten do como um dos pon tos cen tra is a im ple men-
ta ção da Câ ma ra Se to ri al do Le i te.

Em seus as pec tos prin ci pa is, o do cu men to
abor da “a re or ga ni za ção e o for ta le ci men to das co o-
pe ra ti vas – es tí mu lo à con cor rên cia; cri a ção da Câ-
ma ra Se to ri al do Le i te; con tra tos de for ne ci men to –;
os pre ços an te ci pa dos aos pro du to res; o com ba te a
fra u des; a as sis tên cia téc ni ca es pe ci a li za da; as li nhas
de cré di to, a con so li da ção e o alon ga men to de dí vi-
das; a pro mo ção das ex por ta ções de le i te e de ri va-
dos; a cri a ção de fun do para pro mo ção do con su mo
de lác te os;os pro gra mas so ci a is de me ren da es co lar;
e o con tro le e a ex pan são das re des de su per mer ca-
dos”.

Por fim, o ór gão téc ni co da Câ ma ra dos De pu ta-
dos cons ta ta que o pro du tor de le i te “vive in ten so pro -
ces so de in ves ti men to”, com o ob je ti vo de au men tar a 
qua li da de do le i te e de es ta be le cer ma i or re gu la ri da-
de no for ne ci men to do pro du to, eli mi nan do a sa zo na-
li da de de pro du ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “a drás ti-
ca re du ção do pre ço do le i te, em 2001, quan do os
pro du to res se en con tra vam par ti cu lar men te vul ne rá-
ve is, pro vo cou gra ve cri se no se tor”, com con se qüen-
te que da de 0,5% na pro du ção do ano se guin te.

Em ações que de mons tram a vi a bi li da de da pro -
du ção le i te i ra na agri cul tu ra fa mi li ar, a Empre sa Bra si-
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le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria, Embra pa, está con-
se guin do con ter o êxo do ru ral. Para isso, tec no lo gi as
e ge ren ci a men to aces sí ve is es tão sen do le va dos,
gra da ti va men te, a di ver sos pro du to res fa mi li a res do
seg men to le i te i ro.

Em re su mo des sas con si de ra ções, acres cen-
ta mos ain da que pes qui sas da Embra pa, vin cu la da
ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci-
men to, apon tam que o po ten ci al dos sis te mas de
pro du ção de le i te no Bra sil é ine gá vel, uma vez que
qua se 80% de seu ter ri tó rio está na fa i xa tro pi cal,
com dis po ni bi li da de for ra ge i ra du ran te todo o ano.
Por isso mes mo, o re ba nho bo vi no bra si le i ro pos sui
uma in ve já vel pro du ção da or dem de 20 bi lhões de li-
tros, anu al men te.

E meu Esta do de Ron dô nia, com chu vas qua se
pe re nes, tem na pe cuá ria le i te i ra um dos seus pi la res
eco nô mi cos. Das nove mi lhões ca be ças bo vi nas que
pos su í mos, como sex to pro du tor na ci o nal de gado de
cor te e de gado le i te i ro, cer ca de 2,2 mi lhões for mam
o re ba nho le i te i ro, com pro du ção diá ria de 1,6 mi lhão
de li tros, ob ti dos por 35 mil pe que nos e mé di os cri a-
do res. São mi lha res de em pre gos, Sr. Pre si den te, no
cam po e na ci da de, com 70 in dús tri as já pro ces san do
nos so le i te, agre gan do va lo res à ati vi da de e es pe ran-
do que a ma i or ofer ta de ener gia elé tri ca, con for me
está pla ne ja do – e cre mos será cum pri do pelo Pre si-
den te Lula e pela Mi nis tra de Mi nas e Ener gia –, pro -
pi cie a ex pan são do nos so se tor in dus tri al e do Esta -
do de Ron dô nia.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra upp,
o Sr. José Sar ney, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, do PFL da Pa ra í-
ba, Lí der das for ças opo si ci o nis tas des ta Casa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia de hoje
que ro dis cor rer so bre um dos te mas con tem po râ ne os
mais pal pi tan tes e pre o cu pan tes: a uni ver sa li za ção
di gi tal.

Qu an do di ze mos uni ver sa li za ção, pen sa mos si -
mul ta ne a men te na ex clu são nela em bu ti da, da das as
dis pa ri da des de ren da no Bra sil e no mun do. Não obs -
tan te a sua mag ni tu de, as suas im pli ca ções e os seus
con di ci o na men tos, o tema não tem re ce bi do des ta
Casa, a meu ver, a aten ção ne ces sá ria.

Tra di ci o nal men te, o con ce i to de uni ver sa li za ção
de ser vi ços se re fe ria ex clu si va men te à te le fo nia,
como meio de co mu ni ca ção da voz. Na ori gem, a
idéia era que to dos pu des sem ter aces so ao te le fo ne,
in clu si ve em re giões como as zo nas ru ra is, onde a de -
man da por si só não ga ran tis se re tor no dos in ves ti-
men tos ne ces sá ri os em in fra-es tru tu ra.

Ao lon go do tem po, com a di fu são de ser vi ços
como a Mi ni tel, na Fran ça, e si mi la res, esse con ce i to
pas sou a evo lu ir para o aces so à co mu ni ca ção de da -
dos. Fi nal men te, já na dé ca da de 90, a ex plo são da
Inter net – fa ci li ta da pela pos si bi li da de de uso das re -
des te le fô ni cas – tor nou in ques ti o ná vel sua im por tân-
cia es tra té gi ca, fa zen do-se im pe ra ti vo in cor po rar ao
con ce i to de uni ver sa li za ção dos ser vi ços de te le co-
mu ni ca ções a meta de aces so de to dos à Inter net.

Para pa í ses eco no mi ca men te me nos de sen vol-
vi dos, a in cor po ra ção des se novo con ce i to co lo ca um
du plo de sa fio: o aces so à te le fo nia e o aces so à Inter -
net. O con ce i to de uni ver sa li za ção deve abran ger
tam bém o de de mo cra ti za ção, pois não se tra ta
tão-so men te de tor nar dis po ní ve is os me i os de aces -
so e de ca pa ci tar os in di ví du os para tor na rem-se
usuá ri os dos ser vi ços da Inter net.

Tra ta-se, so bre tu do, de per mi tir que as pes so as
atu em como pro ve do res ati vos dos con te ú dos que
cir cu lam na rede. Nes se sen ti do, é im pres cin dí vel pro -
mo ver uma al fa be ti za ção di gi tal que pro por ci o ne a
aqui si ção de ha bi li da des bá si cas para o uso de com -
pu ta do res e da Inter net, mas que tam bém ca pa ci te as 
pes so as para a uti li za ção des sas mí di as em fa vor dos 
in te res ses e das ne ces si da des in di vi du a is e co mu ni-
tá ri as, com res pon sa bi li da de e sen so de ci da da nia,
mor men te ten do em vis ta que o ca pi tal in te lec tu al é
cada vez mais im pres cin dí vel para que o ci da dão se
co lo que no mer ca do de tra ba lho.

Fo men tar a uni ver sa li za ção de ser vi ços sig ni fi-
ca, por tan to, con ce ber so lu ções e pro mo ver ações
que en vol vam des de a am pli a ção e me lho ria da in-
fra-es tru tu ra de aces so até a for ma ção do ci da dão,
para que esse, in for ma do e cons ci en te, pos sa uti li zar
to dos os ser vi ços dis po ní ve is num com pu ta dor e na
Inter net.

Di ver sas são as ini ci a ti vas con cer nen tes ao es -
tu do do im pac to da ex clu são di gi tal nas so ci e da des,
bem como as ações que vi sem al fa be ti zar os info-ex -
clu í dos, ne o lo gis mo que ex pres sa cla ra men te essa
ano ma lia so ci al.

A ONU, por exem plo, re u niu go ver nos, em pre-
sas pri va das e so ci e da de ci vil, pro pon do a cri a ção de
uma for ça-ta re fa e de um fun do de in ves ti men tos em
tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção, com in-
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ves ti men to ini ci al de US$500 mi lhões, como for ma de 
“ame ni zar as dis pa ri da des e uni ver sa li zar o aces so à
rede, su pe ran do o abis mo tec no ló gi co que se pa ra ri -
cos e po bres no mun do in te i ro”.

O Go ver no bra si le i ro cri ou o Pro in fo (Pro gra ma
Na ci o nal de Infor má ti ca na Edu ca ção), cuja meta é a
ins ta la ção de 105 mil com pu ta do res em cer ca de seis
mil es co las, nú me ro que cor res pon de a 13,4% do uni -
ver so de 44,8 mil es co las pú bli cas de 1º e 2º gra us e,
so bre tu do, do ter ce i ro se tor, em que se des ta ca a
ONG ca ri o ca CDI (Co mi tê pela De mo cra ti za ção da
Infor má ti ca), que man tém mais de 140 es co las de in -
for má ti ca e ci da da nia em 14 Esta dos do Bra sil, além
do Ja pão, Co lôm bia, Uru guai e Mé xi co, le van do en si-
no pro fis si o na li zan te a 40 mil jo vens de co mu ni da des
ca ren tes.

Os ex clu í dos di gi ta is pro cu ram no mun do vir tu al
o que o mun do real lhes nega, de mons tran do com
isso que a Inter net pode se con fi gu rar como im por tan-
te fa tor de in clu são so ci al.

O ce ná rio das te le co mu ni ca ções do pe río do an -
te ri or ao do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so de mons tra va, de ma ne i ra in so fis má vel,
que era fun da men tal e ina diá vel uma mu dan ça pro-
fun da no se tor de te le co mu ni ca ções. Em 1994, o pro -
gra ma de go ver no do en tão can di da to à Pre si dên cia
Re pú bli ca pela co li ga ção PSDB-PFL, in ti tu la do Mãos
à obra, Bra sil, afir ma va no ca pí tu lo re fe ren te às te le-
co mu ni ca ções:

A tec no lo gia da in for ma ção tor nou-se
a peça fun da men tal do de sen vol vi men to da
eco no mia e da pró pria so ci e da de. Isso sig ni-
fi ca que o atra so re la ti vo do nos so País de-
ve rá ser ne ces sa ri a men te su pe ra do como
con di ção para re to ma da do pro ces so de de -
sen vol vi men to. Não se tra ta ape nas de al-
can çar uma ma i or di fu são de um ser vi ço já
exis ten te por uma ques tão de eqüi da de e
jus ti ça. Tra ta-se de in ves tir pe sa da men te em 
co mu ni ca ções para cons tru ir uma in fra-es-
tru tu ra for te, es sen ci al para ge rar as ri que-
zas de que o País ne ces si ta para in ves tir
nas áre as so ci a is.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o se tor
das te le co mu ni ca ções é hoje, sem dú vi da, um dos
mais atra en tes e lu cra ti vos para o in ves ti men to pri va-
do in ter na ci o nal men te. Tra ta-se de um dos se to res lí -
de res da nova onda de ex pan são eco nô mi ca que se
for mou a par tir da cha ma da ter ce i ra re vo lu ção in dus-
tri al. Pode-se con tar que não fal ta rão in ves ti do res in -
te res sa dos em ex pan dir essa ati vi da de – no mun do,

em ge ral, e, em par ti cu lar, num país com as di men-
sões e o po ten ci al do Bra sil.

O pro ble ma, que não é só do Bra sil, é en con trar
uma fór mu la para a or ga ni za ção ins ti tu ci o nal do se tor
de te le co mu ni ca ções que, ao mes mo tem po pro mo va
for te men te os in ves ti men tos pri va dos, re for ce o pa pel
re gu la dor do Esta do e re ser ve ao se tor pú bli co a atu -
a ção em seg men tos es tra té gi cos do pon to de vis ta
so ci al ou de in te res se na ci o nal.

Essa afir ma ti va evi den cia uma pre o cu pa ção em 
in se rir o Bra sil de for ma efe ti va no gru po das Na ções
que de vem con du zir, no mun do, o pro ces so de in te-
gra ção da so ci e da de por meio dos me i os de co mu ni-
ca ção, como exi gên cia da nova “era da so ci e da de da
in for ma ção”.

Me di an te am plo pro ces so de pri va ti za ção e o
con se qüen te for ta le ci men to do pa pel re gu la dor do
Esta do, o Bra sil ga ran tiu in ves ti men tos anu a is da or -
dem de US$10 bi lhões, o que vi a bi li zou a im por tan te
e de fi ni ti va am pli a ção da rede que su por ta as co mu ni-
ca ções no País e que se rão as ba ses de nos sa in ser-
ção na era di gi tal.

Como con se qüên cia da re for ma do se tor, o Bra -
sil sal tou nú me ros fa bu lo sos: de 14 mi lhões e 400 mil
te le fo nes, en tre os de uso pú bli co, ce lu la res e fi xos,
em 1994, para mais de 75 mi lhões, em 2001. Ou seja, 
du ran te o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so quin tu pli cou o nú me ro de aces sos te le-
fô ni cos, com sig ni fi ca ti vas re per cus sões so ci a is e
eco nô mi cas. O cres ci men to do nú me ro de usuá ri os
de Inter net no Bra sil de veu-se à ma i or ofer ta do nú -
me ro de li nhas te le fô ni cas, ao tem po em que con tri-
bu iu para que o nú me ro de li nhas em ser vi ço se am -
pli as se.

Sr. Pre si den te, ve ri fi ca-se hoje que par ce la ra -
zoá vel dos usuá ri os da Inter net se co nec ta por meio
de uma se gun da li nha re si den ci al, ex clu si va men te
para trans mis são de da dos da web. O mer ca do bra si-
le i ro de com pu ta do res, por sua vez, cres ceu 12%,
ape sar de o ce ná rio mun di al ha ver apre sen ta do, pela
pri me i ra vez, que da de 10% nas ven das de PCs.

O Bra sil li de ra, com fol ga, o nú me ro de com pu-
ta do res no mer ca do la ti no-ame ri ca no. São mais de 12
mi lhões de ter mi na is. As ven das so ma ram mais de
três mi lhões de ter mi na is no ano de 2001.

No en tan to, per cen tu al men te, os con su mi do res
bra si le i ros que pos su em com pu ta do res em casa so -
mam ape nas 7%. Mu i to aba i xo dos Esta dos Uni dos,
onde 51% da po pu la ção pos sui com pu ta dor. De acor -
do com es tu do de Gil son Schwartz, mais de 80% dos
ha bi tan tes do pla ne ta nun ca usa ram um te le fo ne e
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cer ca de 95% nun ca usa ram com pu ta dor, quan to
mais a Inter net.

Ten do ape nas 4,7% da po pu la ção mun di al, os
Esta dos Uni dos e o Ca na dá têm 57% dos usuá ri os de 
Inter net; a Eu ro pa, 21,7%; e os pa í ses ri cos da Ásia,
como o Ja pão, 17%. A Áfri ca, com se te cen tos e qua -
ren ta mi lhões de ha bi tan tes, con tri bui com ape nas
0,3% do to tal de usuá ri os mun di a is de Inter net. Ou
seja, cer ca de um mi lhão, nú me ro in fe ri or ao to tal de
usuá ri os do Esta do de São Pa u lo.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im
Mo ra is, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço V.
Exª, Se na dor Mão San ta, do PMDB do Pi a uí.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im
Mo ra is, sem dú vi da ne nhu ma, V. Exª en ri que ce esta
Casa, por que é en ge nhe i ro, aque le que faz o de sen-
vol vi men to, a tec no lo gia an dar. Digo isso com toda a
con vic ção, por que tive o pri vi lé gio de acom pa nhá-lo
ao Mé xi co, quan do V. Exª lá es te ve in te gran do a co -
mis são bra si le i ra que tra tou do tema ener gia e de sen-
vol vi men to. Toda a equi pe bra si le i ra fi cou or gu lho sa
de sua par ti ci pa ção e tam bém pela ci ta ção do tra ba-
lho de um dos ho mens mais avan ça dos do Nor des te,
o Go ver na dor do Ser gi pe, João Alves, au tor da obra
Ener gia, lan ça da re cen te men te. Hoje, V. Exª traz a
esta Casa e ao País um tema fun da men tal: in for má ti-
ca. Enten do que o anal fa be to mo der no é aque le que
está afas ta do des se be ne fí cio ou o des co nhe ce. Essa 
cons ci en ti za ção é mu i ta opor tu na, pois tive o pri vi lé-
gio de tê-la quan do go ver nei o Pi a uí, onde ins ta la mos
bi bli o te cas atu a is. A bi bli o te ca for mal da nos sa ge ra-
ção, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, era cons ti tu í da
de li vros, com pên di os e en ci clo pé dia. Hoje, ao lado
da for mal te mos a bi bli o te ca vir tu al mu ni da de com pu-
ta do res, de Inter net dis po ní vel para a gran de po pu la-
ção, os po bres, que não têm con di ções de ad qui rir
com pu ta dor. E V. Exª cha ma aten ção para essa al fa-
be ti za ção da vida mo der na que o Bra sil deve en fren-
tar.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço o apar te de V.Exª e o in cor po ro,
na ín te gra, ao meu pro nun ci a men to. V. Exª al can ça o
ob je ti vo do meu dis cur so, que é o de cha mar a aten -
ção des ta Casa e do Go ver no, seja Fe de ral, seja
Esta du al, seja Mu ni ci pal, para que pos sa mos in ves tir,
cada vez mais, no en si no e na uni ver sa li za ção di gi tal.
Deve-se dar con di ção àque les lu ga res mais lon gín-
quos, mais po bres e mais ne ces si ta dos de tam bém
te rem di re i to ao com pu ta dor, para que pos sam, como

diz V. Exª, se al fa be ti za rem di gi tal men te. Agra de ço o
seu apar te.

Sr. Pre si den te, um dos prin ci pa is pro ble mas de
lo ca li da des mais dis tan tes dos cen tros de ma i or de -
sen vol vi men to é a ine xis tên cia de pro ve do res lo ca is,
o que for ça boa par ce la da po pu la ção a ar car com o
cus to de li ga ções in te rur ba nas para te rem aces so a
um pro ve dor. Ma pe a men to dos pro ve do res de Inter-
net no País mos tra que a Re gião Su des te con cen tra
58% dos pro ve do res e que a ci da de de São Pa u lo, so -
zi nha, fica com 12% e o Rio de Ja ne i ro, com 8%.

Escu to V. Exª logo em se gui da, Se na dor Ney
Su as su na, que será o pró xi mo ora dor ins cri to nes ta
ses são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as ações
le va das a cabo pelo Go ver no ele trô ni co se con cen tra-
ram em três das sete li nhas de ação do Pro gra ma So -
ci e da de da Infor ma ção. Pri me i ro, a uni ver sa li za ção
de ser vi ços; se gun do, o Go ver no ao al can ce de to dos;
ter ce i ro, in fra-es tru tu ra avan ça da.

Atra vés do pro gra ma de “Qu i os ques de Aces so
Gra tu i to” dos Cor re i os e o pro gra ma “Pon to Ele trô ni co
de Pre sen ça”, o pro gra ma visa ga ran tir nos pró xi mos
dois anos que os 5.561 Mu ni cí pi os te nham pelo me -
nos um ter mi nal de aces so gra tu i to aos ser vi ços e
pro du tos go ver na men ta is e ao cor re io ele trô ni co.

O Go ver no tam bém, por meio da Ana tel, está
dis cu tin do am pla men te com a so ci e da de o 0i00, pro -
je to que ga ran ti rá a pos si bi li da de de aces so à Inter-
net de qual quer lu gar do País, sem a ne ces si da de de
cha ma da de lon ga dis tân cia, e pre vi si bi li da de dos
cus tos para o usuá rio.

Sr. Pre si den te, atu al men te, ape nas 350 Mu ni cí-
pi os bra si le i ros con tam com pro va do res de aces so à
Inter net, ou seja, ape nas 6% da to ta li da de dos Mu ni-
cí pi os. Nos de ma is, o usuá rio pre ci sa efe tu ar uma
cha ma da de lon ga dis tân cia. Para re ver ter isso, pro -
põe-se a uti li za ção de um nú me ro como 0800 ou o es -
ta be le ci men to de um có di go lo cal de qua tro dí gi tos a
ser usa do por to dos os pro ve do res de aces so à rede.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi lan ça-
do em 1999, o Pro gra ma So ci e da de da Infor ma ção,
cu jos ob je ti vos são: 1) for ne cer sub sí di os para a de fi-
ni ção de uma es tra té gia des ti na da a es ti mu lar a in ser-
ção da so ci e da de bra si le i ra na So ci e da de da Infor ma-
ção; 2) ar ti cu lar, co or de nar e fo men tar o de sen vol vi-
men to e a uti li za ção se gu ra de ser vi ços avan ça dos de 
com pu ta ção, co mu ni ca ção e in for ma ção de suas apli -
ca ções à so ci e da de me di an te pes qui sa, de sen vol vi-
mento e en si no, ofe re cen do no vos ser vi ços e apli ca-
ções na Inter net, ga ran tin do van ta gem com pe ti ti va

24016 Ter ça-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agos to de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



e in ser ção da em pre sa bra si le i ra no mer ca do in ter-
na ci o nal.

Tam bém, nes se sen ti do, in se re-se o pro je to ,
que es ta be le ce os prin cí pi os bá si cos para a cons tru-
ção de uma in fo via de abran gên cia na ci o nal, ori en ta-
da para a pres ta ção dos ser vi ços de Go ver no de man-
da dos pelo ci da dão bra si le i ro que vive no in te ri or, nas
lo ca li da des re mo tas, nas pe ri fe ri as e nas re giões ru -
ra is.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
para con clu ir, fo ram con si de rá ve is os avan ços no se -
tor das te le co mu ni ca ções ocor ri dos nos úl ti mos anos, 
vi san do à in ser ção com pe ti ti va da eco no mia bra si le i-
ra no novo am bi en te de ne gó ci os e a de mo cra ti za ção
da in for ma ção na so ci e da de bra si le i ra, me di an te a
de no mi na da uni ver sa li za ção di gi tal. Tan tos fo ram os
avan ços, que te re mos que re la tá-los em di ver sos pro -
nun ci a men tos, da dos os li mi tes de tem po que o Re gi-
men to nos im põe.

Pre o cu pa mo-nos, con tu do, com a des con ti nu i-
da de des sas ações por pro ble mas como a in de fi ni ção
do mar co re gu la tó rio no se tor, o adi a men to de in ves ti-
men tos que se fa zem ur gen tes, a so lu ção de con ti nu i-
da de do avan ço por mo ti vos po lí ti co-par ti dá ri os, que
atra sem o Bra sil no per cur so des sa ne ces sá ria tri lha
rumo ao de sen vol vi men to.

Com o ob je ti vo de sus ci tar um vivo de ba te so bre
o tema nes ta Casa, bem como pro vo car as me di das
con cre tas que se fa zem ne ces sá ri as, é que trou xe-
mos es tas re fle xões a este ple ná rio.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

Duran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo-
ra is, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Val dir
Ra upp.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na, do PMDB 
da Pa ra í ba, pela Li de ran ça da que le Par ti do, por cin co
mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te e de in te res se
par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, “a”, do Re gi men to
Inter no.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o PMDB é con tra au men to de car ga
tri bu tá ria, e isso por que já es ta mos pa gan do de ma si-
a do.

Te nho aqui um tex to em que o Sr. Ale xan dre
Gar cia si mu la o re ce bi men to de uma car ta de um nor-
te-ame ri ca no que diz que nós so mos ri cos e que os
ame ri ca nos são po bres per to da gen te.

Diz ele:

“Um ami go aca ba de me man dar o re-
sul ta do de uma com pa ra ção en tre nós e os
nor te-ame ri ca nos. Uma dis cus são em que
um ian que pro va, pela Ciên cia exa ta da Ma -
te má ti ca, que os bra si le i ros são mais ri cos
que os ame ri ca nos.”

E por quê?

Diz o ame ri ca no:

“Vo cês bra si le i ros pa gam o do bro do
que os ame ri ca nos pa gam pela água que
con so mem. Embo ra te nham mais água
doce dis po ní vel. (Apro xi ma da men te 25% da
re ser va mun di al de água doce está no Bra -
sil).

Vo cês, bra si le i ros, pa gam 60% a mais
nas ta ri fas de te le fo ne e ele tri ci da de. Embo -
ra 95% da pro du ção de ener gia, em seu
País, seja hi dro e lé tri ca (mais ba ra ta e não
po lu en te), en quan to nós, po bres ame ri ca-
nos, so men te po de mos pa gar pela ener gia
al ta men te po lu en te pro du zi da por ter me lé tri-
cas a base de car vão e pe tró leo e pe las pe -
ri go sas usi nas nu cle a res.

Vo cês bra si le i ros pa gam o do bro pela
ga so li na, que, ain da por cima, é de má-qua -
li da de e aca ba com os mo to res dos car ros
(cer ca de 21% da ga so li na é com pos ta de
ál co ol ani dro e ain da que rem au men tar este 
per cen tu al para be ne fi ci ar os usi ne i ros de
ál co ol). Não dá para en ten der.

Seu País é qua se auto-su fi ci en te em
pro du ção de pe tró leo (75% é pro du zi do aí)
e, ain da as sim, têm pre ços tão ele va dos.
Aqui, nos Esta dos Uni dos, de fen de mos com 
unhas e den tes o pre ço do com bus tí vel, que 
está es ta bi li za do há vá ri os anos. (US$0.30,
trin ta cen ta vos de dó lar=R$0,80, oi ten ta
cen ta vos o li tro), en quan to a ga so li na de vo -
cês é mu i to mais cara.

Por fa lar em car ro, vo cês bra si le i ros pa gam
qua ren ta mil re a is por um car ro pelo qual nos Esta-
dos Uni dos pa ga mos vin te mil re a is. Vo cês dão de
pre sen te a seu Go ver no R$20.000,00, quan do com -
pram um car ro, para gas tar não se sabe onde nem
em quê, já que os ser vi ços pú bli cos no Bra sil são
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mu i to ru ins per to dos pres ta dos pelo ser vi ço pú bli co
dos Esta dos Uni dos. Na Fló ri da, ca ros bra si le i ros,
nós so mos mu i to po bres, o Go ver no Esta du al co bra
ape nas 2% de Impos to so bre Va lor Agre ga do, que
equi va le ao ICMS no Bra sil, e co bra mais 4% do im -
pos to fe de ral, o que dá um to tal de 6% na com pra
de qual quer pro du to in dus tri a li za do. No Bra sil, vo cês
são mu i to ri cos, por que con cor dam em pa gar 18%
só de ICMS. Nos Esta dos Uni dos, os dois jun tos
perfa zem 6%. No Bra sil, são 18%, ape nas de ICMS.

E já que fa la mos em im pos tos, eu não en ten do
por que vo cês ale gam ser po bres, se não se im por-
tam de pa gar, além des se ab sur do de ICMS, o PIS, a
Co fins, a CPMF, ISS, INSS, IPTU, IPVA, IR, ITR e ou -
tras de ze nas de im pos tos, ta xas e con tri bu i ções, em
ge ral com efe i to cas ca ta, de im pos to so bre im pos to.
Ain da fa zem fes ta nos es tá di os de fu te bol e nas pas -
sa re las de car na val, o que é um si nal de que não se
in co mo dam com esse con fis co ma lig no que o Go ver-
no pro mo ve, ti ran do-lhes o va lor cor res pon den te a
qua tro me ses por ano de seu tra ba lho.

Nós, ame ri ca nos, lem bra mos que so mos po-
bres, tan to que o Go ver no isen ta de pa gar Impos to de 
Ren da to dos aque les que ga nham me nos de três mil
dó la res, o que equi va le a nove mil e tre zen tos re a is,
en quan to vo cês no Bra sil ace i tam que o Impos to de
Ren da seja co bra do a par tir de dois mil e pou cos re a-
is. Além dis so, vo cês têm o des con to re ti do na fon te,
an te ci pan do o im pos to ao Go ver no sem sa ber se até
o fi nal do ano a mes ma ren da será au fe ri da. Aqui o
Impos to de Ren da só é pago no fi nal do ano, quan do
ter mi na o exer cí cio. Não con si go en ten der como vo-
cês têm a cer te za de bons re sul ta dos fu tu ros, por que
aqui só pa ga mos no fi nal do ano, en quan to vo cês pa -
gam an te ci pa da men te.

Vol tan do a fa lar de ser vi ço pú bli co, ca ros bra si-
le i ros, vo cês são ri quís si mos. Afi nal vo cês pa gam a
pró pria se gu ran ça; nós, po bres ame ri ca nos, de pen-
de mos da se gu ran ça pú bli ca. Vo cês aí pa gam tam-
bém es co la, li vros para os fi lhos, pro va vel men te por -
que têm mu i to di nhe i ro, pois, aqui nos Esta dos Uni -
dos, nós, po bres pais ame ri ca nos, como não te mos
essa for tu na, man da mos nos sos fi lhos para as es co-
las pú bli cas, que são boas, e re ce be mos os li vros gra -
tu i ta men te do Go ver no.

Vo cês, ri ca ços do Bra sil, quan do to mam num
ban co um em prés ti mo pes so al, pa gam por mês o que 
pa ga mos por ano. E um ami go bra si le i ro me con tou
que pa gou dois mil e qui nhen tos re a is por um se gu ro
do car ro. Fi quei pas mo! Vo cês são po dres de ri cos!
Nós nun ca po de ría mos pa gar um im pos to como esse
para um car ro. Meu car ro é gran de, lu xu o so, mas

pago tre zen tos e qua ren ta e cin co dó la res por ano, o
que dá cer ca de mil re a is. Dis se ain da esse ami go
bra si le i ro que paga um mil e se te cen tos de IPVA. Não
tive mais dú vi das: re al men te vo cês são ri cos, por que,
aqui nos Esta dos Uni dos, pago ape nas quin ze dó la-
res de IPVA, qual quer que seja o car ro.

Ven do es sas con tas, como vo cês di zem que são 
po bres? Não con si go en ten der quan do di zem isso,
por que qua se 20% da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va no Bra sil está sem tra ba lhar e é sus ten ta da pela
so ci e da de, en quan to, aqui nos Esta dos Uni dos, a mé -
dia é de 4% a 7%, e não es ta mos sa tis fe i tos.

Re al men te ve mos que essa é uma si tu a ção ve -
xa tó ria quan do com pa ra mos os im pos tos co bra dos
do con tri bu in te no Bra sil com os pa gos em um país
como os Esta dos Uni dos. É ver da de, pode-se di zer,
que há ou tros ti pos de pa ga men to, como o “pa ga-
men to psi co ló gi co” quan do eles vi a jam, mas a ma i o-
ria dos bra si le i ros não vi a ja.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, con gra tu lo-me com o PMDB por ser con tra
mais pa ga men tos de im pos tos. Re al men te, es ta mos
em um país em que a car ga de im pos tos ul tra pas sa a
nor mal. Não é jus to que se tire do po bre e do es po li a-
do con tri bu in te ne nhum cen ta vo a mais.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta, do PMDB do
Pi a uí.

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, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros
que acom pa nham esta ses são pela TV Se na do e
pela Rá dio Se na do, ve nho a esta tri bu na di zer que
Deus está pre sen te aqui, as sim como o Se na dor Edu -
ar do Su plicy, do PT de São Pa u lo, gran de Esta do,
mas mu i to ma i or é esse Se na dor. Se o PT é uma es -
tre la, o Se na dor Edu ar do Su plicy é o sol des se Par ti-
do. Mais do que o sol, por que a cla ri da de do sol apa -
re ce so men te du ran te o dia e a luz do Se na dor Edu ar-
do Su plicy bri lha dia e no i te.

Se na dor Edu ar do Su plicy, o Pi a uí é or gu lho so
da gen te de Gu a ri ba e Aca uã. Gu a ri ba não é im por-
tan te so men te por que lá co me çou o Go ver no Lula,
mas tam bém por que teve uma co lhe i ta mag ní fi ca de
fe i jão. E Gu a ri ba, Se na dor João Ca pi be ri be, fica na
cha ma da Ser ra das Con fu sões.

Qu e ria tra zer aqui uma ex pe riên cia para o PT. O
Pi a uí, ao lon go da his tó ria, tem sido a luz. Bas ta di zer
que, no pe río do mais di fí cil da nos sa vida po lí ti ca, na
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di ta du ra, o que se ria des te País sem Pe trô nio Por tel-
la? Nin guém o ex ce deu. Sem uma tru cu lên cia, sem
um tiro, sem uma bala, ele foi o gran de ar tí fi ce da re -
de mo cra ti za ção. Sem Evan dro Lins e Sil va o que se -
ria da Jus ti ça des te País no pe río do di ta to ri al? Nin-
guém o ex ce deu em co ra gem, em sa be do ria. O que
se ria des te País sem João Pa u lo dos Reis Vel lo so?
Na di ta du ra, Se na dor João Ca pi be ri be, ti ra ram o di re-
i to à li ber da de, o mais sa gra do dos di re i tos, pois sem
li ber da de não há vida. Entre tan to, hou ve mu i tos avan -
ços na tec no lo gia, na co mu ni ca ção, nas es tra das. A
luz nes se pe río do foi tra zi da por João Pa u lo dos Reis
Vel lo so, um exem plo. Após vin te anos de man do, de
ser a luz, ne nhu ma cor rup ção, ne nhu ma in dig ni da de,
ne nhu ma imo ra li da de ocor reu, não é, Se na dor Ney
Su as su na? O que se ria des te País sem o ma i or dos
jor na lis tas, Car los Cas te lo Bran co, o Cas te li nho, que
ain da hoje é lem bra do? Ele é do Pi a uí.

Eu que ria tra zer uma luz para o PT. O nos so
PMDB não é a base; é a luz. Sou des se PMDB do so -
fri men to, da luta, da re de mo cra ti za ção, sim bo li za do
por Ulysses Gu i ma rães. Encan ta do e mi to ló gi co no
mar. Te o tô nio Vi le la, com cân cer, le van ta va a ban de i-
ra da re de mo cra ti za ção. Qu e ro lem brar Tan cre do Ne-
ves. O Se na dor José Sar ney atra ves sou o mar ver me-
lho do re nas cer de mo crá ti co da tran si ção. Aqui está o
re su mo his tó ri co da Fun da ção Ru ra lis ta.

Se na dor Ney Su as su na, não sei o que é ódio
nem ran cor. Deus pou pou-me des ses sen ti men tos.
Em 1995, fui can di da to con tra for ças oli gár qui cas mu -
i to po de ro sas do Pi a uí.

Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, a ma i or sur ra po lí ti ca
que já le vei em mi nha vida foi na ci da de de Dom Ino -
cên cio. No se gun do tur no, quan do o povo já mar cha-
va co nos co e ha via uma pers pec ti va in ve já vel de mu -
dar a po lí ti ca do Pi a uí, foi uma ava lan che. Man da mos
um bra vo De pu ta do da re gião, Mar ce lo Cas tro, para
lá. O meu vice era Pre si den te da Fe tag. Tive 10% dos
vo tos. Meu ad ver sá rio teve uns 4 mil. Por quê? Por que
exis tia um lí der, um ho mem de Deus lá, o Pa dre Lira*. 

O Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so teve 
como seu me lhor ele men to, sem dú vi da ne nhu ma, o
Pe dro Pa ren te. Na hora do Apa gão, fo ram cha má-lo.
Pe dro Pa ren te, Se na dor Ca pi be ri be é ape nas fi lho de
pi a u i en se e so bri nho des se Pa dre Lira, que meu deu
a ma i or sur ra po lí ti ca em Dom Ino cên cio. Na que le
tem po vo ta va-se na cha pa es cri ta, todo mun do era al -
fa be ti za do, Se na dor Alme i da Lima, lá não exis tem
anal fa be tos. De po is de go ver nar o Esta do e mu i ta luta 
con ti nu ei por que era um gran de lí der a quem ren do
ho me na gem. Não co nhe ço e não exis te no Nor des te
bra si le i ro ne nhu ma pes soa que en ten da mais de

semi-ári do do que o Pa dre Lira, o tio do Pe dro Pa ren-
te, do PFL, que sem pre me deu uma sur ra po lí ti ca
enor me.

Ou tro do Nor des te tam bém que co nhe ce mu i to
o Nor des te, Se na dor Su plicy, é do PFL – não tem
nada, sou do PMDB –, é o Go ver na dor do Ser gi pe,
João Alves. O me lhor li vro es cri to so bre o Nor des te é
de João Alves. Re cen te men te o nos so lí der das for -
ças opo si ci o nis tas, Efra im Mo ra is, le vou para o Mé xi-
co um li vro de João Alves so bre ener gia.

Mas o que que ria di zer é que aqui está o mo de lo
para quem qui ser de sen vol ver o semi-ári do. Para este 
Pa dre Lira, nota dez, o Frei Bet to fica com cin co.
Escre ve mu i to, mas que ro é re sul ta do, que ro é aqui lo
que Cris to dis se: não só pa la vras, mas obras.Cris to é
acom pa nha do pe los seus dis cur sos – o “Bem-aven tu-
ra dos os que têm fome e sede de jus ti ça”, o Pai-Nos -
so –, mas ele fez obras. Se na dor João Ca pi be ri be, se
Cris to não ti ves se fe i to as suas obras – cego ver, ale i-
ja do an dar, mudo fa lar, sur do ou vir, lim par os cor pos
dos le pro sos, ti rar os en de mo ni nha dos, mul ti pli car
pe i xes e pães – nós não o se gui ría mos. E aqui está a
obra.

O gran de Lí der Edu ar do Su plicy foi ao Pi a uí vá -
ri as ve zes. So mos mu i to agra de ci dos a S. Exª, in clu si-
ve pelo seu em pe nho e es for ço em con se guir aque les
R$60 mil de dois Mi nis té ri os, Se na dor João Ca pi be ri-
be, para fa zer fun ci o nar um hos pi tal uni ver si tá rio, que
ain da não foi pos sí vel. Lem bro-me da nos sa De pu ta-
da Fran cis ca Trin da de, que, tam bém, mor reu ma go a-
da, por que co nos co lu ta va para o fun ci o na men to da -
que le hos pi tal e não con se guiu.

Agra de ce mos ao Go ver no – a gra ti dão é a mãe
de to das as vir tu des – as ações em Gu a ri bas, mas
que vá bus car o mo de lo da fun da ção ru ra lis ta. O pa -
dre que me der ro tou vá ri as ve zes por tra ba lho, por
ser vi ço, nin guém mais do que ele co nhe ce o semi-ári -
do. Co me çou na seca de 1942, eu es ta va nas cen do,
V. Exª não ti nha nas ci do e ele já es ta va lá, Se na dor
Edu ar do Su plicy, obe de cen do às leis de Deus, dan do
água aos que têm sede e ali men to aos que têm fome. 

Na seca de 50 e de 51, a po lí ti ca como ide al,
que ria só cha mar um pro fes sor sa cer do te, e se ria
bre ve. Na que les tem pos, o Go ver no ame ri ca no era
me lhor. Ago ra ele nos mata com o FMI. Mas tem so lu-
ção: bas ta se ins pi rar na co ra gem de Jus ce li no Ku-
bits check de Oli ve i ra, que sou be rom per com o FMI
para con se guir dar a este País 50 anos de pro gres so
em 5 anos de ad mi nis tra ção. Na que le tem po, ha via a
ali an ça para o pro gres so, ali men to para a paz, e o Pa -
dre Lira era o res pon sá vel. Era pro i bi do ven der ou tro -
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car. A or dem era so men te dar. Esses eram os Esta dos
Uni dos do pas sa do.

Pa dre Lira foi acre di ta do e re ce beu sub sí dio e
au xí lio de vá ri os pa í ses, in clu si ve da Ingla ter ra, da
fun da ção Fri ends of the Lira Foun da ti on. Enfren tou as 
se cas de 1972, 1976, 1977, 1983 e 1984. De 1990 a
1993 hou ve qua tro anos de seca. De sen vol veu um ar-
te sa na to; le vou àque le povo do semi-ári do a água por
meio de cis ter nas.

Srs. Se na do res, na guer ra con tra a ca rên cia de
água ne nhu ma ba ta lha foi tão dig ni fi can te para a Fun -
da ção Ru ra lis ta o quan to foi o pro je to de re ser va tó ri os
do mi ci li a res para cap ta ção de água do te lha do, as
cis ter nas, pro je to pi o ne i ro no Nor des te, de al can ce
como não se pode ima gi nar sob to dos os as pec tos.
Nada exis te que pos sa tra zer ma i or con for to, mais
eco no mia de tem po e be ne fí ci os à sa ú de do que o te -
sou ro de pos su ir água po tá vel em casa, nes sa re gião.
Li ber tar-se da água sa lo bra era o ma i or so nho des se
povo.

Assis ti na mi cror re gião de Can san ção – a mes -
ma onde den tre dez cri an ças que nas ci am, oito mor ri-
am an tes de com ple tar dois anos – uma ga ro ta de
sete anos di zer: mãe, es tou com fome, mas se eu co -
mer vou ter sede.

Hoje de sa pa re ceu a mor ta li da de in fan til em
Can san ção. Não se re gis tra mais cri an ça vo mi tar a
água que bebe; em to das as ca sas exis tem re ser va tó-
ri os – ca i xas, como cos tu mam cha mar.

A ca pa ci da de dos re ser va tó ri os é de 12 mil li-
tros, su fi ci en te para uma fa mí lia be ber du ran te a es ti-
a gem nor mal de 6 me ses. Na ou tra me ta de do ano, a
fa mí lia bebe da agua da ou la goa que sem pre exis te
pró xi ma da casa, sen do co mum tra zer água em ju-
men to ou na ca be ça da re ser va exis ten te per to de
onde mora e com ple tar a ca i xa fi can do as se gu ra do o
pro vi men to nos 6 me ses em que a úni ca água exis-
ten te é a do re ser va tó rio.

No Mu ni cí pio de Dom Ino cên cio, exis tem atu al-
men te 1.310 re ser vá to ri os do mi ci li a res, quan ti da de
pro por ci o nal a 7 mil ha bi tan tes, não re gis tra da em ne -
nhum Mu ni cí pio do Nor des te.

Exis tem 1.310 cis ter nas fe i tas pelo pa dre, Se na-
dor Ca pi be ri be. Das Cá ri tas bra si le i ra, ele con se guiu
20; da Le gião Bra si le i ra de Assis tên cia, 200; do Vi tae
– Apo io à Cul tu ra e Pro mo ção So ci al de São Pa u lo,
230; do Gru po de Ami gos da Ingla ter ra, 150; do Gru -
po de Ami gos da Ho lan da, 80; do Lour des Vil le la de
São Pa u lo, 10; da Fun da ção Ban co do Bra sil – a pe di-
do do Dr. Pe dro Pa ren te, 300; a Su de ne, a pe di do do
Dr. Pe dro Pa ren te, 320.

Esse pa dre, so zi nho, fez 1.310 cis ter nas.
Não es tão in clu í dos nes ta re la ção 15 re ser va tó-

ri os, com ca pa ci da de de 50 mil li tros cada um, exis -
ten tes nas es co las e 10 na sede, to dos tam bém cons -
tru í dos pela Fun da ção Ru ra lis ta.

Le van do-se em con ta as no vas ca sas que fo ram
le van ta das após a apli ca ção do úl ti mo re cur so re ce bi-
do para os pro je tos de água, ain da exis tem, na zona
ru ral e na ci da de de Dom Ino cên cio, 300 do mi cí li os
que não pos su em cis ter na.

PIONEIRISMO
O sis te ma de edu ca ção da Fun da ção Ru ra lis ta

apre sen ta pi o ne i ris mos que mu i to a hon ram.
1) Pri me i ra obra ins ti tu í da no Bra sil com a fi na li-

da de es pe cí fi ca de as sis tir aos ru rí co las, ví ti mas da
seca, com dis po si ti vo es ta tu tá rio de ser se di a da na
zona ru ral. Cri a da em 1958, foi fun da da há 45 anos;

2) Pri me i ro pro je to de edu ca ção ru ral a es ta be-
le cer ca len dá rio es co lar adap ta do à re a li da de eco nô-
mi ca, so ci al e cli má ti ca da re gião;

3) Pri me i ro pro je to de edu ca ção ru ral a in clu ir,
em seu cur rí cu lo, como obri ga tó rio, ocu pan do todo
um tur no, cur so pro fis si o na li zan te para mu lhe res;

4) Pri me i ro pro je to a va lo ri zar a pro fes so ra, ao
pon to de dar pri o ri da de à cons tru ção de sua casa na
es co la – Casa de Apo io – e sala para o ar te sa na to,
de i xan do a la ta da fun ci o nan do como sala de aula;

5) Pri me i ro pro je to de edu ca ção par ti ci pa ti va
com as mães pre pa ran do a me ren da, os pais for ne-
cen do a le nha, os alu nos as su min do o as se io e afa ze-
res do més ti cos da es co la;

6) Pri me i ro pro je to, ao me nos no Pi a uí, que,
des de sua ins ta la ção, for ne ce não ape nas me ren da,
e sim três re fe i ções por dia a to dos os alu nos, como o
Pre si den te Lula de se ja;

7) Pri me i ro pro je to a cri ar cur sos de ca pa ci ta ção
de pro fes so ras le i gas no Pi a uí, os pri me i ros com du -
ra ção de 3 me ses; e os ou tros, de 2 me ses, 14 anos;

8) Bol sa de edu ca ção é no vi da de hoje no Bra sil;
na Fun da ção Ru ra lis ta, ela exis te des de 1982.

9) Uma ino va ção re cen te do sis te ma de edu ca-
ção do País foi o pro lon ga men to para nove anos do
en si no fun da men tal.

Nas es co las da Fun da ção Ru ra lis ta, há 36 anos, 
o an ti go pri me i ro grau me nor – es co la pri má ria – sem -
pre teve a du ra ção de 5 anos: 1º ano A, 1º ano B, 2º
ano, 3º ano e 4º ano.

Há vá ri os ben fe i to res. Entre eles, des ta ca-se o
Mi nis tro João Pa u lo Reis Ve lo so, que aju dou mu i to o
Pa dre.
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No mo men to, a Fun da ção Ru ra lis ta, por meio do 
De pu ta do Paes Lan dim, con se guiu o au xí lio do Se-
brae e man tém as mu lhe res bor da de i ras de Dom Ino -
cên cio.

A ex pec ta ti va de trans for ma ção pelo pro je to traz 
algo in con ce bí vel: em pre go e mão-de-obra ini ci al-
men te para mais de 800 pes so as, num Mu ni cí pio de 7 
mil ha bi tan tes. São 80 bor da de i ras que hoje co mer ci-
a li zam seu pro du to por meio do Se brae.

Então, Sr. Pre si den te, de i xo aqui uma opor tu ni-
da de para o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va co -
lher o exem plo da Fun da ção Ru ra lis ta de Dom Ino-
cên cio, que, sob o co man do do Pa dre Lira – que, sem
dú vi da ne nhu ma, re pre sen ta Deus –, traz me lho res
dias para aque le povo, por meio do tra ba lho.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Há ain da

dois ora do res que ren do usar da pa la vra. A Mesa pror -
ro ga a ses são por 20 mi nu tos. O Se na dor Edu ar do
Su plicy con cor dou em di vi dir o tem po com o Se na dor
João Ca pi be ri be.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Ca bi pe ri-
be.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – 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, se rei
sin té ti co na mi nha fala.

Na se ma na pas sa da, ti ve mos um de ba te so bre
as ca rên ci as dos hos pi ta is pú bli cos, prin ci pal men te
de me di ca men tos. E esse de ba te se dava en tre Se na-
do res mé di cos.

Tive, na que le mo men to, opor tu ni da de de in ter-
vir no de ba te, até por que as crí ti cas se da vam em fun -
ção dos al tos cus tos dos me di ca men tos, e até se ven -
ti lou a pos si bi li da de de re vi ver a Cen tral de Me di ca-
men tos, a Ceme, de cen tra li zar a com pra e a dis tri bu i-
ção des ses me di ca men tos para todo o Bra sil, em ra -
zão des sa ca rên cia que ecoa en tre to dos nós nes te
ple ná rio, tra zi da pe los Se na do res mé di cos e tam bém
por aque les não mé di cos, que es tão nas ba ses e que
re ce bem re cla ma ções so bre a fal ta de me di ca men-
tos.

Ci tei al guns la bo ra tó ri os pú bli cos em que os
Esta dos e os Mu ni cí pi os po dem ad qui rir me di ca men-
tos a pre ços mu i to mais ba i xos do que nos la bo ra tó ri-
os co mer ci a is.

Con fes so que, quan do o Se na dor Pa pa léo Paes 
le van tou a ques tão e fez du ras crí ti cas aos pre ços
pra ti ca dos pe los la bo ra tó ri os e à ca rên cia de me di ca-
men tos nos hos pi ta is pú bli cos, ima gi nei que S. Exª,
sen do um Se na dor do meu Esta do, se re fe ria a uma

si tu a ção ge né ri ca que ocor re em todo o País. Na ver -
da de, nes se fim de se ma na, vi si tan do o meu Esta do e 
re u nin do-me com co mu ni da des da re gião, ve ri fi quei
que es ta mos vi ven do a pior cri se de que se tem no tí-
cia de fal ta de me di ca men tos na rede hos pi ta lar do
Ama pá. Faz mu i tos anos que es tou na vida pú bli ca
na que le Esta do e, que eu lem bre, nun ca hou ve uma
cri se se me lhan te.

A si tu a ção é crí ti ca. Os do en tes es tão so fren do
por fal ta de me di ca men tos em uni da des es pe ci a li za-
das e no pron to-so cor ro. Tive a opor tu ni da de de ler
uma re por ta gem, uma en tre vis ta com re pre sen tan tes
do sin di ca to dos en fer me i ros, re a li za da em um hos pi-
tal pú bli co, de nun ci an do a fal ta de ma te ri al mí ni mo,
ele men tar, como, por exem plo, se rin gas, gaze e lu vas
para qual quer pro ce di men to mé di co. Por tan to, a si tu-
a ção é de ca la mi da de pú bli ca. É ur gen te to mar al gu-
mas pro vi dên ci as. Te nho cer te za de que a so lu ção
não se ria cen tra li zar a com pra e a dis tri bu i ção des ses
me di ca men tos pelo Go ver no Fe de ral, até por que hoje 
exis tem ver bas obri ga tó ri as vin cu la das dos Esta dos
para gas tar com sa ú de, e a re for ma tri bu tá ria tem que
pre ser var tais re cur sos. Não po de mos abrir mão des -
sa vin cu la ção dos re cur sos des ti na dos à edu ca ção e
à sa ú de, por que hou ve uma me lho ria sig ni fi ca ti va
com esse pro ce di men to.Em meu Esta do, já apli cá va-
mos re gu lar men te en tre 13% e 14% do or ça men to
pú bli co na sa ú de de nos sa po pu la ção.E não vejo que
a cen tra li za ção seja a so lu ção. Ao con trá rio, sou
adep to da des cen tra li za ção. Pro mo ve mos uma gran -
de des cen tra li za ção nos re cur sos da sa ú de, co lo can-
do di nhe i ro na uni da de de sa ú de (no cen tro de sa ú-
de), na uni da de hos pi ta lar, exa ta men te para que não
hou ves se ne nhu ma jus ti fi ca ti va de fal tar me di ca men-
to na uni da de na hora da ne ces si da de, na hora in cer-
ta do ris co da do en ça. Por tan to, re al men te, fui apa-
nha do de sur pre sa quan do sou be que em meu Esta -
do es ta mos vi ven do uma cri se tão pro fun da na área
de sa ú de, por que há um ano e meio não fal ta va me di-
ca men to nas uni da des de sa ú de. Con tra tei os me lho-
res es pe ci a lis tas em ge ren ci a men to de sa ú de – al-
guns dos qua is es tão no Go ver no Fe de ral – pois que
ge ren ci ar sis te ma de sa ú de é ta re fa com ple xa, para
que pu dés se mos mon tar um sis te ma ge ren ci al ca paz
de su prir as ne ces si da des das uni da des. E há um ano 
e meio não ha via que i xas. Lem bro-me que, du ran te
mu i to tem po na mi nha vida po lí ti ca no Ama pá, os ci -
da dãos pro cu ra vam os po lí ti cos para pe di rem aten di-
men to de re ce i ta mé di ca. Mas, nos úl ti mos anos, isso
ti nha de sa pa re ci do. Vá ri os De pu ta dos co men ta vam
co mi go que o ci da dão já não ia à sua por ta para que
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aten des se a uma re ce i ta mé di ca, por que as uni da des
de sa ú de ga ran ti am esse aten di men to aos pa ci en tes.

De re pen te, em pou co tem po, em um ano e
meio, isso de sa pa re ce e as uni da des es tão ab so lu ta-
men te ca ren tes de me di ca men tos. Por isso, que ro co -
mu ni car a esta Casa que pre ten do en trar com um re -
que ri men to so li ci tan do ao Mi nis té rio da Sa ú de que
faça uma au di ta gem nos re cur sos do SUS, até por -
que no Ama pá, dos re cur sos to ta is gas tos com sa ú-
de, 70% eram do Esta do e 30% do Go ver no Fe de ral.

Co mu ni co a esta Casa que pe di rei uma au di ta-
gem nes ses 30% dos re cur sos de di ca dos à sa ú de,
para que pos sa mos sa ber em que foi gas to esse di -
nhe i ro e por que não há me di ca men to nas uni da des
hos pi ta la res do nos so Esta do.

Era isso, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.
V. Exª dis põe de até dez mi nu tos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Val dir Ra upp, Srªs e
Srs. Se na do res, o Pre si den te Lula re sol veu, nes te fi -
nal de se ma na, dar al gu mas en tre vis tas e de cla ra-
ções de gran de re le vân cia. Qu e ro res sal tar sua ob-
ser va ção, ali em Ara ra qua ra, onde es te ve vi si tan do
um pro je to de re a li za ção de re for ma agrá ria. Sua
Exce lên cia ob ser vou que o Bra sil tem opor tu ni da de
de fa zer uma re vo lu ção pa cí fi ca, como al guns ou tros
pa í ses já ten ta ram. Ou tros pa í ses pro mo ve ram re vo-
lu ções que aca ba ram não dan do cer to, mas o Bra sil
tem con di ções ex cep ci o na is de re a li zar uma trans for-
ma ção so ci al de pro fun di da de. O Pre si den te Lula
pode li de rar um pro ces so no qual as pes so as que es -
ti ve ram des ti tu í das de di re i tos ao lon go da nos sa His -
tó ria pas sem a ter voz, vez e di re i to a uma vida com
dig ni da de.

Qu e ro di zer que es tou in te i ra men te de acor do
com as ob ser va ções do Pre si den te Lula ao con vi dar a 
to dos os bra si le i ros para re a li za rem essa ma ni fes ta-
ção, essa trans for ma ção, essa re vo lu ção pa cí fi ca.

O Pre si den te Lula, a pro pó si to, tem sido aber to
ao diá lo go com to dos os seg men tos da so ci e da de. Os 
pro pri e tá ri os ru ra is che gam a se as sus tar, quan do
Pre si den te Lula re ce be com tan to ca ri nho e aten ção
os mem bros do MST, de i xan do que em Sua Exce lên-
cia co lo quem um boné, por que ava li am que isso seja
ina de qua do. Mas, no Pa lá cio do Pla nal to ou em tan -
tos ou tros lu ga res – como o fez em Ara ra qua ra no sá -
ba do úl ti mo, ao es tar com o Sr. Cu tra le, um dos res -
pon sá ve is pela pro du ção de suco de la ran ja no Bra sil,

e, hoje de ma nhã, em Ja ca reí, quan do es te ve na ina u-
gu ra ção da fá bri ca de pa pel do Gru po Vo to ran tim,
jun to ao Sr. Anto nio Ermí rio de Mo ra is e as sim por di -
an te –, são tan tas as opor tu ni da des em que o Pre si-
den te Lula mos tra sua dis po si ção de di a lo gar com to -
dos os seg men tos, con vi dan do-os para a re a li za ção
des sa re vo lu ção pa cí fi ca.

Duas en tre vis tas im por tan tes fo ram para as pá -
gi nas ama re las da re vis ta Veja, bem como para o
Fan tás ti co, on tem à no i te. Qu e ro res sal tar al guns
pon tos, em es pe ci al o re fe ren te à trans for ma ção pa cí-
fi ca que pro põe re a li zar o Pre si den te Lula.

O Pre si den te Lula in for mou que, hoje, são qua -
se 300 mil fa mí li as be ne fi ci a das pelo Pro gra ma Car -
tão Ali men ta ção e ou tros pro gra mas so ci a is. Mas re -
fe ren te ao Pro gra ma Car tão Ali men ta ção, se hoje são 
300 mil fa mí li as, até o mês de ou tu bro pas sa rão a ser
um mi lhão de fa mí li as.

Na me di da em que hou ver a uni fi ca ção dos pro -
gra mas so ci a is, é pos sí vel que haja uma mul ti pli ca-
ção mu i to sig ni fi ca ti va até o fi nal do ano. E, ao lon go
do pró xi mo ano de 2004, mais do que 3,5 mi lhões de
fa mí li as es ta rão sen do be ne fi ci a das pelo novo pro je to
de trans fe rên cia de ren da que está por ser anun ci a do
nos pró xi mos dias. 

Tem dito o Pre si den te Lula que mu i tas ve zes
pre fe re aguar dar um pou co. Sa li en ta Sua Exce lên cia
em sua en tre vis ta à re vis ta Veja: “A his tó ria do Bra sil
já mos trou que cho ques cri am uma eu fo ria na so ci e-
da de que dura dois me ses; de po is dis so, o re sul ta do é 
sem pre pior. Mi nha ló gi ca é da pa ciên cia. Se ti ver mos
de es pe rar um dia a mais, um mês a mais, para to mar
uma de ci são mais con sis ten te, va mos aguar dar”.

Mu i tos têm sido aque les que co bram do Pre si-
den te Lula ma i or pres sa na re a li za ção dos pro gra mas
so ci a is. Aqui ob ser vo que será mu i to im por tan te que
o pas so dado para de fi nir o novo pro gra ma de trans fe-
rên cia de ren da seja ob je to da ne ces sá ria re fle xão,
para que, de po is, ele pos sa ca mi nhar com mu i to ma i-
or acer to do que o que até ago ra foi re a li za do.

E é ne ces sá rio res sal tar que hoje te mos um nú -
me ro bas tan te acen tu a do, di ver si fi ca do, de pro gra-
mas so ci a is, mais de dez, cada um com uma for mu la-
ção di fe ren te, seja o Bol sa-Esco la, o Bol sa-Ali men ta-
ção, o Bol sa-Ren da, o Car tão-Ali men ta ção, o Au xí-
lio-Gás, o Agen te Jo vem, ape nas para ci tar al guns
dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da, aque les
que se rão jus ta men te ob je to da uni fi ca ção, ra ci o na li-
za ção e co or de na ção.

Espe ro que a de ci são a ser to ma da pelo Pre si-
den te seja, de fato, fru to des sa pa ciên cia a que Sua
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Exce lên cia se re fe re, mas que seja tam bém na di re-
ção mais cor re ta pos sí vel.

Espe ro que o Pre si den te Lula, con for me res sal-
tou on tem na en tre vis ta ao Fan tás ti co, da Rede Glo -
bo, por sua his tó ria pes so al e pela ma ne i ra como tem
se con du zi do, não ape nas dê um exem plo de re vo lu-
ção pa cí fi ca e de mo crá ti ca no Bra sil, mas que pos sa,
com seu exem plo, co la bo rar e co o pe rar para que nas
ou tras na ções la ti no-ame ri ca nas haja a re per cus são
dele e, mais do que isso, para que o Bra sil, como res -
sal tou on tem o Pre si den te Lula, aju de a Co lôm bia a
che gar a um en ten di men to, com uma trans for ma ção
pa cí fi ca en tre o Go ver no Álva ro Uri be e to das as for -
ças que ele re pre sen ta, as Farc, a M-19 e ou tras for -
ças que têm tra va do uma luta re vo lu ci o ná ria na que le
vi zi nho país, de povo ir mão do povo bra si le i ro.

O Pre si den te Lula, on tem, men ci o nou que está
em pe nha do para que haja um diá lo go, in clu si ve com
a co o pe ra ção das Na ções Uni das. O Se cre tá rio-Ge ral
da ONU, Kofi Anan, está em pe nha do em re a li zar esse 
en ten di men to en tre aque las par tes; e o Pre si den te
Lula men ci o nou que o está apo i an do e con si de ra que
jus ta men te as Na ções Uni das po dem se cons ti tu ir
num foro de pa ci fi ca ção.

Con for me te nho res sal ta do, mais e mais o Bra sil
po de rá ser um exem plo para mos trar à Co lôm bia e
aos de ma is pa í ses um pos sí vel ca mi nho de pa ci fi ca-
ção se aqui hou ver o acer to na re a li za ção dos pro gra-
mas so ci a is, dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren -
da, dos pro gra mas que pos sam ga ran tir o cres ci men-
to da eco no mia, com efe ti va cri a ção de em pre gos,
pro gra mas de re a li za ção de re for ma agrá ria mais efi -
ca zes do que os que até ago ra têm sido fe i tos.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va fez uma
ob ser va ção, on tem, a res pe i to da ques tão da po bre za
em nos so País, da qual me per mi tam ler um bre ve tre -
cho que con si de ro bas tan te in te res san te.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, eu gos ta ria de pe dir a com pre en são
de V. Exª para pror ro gar a ses são por mais dez mi nu-
tos, a fim de que V. Exª pos sa con clu ir o seu pro nun ci-
a men to e para que o no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la
tam bém faça uso da pa la vra.

A Mesa pror ro ga a ses são por mais dez mi nu-
tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

Diz o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va:

Há mais ou me nos um ano e meio te-
nho pen sa do mu i to em como que brar o ci clo
de mi sé ria, vi o lên cia e iso la men to que afli ge

as pes so as na pe ri fe ria das gran des ci da-
des. A ques tão não é ape nas fal ta de di nhe i-
ro. Te mos um pro ble ma sé rio que é o pro-
ces so de de sa gre ga ção da es tru tu ra da so -
ci e da de, que co me ça com a im plo são da fa -
mí lia. Exis te uma po bre za pas si va e uma
ati va. Qu an do o ci da dão está no semi-ári do
nor des ti no, ele é po bre, mas ele tem a mãe
dele, o pai. Além dis so, ele tem uma re la ção
com São José, por que ele es pe ra todo ano
até 19 de mar ço para cho ver, de po is ele tem 
uma re la ção com o pa dre Cí ce ro. Ou seja,
ele tem fé. Qu an do esse mes mo ci da dão se
des lo ca para um gran de cen tro ur ba no, seja 
Re ci fe, seja São Pa u lo, ele vai mo rar numa
fa ve la e per de essa rede de pro te ção. Não
tem mais o con for to des sas re la ções. Pas sa
a ser um su je i to que mora num bar ra co cer -
ca do de es tra nhos. O úni co am bi en te agra-
dá vel que ele tem por per to é o bar, o úni co
con for to, a be bi da. O mo ra dor do in te ri or do
Nor des te tem a pa ciên cia de es pe rar pela
chu va, por uma vida me lhor. O fi lho ado les-
cen te do nor des ti no que mi grou para a ci da-
de gran de não tem mais a mes ma pa ciên-
cia. Qu an do ele vê, está no fio da na va lha.
Para cair na cri mi na li da de, é um pulo.

Veja – Como li dar com isso?
Lula – Nós te mos de ter pla nos emer -

gen ci a is para atu ar nas gran des pe ri fe ri as,
por que é ali que a des gra ça acon te ce, ali
que im pe ram a cri mi na li da de, o trá fi co de
dro gas. Ata car isso é pos si vel men te mais
útil à se gu ran ça que to dos nós que re mos do 
que con tra tar mais po li ci a is. Nós es ta mos
pen san do como fa zer para ata car esse pro -
ble ma nos gran des cen tros ur ba nos, com
obras de sa ne a men to, obras de ha bi ta ção,
para ge rar em pre go e um mí ni mo de qua li-
da de de vida para es sas pes so as.

Con si de ro, Sr. Pre si den te, que um bem de se-
nha do pro gra ma de trans fe rên cia de ren da pode ser
a so lu ção in clu si ve para a ge ra ção de de man da por
bens e ser vi ços de pri me i ra ne ces si da de e de uma
ou tra con di ção de li ber da de e dig ni da de para os tra -
ba lha do res, per mi tin do-lhes uma me lhor co la bo ra-
ção.

Sr. Pre si den te, ape nas uma re fle xão fi nal.
Ontem, o Pre si den te Lula fez uma ob ser va ção so bre
a re e le i ção, afir man do que sem pre foi con trá rio a ela.
Sua Exce lên cia já de mons trou mu i tas ve zes na his tó-
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ria a sua ex tra or di ná ria in tu i ção po lí ti ca, sen si bi li da-
de, acu i da de, e acre di to que on tem mos trou isso.

Como o Pre si den te Lula, tam bém sem pre fui crí -
ti co da re e le i ção. Aqui ex pres sei as li ções de Ale xis de 
Toc que vil le, trans mi tin do ao en tão Pre si den te Fer-
nan do Hen ri que Car do so, que era seu ad mi ra dor,
que, na de mo cra cia na Amé ri ca, se gun do Toc que vil-
le, não se ria sa u dá vel o di re i to de re e le i ção. O Pre si-
den te tem a per cep ção exa ta de que a re e le i ção pos -
si vel men te não será o me lhor. Se Sua Exce lên cia
acer tar – e te nho cer te za de que vai acer tar e es tou
dis pos to a aju dá-lo –, te nho a con vic ção de que ha ve-
rá de man da, pela so ci e da de, na base do PT, para que 
ele se can di da te no va men te. Mas tal vez o Pre si den te
Lula es te ja cor re to.

Te nho a im pres são – e es tou de acor do com
Sua Exce lên cia nes sa afir ma ção – de que ele apon ta
um ca mi nho cor re to: que te ria sido mais sa u dá vel se
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ti ves se
abra ça do essa idéia tam bém quan do aqui pro pôs a
re e le i ção.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
De i xe-me ape nas con clu ir, Se na dor Mão San ta.

E há ou tro as pec to in te res san te. V. Exª deve ter
vis to on tem que o Pre si den te Lula fa lou um pou co dos 
cu i da dos com a sua sa ú de, in for man do que, aos 57
anos, hoje ob ser va que o tem po que tem pela fren te é
me nor do que o que já teve e que ago ra pre ci sa se cu -
i dar mu i to bem para po der con ti nu ar con tri bu in do
para as co i sas nas qua is tan to acre di ta.

Ten do 57 anos, pode o Pre si den te Lula es tar vi -
su a li zan do que tal vez – con for me men ci o nou na sua
en tre vis ta à re vis ta Veja – al guém de seu pró prio Par -
ti do ou da co a li são pos sa mu i to bem dar con ti nu i da de
ao tra ba lho que vem re a li zan do. E como, qua tro anos
de po is, Sua Exce lên cia terá não mais do que 65 anos, 
cu i dan do-se mu i to bem, es ta rá no va men te com a sua 
le gi ti mi da de ain da mais re for ça da, para, even tu al-
men te, con clu ir uma obra de ta ma nho sig ni fi ca do
quan to aqui lo que nos con vi da a to dos os bra si le i ros
re a li zar: uma re vo lu ção pa cí fi ca.

Acho que o Pre si den te Lula acer tou.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Eu gos ta-

ria de pe dir a com pre en são do Se na dor Mão San ta,
por que o tem po do Se na dor Edu ar do Su plicy já está
es go ta do em cin co mi nu tos e ain da te mos o Se na dor
Mar ce lo Cri vel la para fa lar e a ses são se en cer ra às
18 ho ras e 52 mi nu tos. Eu gos ta ria que V. Exª me per -
do as se por isso.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Obri ga do, Se na dor Mão San ta, pela in ten ção do 

seu apar te.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la pelo
tem po que res ta da ses são.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, se rei mu i to bre ve para ma ni fes-
tar uma pre o cu pa ção com res pe i to ao nos so Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Hoje é capa de um dos jor na is mais im por tan tes
do meu Esta do que po li ci a is mi li ta res fo ram pu ni dos
por que es ta vam re ce o sos de se man te rem nos pos -
tos por fal ta de equi pa men tos.

O Esta do do Rio de Ja ne i ro é o se gun do mais
rico da Fe de ra ção, con tri bui to dos os me ses com
R$3,5 bi lhões, que são trans fe ri dos para a União, e
pas mem, Sras e Srs. Se na do res – nós que so mos da
Casa do equi lí brio fe de ra ti vo, guar diões da nos sa Fe -
de ra ção –, me nos de R$100 mi lhões vol tam. Ima gi-
nem V. Exªs um Esta do que, há pou co tem po, mos trou
na TV uma fila de qua ren ta mil pes so as para te rem o
em pre go de gari pas sar to dos os me ses para o Go-
ver no Fe de ral R$3,5 bi lhões e re ce ber de vol ta so-
men te R$100 mi lhões. No fi nal de um ano, o Rio de
Ja ne i ro trans fe riu para o Go ver no Fe de ral R$40 bi-
lhões e re ce beu de vol ta me nos de R$2 bi lhões.
Como é pos sí vel so bre vi ver com essa cri se que meu
Esta do atra ves sa, so fren do um sa que que já se per -
pe tua por mu i tos anos nes se mon tan te?

Por tan to, era o que eu gos ta ria de de i xar re gis-
tra do nes ta Casa. Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res
que, no mo men to em que for mos vo tar a re for ma tri -
bu tá ria, pro cu re mos ima gi nar e equa ci o nar um sis te-
ma fe de ra ti vo no mí ni mo jus to.

É bem ver da de que os Esta dos ri cos de vem
con tri bu ir com os Esta dos po bres, mas não é pos sí vel
que aque le que con tri bua, o do a dor, fi que em uma si -
tu a ção pior do que a do do na tá rio.

Aliás, eu que ro tam bém di zer que o Esta do de
São Pa u lo, que é o mais rico da Fe de ra ção, não pra ti-
ca tal sa cri fí cio. Se o Rio de Ja ne i ro re ce be me nos de
3% do que man da para o Go ver no Fe de ral, o Esta do
de São Pa u lo fica com mais do do bro do que isso.

Por tan to, eu gos ta ria de, mais uma vez, num gri -
to de aler ta, lem brar ao Go ver no, ao pes so al da Re ce-
i ta Fe de ral e prin ci pal men te aos Srs. Se na do res que
vão se de bru çar pro fun da men te so bre a re for ma tri -
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bu tá ria, a si tu a ção an gus ti an te de mais de 15 mi lhões
de flu mi nen ses que não têm como se quer equi par a
sua Po lí cia Mi li tar.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá e a Srª Se na do ra

Lú cia Vâ nia 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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res: o Ban co da Ama zô nia (BASA) cum pre
sa tis fa to ri a men te o com pro mis so de pro mo ver o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da Re gião que aqui re pre-
sen ta mos, sem ab di car de sua res pon sa bi li da de so ci-
al. Essa a con clu são a que se pode che gar, a par tir do
seu de sem pe nho no pe río do de 1995 a 2002, mar ca-
do por ini ci a ti vas eco nô mi cas ge ra do ras de pro gres so
e que, ne ces sa ri a men te, ob ser va ram o in te res se so -
ci al e a ne ces si da de de in te gral pro te ção do meio am -
bi en te.

A res pe i to, Re la tó rio de Ges tão, há pou co di vul-
ga do, re co nhe ce que o Ban co não es ta va ple na men te
ca pa ci ta do para res pon der, de modo afir ma ti vo, à re -
a li da de in tro du zi da pelo Pla no de Esta bi li za ção Eco -
nô mi ca.

Para jus ti fi car a sua exis tên cia em tal ce ná rio,
im pu nha-se a de mons tra ção de so li dez em pre sa ri al
apta a pro du zir re sul ta dos eco nô mi co-fi nan ce i ros fa-
vo rá ve is, ca pa zes de aten der, de ma ne i ra auto-sus-
ten tá vel, aos ob je ti vos es tra té gi cos de go ver no.

Re to mou-se, en tão, o ca mi nho de seu Pla ne ja-
men to Estra té gi co, de ser o prin ci pal ban co da Ama -
zô nia, en car re ga do da pro mo ção do de sen vol vi men to
re gi o nal, me di an te re cur sos fi nan ce i ros, pro du tos e
ser vi ços, “vi san do à sa tis fa ção da so ci e da de, cli en tes
e aci o nis tas”.

Ban co de fo men to, e não es ta be le ci men to co-
mer ci al, con tou com o em pe nho cons tru ti vo de seus
co la bo ra do res para a su pe ra ção de inú me ras di fi cul-
da des, ob ten do, ao ter mo do pro ces so, os re sul ta dos
fa vo rá ve is de qua li da de, pro du ti vi da de e com pe ti ti vi-
da de.

Pro va dis so, os seus in di ca do res de ren ta bi li da-
de de mons tram ga nhos de 44,70%, em 1995; de
115,58%, em 1996; de 14,47%, em 1997; de 16,55%,
em 1998; de 44,43%, em 1999; de 22,66%, em 2000;
de 15,40%, em 2001; e de 17,03%, em 2002. 

No pe río do, o Pa tri mô nio Lí qui do do BASA cres -
ceu de R$ 35,2 mi lhões para R$ 1,2 bi lhão; os Ati vos
To ta is au men ta ram de R$ 1,9 bi lhão para R$ 7,9 bi -
lhões; e a Car te i ra de Fo men to pas sou de R$ 1 bi lhão
para R$ 3,9 bi lhões.

Nos úl ti mos anos, além de pro mo ver o equi lí brio
pa tri mo ni al, im ple men tar o mo de lo de ges tão e me-
lho rar os ní ve is de sua efe ti vi da de, o Ban co pro mo veu
a ade qua ção de sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a ca -
pa ci ta ção pro fis si o nal de seus co la bo ra do res, pro vi-
dên ci as que, no seu con jun to, o le va ram a res pon der
por mais de 53% do vo lu me glo bal de cré di to na Re -
gião Nor te e por mais de 83% do cré di to de fo men to
para ações de de sen vol vi men to sus ten ta do.

É im por tan te no tar, nes se caso, que o BASA
obe de ce à des ti na ção de pro mo ver o de sen vol vi men-
to sus ten tá vel da Re gião, com a res pon sa bi li da de so -
ci al ini ci al men te apon ta da, o que tam bém de ter mi na
o seu apo io às ini ci a ti vas eco nô mi cas com pro me ti das
com a pre ser va ção am bi en tal.

Des sa for ma, a con ces são de cré di to é re pre-
sen ta ti va do es tí mu lo a em pre en di men tos que ado-
tem tec no lo gi as re du to ras de im pac tos ne ga ti vos so -
bre o meio am bi en te.

Para o cum pri men to de seu com ple xo e ex ten so
elen co de ta re fas, o Ban co dis põe de 82 agên ci as, 7
pos tos de aten di men to avan ça do, 17 pos tos de aten -
di men to ban cá rio e 1 de aten di men to ele trô ni co, pre -
ven do-se a bre ve im plan ta ção de mais 7 des sas úl ti-
mas uni da des. Na re gião, con tam-se 61 agên ci as e
15 pos tos ban cá ri os, aí in clu í das as uni da des pi o ne i-
ras man ti das em lo ca li da des ain da sem esse tipo de
ser vi ços.

Me re ce-nos re fe rên cia, ain da, que o BASA iden -
ti fi cou a ocor rên cia de de si gual da de re gi o nal na dis tri-
bu i ção do fi nan ci a men to às ati vi da des de pes qui sa.
Nú me ros de le van ta men to re a li za do em 1998 con fir-
ma ram que os in ves ti men tos nes sa área mos tra-
ram-se mu i to aquém dos apre sen ta dos pe las de ma is
re giões.

Jus ti fi ca-se, por tan to, que o BASA, uti li zan do re -
cur sos não-re em bol sá ve is do Fun do de Inves ti men-
tos da Ama zô nia (Fi nam), man te nha o apo io a 258
pro je tos de pes qui sa, ne les apli can do 12 mi lhões de
re a is no úl ti mo triê nio.

Some-se a isso o apo io do Ban co a di fe ren tes
pro je tos re la ci o na dos às áre as de agri cul tu ra, bi o tec-
no lo gia, ca pa ci ta ção pro fis si o nal, in cu ba ção de em-
pre sas, meio am bi en te, pe cuá ria, pes ca e aqüi cul tu-
ra, flo res ta e tec no lo gia de pro du tos de ori gem ve ge-
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tal, em par ce ria com 26 ins ti tu i ções de en si no e pes -
qui sa da Re gião.

No ano pas sa do, fo ram con clu í das, en tre ou tras,
as pes qui sas so bre de sen vol vi men to tec no ló gi co
para cap tu ra de pe i xes na cos ta Nor te do Bra sil, em
par ce ria com 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), e so bre
a Qu an ti fi ca ção do Po ten ci al Eco nô mi co dos Mu ni cí-
pi os da Re gião Nor te, em par ce ria com o Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (IPEA).

No pe río do de no vem bro de 1995 a de zem bro
de 2002, os fi nan ci a men tos de fe ri dos pelo BASA,
com re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a-
men to do Nor te (FNO), re pre sen ta ram um apor te de
R$ 2,5 bi lhões na eco no mia re gi o nal, dos qua is R$
220 mi lhões pro ve ni en tes da con tra par ti da das uni da-
des pro du ti vas be ne fi ci a das. Em ou tros ter mos, o
FNO res pon deu por 92% dos va lo res apli ca dos em
no vos em pre en di men tos pro du ti vos, en quan to 8%
cor res pon de ram a re cur sos in ves ti dos pe los em pre-
en de do res.

De ve mos re gis trar, ain da, que o BASA in ves tiu,
em ba ses só li das, para a di mi nu i ção do êxo do ru ral,
me di an te ações cre di tí ci as que con tri bu em para a fi -
xa ção do ho mem no cam po, como é o caso do Pro -
gra ma Na ci o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro naf), e
que, nos úl ti mos anos, con so li da da a sua re cu pe ra-
ção fi nan ce i ra, re gis trou um lu cro anu al mé dio de cer -
ca de 50 mi lhões de re a is.

Con clu í mos, Se nho ras Se na do ras e Se nho res
Se na do res, es ses bre ves co men tá ri os, con sig nan do
que o do cu men to re co nhe ce a exis tên cia de múl ti plos
de sa fi os a en fren tar, quer no que se re fe re à po lí ti ca
de pes so al, quer no que tan ge à atu a li za ção dos pro -
ces sos de ad mi nis tra ção e de re cur sos tec no ló gi cos,
aí in clu í dos in ves ti men tos em au to ma ção ban cá ria.

Tam bém, de mons tra a edi fi ca ção de só li das ba -
ses para que o Ban co da Ama zô nia pros si ga na ta re fa
fun da men tal de pro mo ção da ati vi da de eco nô mi ca
em nos sa Re gião, mer cê de suas tra di ção, so li dez e
con fi a bi li da de.

Era o que tí nha mos a di zer.

“Trans plan tes”

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to à tri bu na para des -
ta car ma té ria es pe ci al da re vis ta Veja so bre trans-

plan tes, pu bli ca da na edi ção nú me ro 33 de agos to de
2003.

O tema é ex tre ma men te opor tu no e por isso so -
li ci to sua in clu são nos Ana is da Casa, uma vez que foi 
apro va do na úl ti ma re u nião da Co mis são de Assun tos
So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.34 de 2002 que
pro í be a al te ra ção da or dem dos no mes da lis ta úni ca
de es pe ra de trans plan tes.

O pro je to ain da re tor na ao Ple ná rio do Se na do e 
visa im pe dir que os mais abas ta dos des res pe i tem a
fila de es pe ra, a não ser em caso de imi nên cia de
óbi to.

Res sal to ain da que, por su ges tão do Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, fa re mos ges tão jun to ao Mi nis té-
rio da Sa ú de para que re a li ze uma cam pa nha em fa -
vor da do a ção de ór gãos. A Co mis são de Assun tos
So ci a is con ta com a ex pe riên cia de vá ri os mé di cos e
pode ofe re cer uma con tri bu i ção efe ti va ao au men to
de trans plan tes em nos so país.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

UM GESTO QUE PODE SALVAR

 Fal ta de do a do res de i xa por um fio a vida de mais
de 50.000 bra si le i ros que es pe ram por um trans-
plan te

Lu ci la So a res

A úni ca co i sa cer ta da vida é a mor te. Ain da as -
sim, é mu i to di fí cil li dar com sua pro xi mi da de. Ima gi-
ne, en tão, o que é es tar na imi nên cia de uma mor te
que a me di ci na pode evi tar. É des sa for ma que vi vem
os 56.364 bra si le i ros que es tão na fila de es pe ra por
um trans plan te. Eles po dem mor rer não por que fal tem
re cur sos, tec no lo gia, mé di cos, re mé di os ou hos pi ta is.
Fal tam ór gãos. O dra ma des sas pes so as é de pen der
de um ges to que só ou tro ser hu ma no pode fa zer –
mas a ma i o ria não faz. No Bra sil há 5,6 do a do res por
mi lhão de ha bi tan tes. Em Por tu gal, por exem plo, essa 
re la ção é de 21,7 por mi lhão (veja qua dro aba i xo). O
re sul ta do é trá gi co. Nes te ano se rão re a li za dos no
país cer ca de 6 600 trans plan tes, o que aten de ape -
nas 11,7% dos que es tão na es pe ra. A fila só não
anda mais de va gar por que qua se me ta de dos pa ci en-
tes mor re an tes de con se guir um trans plan te.
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A ma i o ria dos que re ce bem a no tí cia de que pre -
ci sam de um trans plan te se sen te, num pri me i ro mo -
men to, di an te de uma sen ten ça de mor te. Mas em se -
gui da vem a re a ção – uma re a ção qua se he rói ca. O
en ge nhe i ro pa u lis ta Edu ar do Si ri an ni, 41 anos, des-
co briu há oito que so fre de gra ve in su fi ciên cia re nal.
Des de en tão, mu dou ra di cal men te seus há bi tos e
con se gue tra ba lhar nor mal men te. Si ri an ni en ca ra
com se re ni da de o fato de to das as no i tes ter de sub -
me ter-se à diá li se pe ri to ne al, plu gan do-se por oito ho -
ras a uma má qui na que, atra vés de um ca te ter, in je ta
na ca vi da de ab do mi nal um lí qui do que fil tra seu san -
gue. “A do en ça dá uma se gun da chan ce de vida, que
exi ge or ga ni za ção, pla ne ja men to e mo di fi ca ção in te-
ri or”, diz. Com ape nas 5 anos, a pe que na Ga bri e la
Espí ri to San to tam bém está na fila do trans plan te de
rim e con se gue le var vida qua se nor mal. Ela dis cor re
com de sen vol tu ra so bre diá li se pe ri to ne al e so nha
com o dia em que vai “ti rar a bor ra cha da bar ri ga”. “Ela 
nem sabe o que é trans plan te, só sabe que pode fi car
boa um dia”, co men ta Ma ria Lu i za Cen tel lez, mãe de
cri a ção da me ni na.

Em boa par te dos ca sos, en tre tan to, a vida nor -
mal tor na-se gra da ti va men te im pos sí vel. O co ti di a no
re su me-se, mu i tas ve zes, a lu tar con tra a mor te. Vira
uma ro ti na de so fri men to fí si co, que in clui de pen der
de ci lin dros de oxi gê nio para res pi rar e su por tar náu -
se as, do res de ca be ça e ou tros efe i tos co la te ra is de
de ze nas de re mé di os. A pro fes so ra mi ne i ra Lí dia
Almi ra dos San tos, de 37 anos, so fre de uma do en ça
pul mo nar rara, que tira seu fô le go e exi ge um es for ço
so bre-hu ma no para os mo vi men tos mais ro ti ne i ros,
como to mar ba nho ou co mer. Por ca u sa do pro ble ma,
Lí dia teve de to mar hor mô ni os que an te ci pa ram a me -
no pa u sa e foi apo sen ta da por in va li dez. Em mar ço,
de po is de qua tro anos de tra ta men to, mu dou-se de
Ca xam bu para São Pa u lo e en trou para a fila do trans -
plan te de pul mão. A an gús tia da es pe ra a con so me.
“É duro sa ber que es tou pi o ran do e não po der fa zer
nada”, diz. 

Essa an gús tia se ria mu i to me nor se não hou-
ves se uma cru el con ju ga ção de fa to res, que co me ça
pela sub no ti fi ca ção de mor tes às cen tra is de trans-
plan tes, se gue na fal ta de co mu ni ca ção com os pa-
ren tes dos pos sí ve is do a do res e cul mi na na re cu sa
das fa mí li as em per mi tir a re ti ra da de ór gãos dos mor-
tos. O exem plo do Rio de Ja ne i ro dá a di men são do
pro ble ma. Mor rem no Esta do cer ca de 90.000 pes so-
as por ano. Des sas, pelo me nos 900 po de ri am ter

mor te ce re bral (ou en ce fá li ca, no jar gão mé di co),
con di ção ne ces sá ria para a do a ção de ór gãos. Mas a
cen tral de trans plan tes do Esta do re ce beu ape nas
300 no ti fi ca ções em 2002, o que, de vi do às ex clu sões
clí ni cas e re cu sas, re sul tou em 107 do a do res.

Fo tos Cla u dio Ros si
“Peço a Deus para aju dar nas co i sas

mais sim ples. Ba nho para mim não é pra zer,
é hora de stress. Fico exa us ta. Acor do com
as mãos e a boca ro xas por fal ta de oxi ge-
na ção. Mas eu pas so por tudo isso por que
amo a vida e so nho com tudo o que um pul -
mão sa dio pode tra zer de vol ta. Quem está
nes sa si tu a ção só tem duas op ções: de fi-
nhar até mor rer ou so nhar e lu tar. Eu es co lhi
a se gun da.”

Lí dia Almi ra dos San tos, mi ne i ra, 37
anos, pro fes so ra, aguar da por um trans plan-
te de pul mão

Os nú me ros for mam um qua dro alar man te. A
Asso ci a ção Bra si le i ra de Trans plan te de Órgãos es ti-
ma que, de cada dez fa mí li as de po ten ci a is do a do res,
ape nas uma seja abor da da. Des se min gua do to tal,
qua se 60% ne gam a do a ção. É um por cen tu al alto se
com pa ra do ao da Espa nha, onde a pro por ção é de
20%. Não se tra ta de sim ples ego ís mo, tam pou co
ape nas da ques tão ge ne ri ca men te ba ti za da como
“cul tu ral”, área na qual é evi den te que Bra sil e Espa -
nha têm mu i to mais se me lhan ças que di fe ren ças. O
que se pa ra os dois pa í ses é o ní vel de in for ma ção. Na
Espa nha, o sis te ma de trans plan tes foi cri a do em
1985. Des de en tão, todo es pa nhol ouve fa lar em do a-
ção de ór gãos des de cri an ça. Qu an do mor re al guém
da fa mí lia, ele pode até não doar, mas não por ig no-
rân cia.

Aqui, o sis te ma foi cri a do em 1997. E, do pon to
de vis ta da co mu ni ca ção, teve uma es tréia de sas tro-
sa ao trans for mar todo bra si le i ro em do a dor com pul-
só rio de ór gãos, a não ser por ex pres sa ma ni fes ta ção
em con trá rio. Sem uma cam pa nha de es cla re ci men to,
a po pu la ção cor reu da raia, as som bra da pelo fan tas-
ma do trá fi co de ór gãos. Em 1998, 60% dos que ti ra-
ram car te i ra de ha bi li ta ção op ta ram por de cla rar-se
não-do a do res. Re vo ga da a lei, o bra si le i ro con ti nua,
nor mal men te, só to man do con ta to com o tema em
duas cir cuns tân ci as. Ao des co brir que ele pró prio ou
uma pes soa que ri da pre ci sa de um trans plan te, ou ao 
ser abor da do por uma equi pe de bus ca de ór gãos
quan do aca ba de per der um pa ren te. Não pode dar
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cer to. Até por que, como lem bra o mé di co Mil ton Gle -
zer, que co or de na a pro cu ra de ór gãos do Hos pi tal
das Clí ni cas de São Pa u lo, o do a dor ide al é jo vem e
mor reu su bi ta men te, de mor te vi o len ta ou aci den te
vas cu lar ce re bral. “Fa ze mos con ta to com fa mí li as
cho ca das por uma mor te nes sas cir cuns tân ci as para
fa lar num as sun to so bre o qual a ma i o ria nun ca pen -
sou”, diz. 

Nes se mo men to fi cam cla ras duas bar re i ras. A 
pri me i ra é cul tu ral. A idéia en ra i za da em to dos nós é 
que a mor te ocor re quan do o co ra ção pára de ba ter
e ces sa a res pi ra ção. Mas os trans plan tes de ór-
gãos são fe i tos a par tir de in di ví du os com di ag nós ti-
co de mor te ce re bral. São pes so as efe ti va men te
mor tas: seu cé re bro, in clu in do a par te que de sem-
pe nha fun ções vi ta is, como o con tro le da res pi ra-
ção, não fun ci o na mais. No en tan to, a res pi ra ção e
os ba ti men tos car día cos são man ti dos por apa re-
lhos – me di da es sen ci al ao trans plan te, por que, se
não fo rem ir ri ga dos, os ór gãos per dem ra pi da men te
as con di ções de apro ve i ta men to. É di fí cil ad mi tir
uma mor te com es sas ca rac te rís ti cas. O dra ma é
que o trans plan te é uma cor ri da con tra o tem po. Um
co ra ção, por exem plo, só pode ser uti li za do até no
má xi mo qua tro ho ras de po is da mor te do do a dor.
Mu i tas ve zes, quan do vem a au to ri za ção, a do a ção
já é in viá vel.

“Qu an do des co bri que pre ci sa va de
um trans plan te, todo mun do me en ca rou
como al guém que está mor ren do, qua se um 
ca dá ver. Não sou ca dá ver. Estou vivo, mais
vivo do que an tes. Qu i se ra ser um cara sa u-
dá vel com os há bi tos que te nho hoje. A do -
en ça é um fa rol ama re lo, que mos tra que
nin guém é in ven cí vel. E o trans plan te não
dá in ven ci bi li da de a nin guém, mas uma se -
gun da chan ce.”

Edu ar do Si ri an ni, pa u lis ta, 41 anos,
en ge nhe i ro ele trô ni co, aguar da por um
trans plan te de rim 

A se gun da bar re i ra é a fal ta de con fi an ça num
sis te ma de sa ú de que não dá as sis tên cia às fa mí li as.
Quem já teve de bus car no tí ci as de um pa ren te num
gran de hos pi tal de emer gên cia sabe que não é ta re-
fa fá cil. Mu i tos só ga nham um in ter lo cu tor quan do o
fa mi li ar mor re e vem o pe di do de do a ção. Fe chan do
o ci clo per ver so, os pro fis si o na is de sa ú de não têm
pra ti ca men te ne nhum con ta to com o tema em sua
for ma ção e tra ba lham sob pres são, com pa ci en tes

gra vís si mos e UTIs lo ta das. “Os mé di cos acham que
o in di ví duo em mor te en ce fá li ca está per di do e deve
dar lu gar a al guém que pode ser sal vo. A ma i o ria não 
per ce be que esse é um elo de vida”, ava lia Mil ton
Gle zer.

São si tu a ções mu i to no vas quan do se leva em
con ta que os pri me i ros trans plan tes de ór gãos da-
tam da dé ca da de 50 do sé cu lo pas sa do e que só há
pou co mais de vin te anos pas sou a ser pos sí vel con -
tro lar a re je i ção atra vés de me di ca men tos. A chan ce
de su ces so de um trans plan te hoje é da or dem de
90%, em mé dia. No Bra sil, o nú me ro de trans plan tes
pra ti ca men te do brou en tre 1997 e o ano pas sa do. As 
lis tas de es pe ra fo ram uni fi ca das por Esta do, aca-
ban do com uma su per po si ção que fa ci li ta va fa vo re-
ci men tos e até co mér cio de ór gãos. Hoje, qual quer
pa ci en te tem aces so ao ca das tro de que faz par te.
São avan ços que aca bam ten do o efe i to re du zi do
pela fal ta de do a do res, como ad mi tiu a VEJA o mi nis-
tro da Sa ú de, Hum ber to Cos ta, que pla ne ja uma
cam pa nha de es cla re ci men to para este se gun do se -
mes tre.

Re a ção emo ci o na da – Antes tar de do que
nun ca. Em pelo me nos duas oca siões, a te le vi são
foi res pon sá vel por um pico no nú me ro de can di da-
tos à do a ção. Na no ve la De Cor po e Alma, de 1992,
a per so na gem Pa lo ma (Cris ti a na Oli ve i ra) re ce beu
um trans plan te de co ra ção e pro vo cou enor me cu ri-
o si da de em re la ção ao tema. Há pou co mais de dois
anos, o dra ma de Ca mi la (Ca ro li na Di eck mann) em
La ços de Fa mí lia co mo veu o Bra sil. Ago ra, a mor te
de Fer nan da (Va nes sa Ger bel li) em Mu lhe res Apa i-
xo na das deve pro vo car fe nô me no se me lhan te. Mas 
não bas ta con tar com a re a ção emo ci o na da a ape -
los des se tipo. “A do a ção de ve ria ra ti fi car uma es co-
lha já fe i ta. Não ser uma de ci são num mo men to de
per da, de cep ção, ra i va”, co men ta o psi có lo go Gus -
ta vo Mat ta, que tra ba lhou por tre ze anos na cap ta-
ção de ór gãos da cen tral de trans plan tes do Rio de
Ja ne i ro.

Nada mais ló gi co, como de mons tra a ex pe riên-
cia do Ban co de Olhos de So ro ca ba, no in te ri or de
São Pa u lo. Lá, co me çou em 1984 um pro gra ma de
cap ta ção de cór ne as que atin giu pa drão de efi ciên cia
com pa rá vel aos me lho res ín di ces in ter na ci o na is: a
es pe ra não pas sa de seis me ses, con tra uma mé dia
na ci o nal de três anos. “O se gre do é tra ba lhar em to -
das as fren tes – es co las, igre jas, clu bes”, acre di ta
Pas co al Mar ti nez Mu nhoz, pre si den te do Ban co de
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Olhos. É na te cla da in for ma ção que bate o edi tor ca ri-
o ca Ge ral do Jor dão Pe re i ra, 65 anos. Ele re ce beu um
trans plan te de fí ga do no ano pas sa do, de po is de três
anos de es pe ra e vá ri as re cu sas de fa mi li a res de pos -
sí ve is do a do res. Jor dão tor nou-se mi li tan te da ca u sa
da do a ção de ór gãos ao lon go des se pro ces so, ini ci a-
do com o di ag nós ti co de he pa ti te C con tra í da numa
trans fu são de san gue. E es pan ta-se com a pou ca im -
por tân cia dada ao tema. “É um des ca so es tar re ce-
dor”, diz o edi tor.

Jar bas Oli ve i ra
“Acha va que es ta va bem e de uma

hora para ou tra des co bri que es tou do en-
te. É duro. Isso muda a gen te. Eu acha va
que a vida era só vi ver, vi ver, cur tir, sem
pos si bi li da de de a mor te che gar. Não era
do a dor, nun ca ti nha sido es ti mu la do a
pen sar nis so. Se as pes so as sou bes sem
da im por tân cia de um ór gão para quem

está es pe ran do o trans plan te, ha ve ria mais
do a do res.”

Fran cis co Ja cin to da Cos ta, po ti guar,
49 anos, fun ci o ná rio do Ban co do Bra sil,
aguar da por um trans plan te de fí ga do

Jor dão ga nhou uma nova vida, as sim como o
ga ú cho João Car los Ce chel la, 50 anos, co ra ção dez
anos mais novo, trans plan ta do em 1989. Ambos têm
de po i men tos se me lhan tes. Apren de ram a apro ve i tar
me lhor o pre sen te e a usu fru ir ale gri as que pa re cem
pe que nas a quem nun ca en fren tou pro ble ma des se
tipo. O mes mo acon te ceu com o pe que no em pre sá rio
pa u lis ta Antô nio Bo ni ni, de 47 anos. Em no vem bro do
ano pas sa do, de po is de tre ze anos do en te, dos qua is
sete im pos si bi li ta do de tra ba lhar, e dois na fila do
trans plan te de pul mão, Bo ni ni re ce beu um te le fo ne-
ma. Achou que era tro te. Não era. Há pou co mais de
um mês, foi ao ci ne ma com as fi lhas pela pri me i ra vez. 
“É uma al for ria”, diz.
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O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – 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

Às 15:30 ho ras

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 377, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do art. 172, II, d, do Re gi men to Inter no)

(Dis cus são adi a da em 14.08.03, 
em vir tu de de acor do de li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 377, de 2003, de au to ria dos Se na do-
res Pe dro Si mon, Pa u lo Paim e Ser gio Zam bi a si, que
dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor ren tes da Me di da
Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002.

De pen den do de pa re cer, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta.

2
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia 

nos ter mos do Re cur so nº 26, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, 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 Luiz Pon tes, com voto ven ci do, em
se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te ve
em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 23, DE 2003

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
2003, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Efra -
im Mo ra is, que dá nova re da ção ao § 1º do art. 100 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do li mi te má xi mo para pa -

ga men to de obri ga ções re la ti vas a pre ca tó ri os ju di ci-
a is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 593, 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 De mós te nes Tor res.

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 71, de 2000 (nº 3.922/97, na Casa de
ori gem), que ins ti tui mul ta a for ne ce do res de bens
ou ser vi ços por atra so no cum pri men to de pra zo de
en tre ga de mer ca do ria ou re a li za ção do ser vi ço,
ten do

Pa re cer sob nº 771, 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
Ga ri bal di Alves Fi lho, fa vo rá vel, com as Emen das nºs
1 e 2-CCJ, que apre sen ta.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2000

(Tramitando em conjunto  com o
Projeto de Lei da Câmara nº 22,

 de 1997, e o Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 132, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin -
do Por to, que al te ra o De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de
ou tu bro de 1969 – Có di go Pe nal Mi li tar e o De cre-
to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go de 
Pro ces so Pe nal Mi li tar (trans fe rin do ao tri bu nal do júri
a com pe tên cia para jul gar os cri mes do lo sos con tra a
vida co me ti dos con tra ci vil por mi li ta res dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os), ten do

Pa re cer sob nº 763, 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
Mar ce lo Cri vel la, fa vo rá vel à ma té ria, com Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce; e pela re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997, e do Pro je to
de Lei do Se na do nº 117, de 2000, que tra mi tam em
con jun to.

6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 1997

(Tra mi tan do em con jun to com os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 117 e 132, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 1997 (nº 2.314/96, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dá nova re da ção a dis po si ti vos dos De cre tos-Leis nºs
1.001 e 1.002, am bos de 21 de ou tu bro de 1969, e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do
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Pa re cer sob nº 763, 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
Mar ce lo Cri vel la, pela re je i ção da ma té ria e do Pro je-
to de Lei do Se na do nº 117, de 2000; e fa vo rá vel ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000, com
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 22, de 1997, 

e Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 117, de 2000, de au to ria do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, que con ce de à Jus ti ça co mum
com pe tên cia para pro ces sar e jul gar cri mes de tor tu-
ra pra ti ca dos por mi li ta res, ten do

Pa re cer sob nº 763, 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
Mar ce lo Cri vel la, pela re je i ção da ma té ria e do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997; e fa vo rá vel ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000, com
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

8
REQUERIMENTO Nº 336, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
336, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, 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 174, de 2000, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 54 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL SENADOR JOSÉ SARNEY

18-8-2003
se gun da-fe i ra

17h30 – Mi nis tro Wlod zi mi erz Ci mos ze wicz, Mi-
nis tro das Re la ções Exte ri o res da Po lô nia

Sa lão No bre do Se na do Fe de ral

18h – Se nhor Ni zan Gu a nes, par ti ci pam da re u-
nião os Se nho res Se na do res Ro meu Tuma e Ser -
gio Zam bi a zi

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 5ª REUNIÃO DE
2003 DIA 2 DE JUNHO DE 2003,

SEGUNDA-FEIRA, ÀS 14H, NA SALA Nº 6 DA
ALA SENADOR NILO COELHO

Ata Cir cuns tan ci a da da 5ª Re u nião do
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, re a li za da
em 02 de ju nho de 2003, se gun da-fe i ra, às 14h, na
Sala nº 6 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a Pre si dên-
cia do Con se lhe i ro José Pa u lo Ca val can ti Fi lho, des ti-
na da a: 1) le i tu ra de ex pe di en tes; 2) ex po si ção do Sr.
GUILHERME CANELA DE SOUZA GODOI, so bre “A
ques tão da con cen tra ção da pro pri e da de nos me i os
de co mu ni ca ção so ci al”; 3) ex po si ção do Sr.
EDMOND FERNANDO SANTIAGO, Di re tor Co mer-
ci al da Bra sil Te le com, so bre “TV Tur bo e Inclu são Di -
gi tal”; 4) bre ves re la tó ri os so bre an da men to dos tra -
ba lhos das co mis sões; 5) co mu ni ca ções dos Con se-
lhe i ros: FERNANDO BITTENCOURT – “Ce ná rio tec -
no ló gi co nas mí di as de co mu ni ca ção so ci al”;
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS – “Pro pos ta de
au diên cia pú bli ca, no âm bi to do Con se lho de Co mu ni-
ca ção So ci al, com a pre sen ça do Mi nis té rio da Jus ti ça
e Po lí cia Fe de ral, Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e
Ana tel, e Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do Rio 
de Ja ne i ro”; e ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Esti ve ram pre sen tes os Srs. Con se lhe i ros:

JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Pre si den te
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil

PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio

ROBERTO WAGNER MONTEIRO
Re pre sen tan te das em pre sas de te le vi são

FERNANDO BITTENCOURT
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de

co mu ni ca ção so ci al

FREDERICO BARBOSA GHEDINI
Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis-

tas (Su plen te)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas

BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ar tis tas
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Ata da 100ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 19 de agosto de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
He rá cli to For tes e Pa pa léo Paes

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

Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro
Dias – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Ma ga lhães – Antonio Car los Va la da-
res – Arthur Vir gí lio – 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 – 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 – 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 – Ma gui to Vi le la – 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 – 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 – Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir Ama -
ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 74 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. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 337, DE 2003

De fi ne o cri me de ve i cu la ção de in-
for ma ções que in du zam ou in ci tem a dis -
cri mi na ção ou pre con ce i to de raça, cor,
et nia, re li gião ou pro ce dên cia na ci o nal,
na rede Inter net, ou em ou tras re des des -
ti na das ao aces so pú bli co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei de fi ne o cri me de ve i cu la ção, em

rede de com pu ta do res, de in for ma ções ou men sa-
gens que in du zam ou in ci tem a dis cri mi na ção ou pre -
con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião ou pro ce dên cia
na ci o nal, e mo di fi ca a Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro de
1989, que “de fi ne os cri mes re sul tan tes de pre con ce i-
to de raça ou de cor”, es ta be le cen do as pe na li da des
cor res pon den tes.

Art. 2º A Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 20-A To mar dis po ní vel na rede
Inter net, ou em qual quer rede de com pu ta-
do res des ti na da ao aces so pú bli co, in for ma-
ções ou men sa gens que in du zam ou in ci tem
a dis cri mi na ção ou pre con ce i to de raça, cor, 
et nia, re li gião ou pro ce dên cia na ci o nal.

Pena: re clu são de um a três anos e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá de ter mi-
nar, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co ou a pe di do
des te, ain da an tes do in qué ri to ju di ci al, sob
pena de de so be diên cia, a in ter di ção das
res pec ti vas men sa gens ou pá gi nas de in for-
ma ção em rede de com pu ta dor.”.

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

Jus ti fi ca ção

Di ver sas pá gi nas da Inter net, a rede mun di al de
com pu ta do res, vêm apre sen tan do in for ma ções de
ca rá ter ra cis ta. Não se tra ta me ra men te de opi niões

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24141AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



de sa gra dá ve is acer ca des te ou da que le gru po ra ci al.
Tais si tes  vão além, su ge rin do ações he di on das e
des cre ven do em de ta lhes os me i os para vi a bi li zá-las.
Em al guns pa í ses, tal mo vi men to vem to man do di-
men sões alar man tes, com a di vul ga ção de idéi as
anti-se mi tas, ra cis tas ou na zis tas, as so ci a das a prá ti-
cas de con fli to so ci al e a ins tru ções para uso de ar ma-
men tos e ela bo ra ção de ex plo si vos.

No Bra sil, tais ações co me çam a tor nar-se co -
muns. Pá gi nas com men sa gens ra cis tas em por tu-
guês já são ve i cu la das há al gum tem po em si tes si tu-
a dos no ex te ri or. No en tan to, pro ve do res bra si le i ros
co me çam a hos pe dar pá gi nas e men sa gens ra cis tas.
Por exem plo, um usuá rio do site da Uni ver si da de Fe -
de ral de Juiz de Fora já en vi ou à lnter net men sa gens
con trá ri as a ho mos se xu a is e ne gros.

Pro por um pro je to de lei que re gu le e re pri ma
tais abu sos é ta re fa in gló ria. Tra di ci o nal men te a co-
mu ni da de de Inter net mos tra-se in sen sí vel a ar gu-
men tos que su gi ram qual quer li mi ta ção à di vul ga ção
de idéi as, ima gens ou men sa gens, em de fe sa de um
di re i to ab so lu to à li vre ex pres são. O Con gres so dos
Esta dos Uni dos apro vou, no bojo do Te le co mu ni ca ti-
ons Act de 1996, dis po si ti vos de re pres são à por no-
gra fia na Inter net que fo ram, pos te ri or men te, re vis tos
pela Su pre ma Cor te, gra ças a um mo vi men to de re -
sis tên cia pro mo vi do, en tre ou tros, por en ti da des re-
pre sen ta ti vas de pro ve do res e usuá ri os de rede.

A dis cus são, po rém, tem que ser en fren ta da. A
lnter net de i xou de ser uma rede ex clu si va do meio
aca dê mi co, na qual a li ber da de ab so lu ta e ili mi ta da
na ex pres são das idéi as era co ro lá rio dos fins que a
rede pre ten dia al can çar. À lnter net “ori gi nal” li ga-
vam-se ape nas pes so as do meio aca dê mi co, su pos-
ta men te adul tas e de ele va da qua li fi ca ção. Na que la
rede era per mis sí vel que qual quer co i sa pu des se
tran si tar, pois uma par ce la pe que na da po pu la ção,
com in te res ses es pe cí fi cos, te ria aces so à mes ma.
Nes se con tex to, a por no gra fia, a pe do fi lia, a di vul ga-
ção do na zis mo, o ra cis mo ou o anti-se mi tis mo eram
fe nô me nos iso la dos e pou co re le van tes. Não eram,
po rém, to le ra dos: aque les que aber ta men te os exer -
ces sem eram, com fre qüên cia, con vi da dos a afas-
tar-se da rede e, even tu al men te, do meio aca dê mi co.

Hoje, a Inter net trans for mou-se: ca mi nha para
tor nar-se um mer ca do. Um mer ca do dis tri bu í do, in ter-
na ci o nal e vi go ro so. Um mer ca do aber to a ho mens,
mu lhe res e cri an ças. Di vul gar sexo na Inter net de i xou
de ser brin ca de i ra de es tu dan tes e pas sou a ser um
ne gó cio em gran de es ca la. A tro ca de fo tos de nus de
má qua li da de deu lu gar ao vo ye u ris mo e à pros ti tu i-

ção or ga ni za da, pro fis si o na li za da e li vre de con tro les,
que em pre ga, ou usa, mi lha res de adul tos e de cri an-
ças. Di vul gar men sa gens anti-se mi tas de i xou de ser
far ra de fa cul da de e pas sou a ser pro se li tis mo po lí ti co
em gran de es ca la. Fo men tar o ra cis mo não é mais a
di vul ga ção de uma opi nião pes so al e par ti cu lar: a
Inter net é um me ga fo ne que trans for ma tal ati tu de em 
re le van te fato po lí ti co e so ci al.

Pu nir o cri me de ra cis mo na Inter net tor na-se
ne ces sá rio pe las mes mas ra zões pe las qua is deve
ser pu ni do o ra cis mo de quem obri ga um ne gro a usar 
a por ta de ser vi ço, de quem co lo ca uma bom ba numa
si na go ga ou de quem nega em pre go a ou trem em
fun ção de sua et nia, cre do ou ori gem: é um dano ao
in di ví duo, é uma si tu a ção hu mi lhan te e é um dano à
so ci e da de de mo crá ti ca, que se  fun da men ta na no-
ção de igual da de de di re i to, de ve res e opor tu ni da des
para to dos.

Tais ra zões le vam-me a apre sen tar esta pro po-
si ção, que es ta be le ce o cri me de di vul ga ção de men -
sa gens que in du zam ou in ci tem a dis cri mi na ção ou
pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião ou pro ce dên-
cia na ci o nal. Ci en te da com ple xi da de e da no vi da de
do ter mo, mas igual men te con ven ci do da re le vân cia
des ta pro pos ta, peço aos ilus tres co le gas par la men-
ta res o apo io ne ces sá rio à sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

De fi ne os cri mes re sul tan tes de pre -
con ce i to de raça ou de cor.

O Pre si den te da Re 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:
Art. 20. Pra ti car, in du zir ou in ci tar a dis cri mi na-

ção ou pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião ou pro -
ce dên cia na ci o nal.

Pena: re clu são de um a três anos e mul ta.
§ 1º Fa bri car, co mer ci a li zar, dis tri bu ir ou ve i cu lar

sím bo los, em ble mas, or na men tos, dis tin ti vos ou pro -
pa gan da que uti li zem a cruz suás ti ca ou ga ma da,
para fins de di vul ga ção do na zis mo.

Pena: re clu são de dois a cin co anos e mul ta.
§ 2º Se qual quer dos cri mes pre vis tos no ca put

é co me ti do por in ter mé dio dos me i os de co mu ni ca ção
so ci al ou pu bli ca ção de qual quer na tu re za:

Pena: re clu são de dois a cin co anos e mul ta.
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§ 3º No caso do pa rá gra fo an te ri or, o juiz po de rá
de ter mi nar, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co ou a pe di do
des te, ain da an tes do in qué ri to po li ci al, sob pena de
de so be diên cia:

I – o re co lhi men to ime di a to ou a bus ca e apre en-
são dos exem pla res do ma te ri al res pec ti vo;

II – a ces sa ção das res pec ti vas trans mis sões ra-
di o fô ni cas ou te le vi si vas.

§ 4º Na hi pó te se do § 2º, cons ti tui efe i to da con -
de na ção, após o trân si to em jul ga do da de ci são, a
des tru i ção do ma te ri al apre en di do.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 338, DE 2003

Alte ra o art. 61 do De cre to – Lei nº
2.848 de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal, para in clu ir en tre as cir cuns tân ci-
as agra van tes ge né ri cas, os cri mes pra ti-
ca dos con tra po li ci al, ma gis tra do, mem-
bro do mi nis té rio pú bli co, agen te ou
guar da pe ni ten ciá rio, di re tor de pre sí dio,
fun ci o ná rio e de ma is pes so as que tra ba-
lhem ou pres tem ser vi ços vo lun tá ri os no
sis te ma pri si o nal, no exer cí cio ou em ra -
zão da fun ção ou ser vi ço.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so II do Art. 61 do De cre to–Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar
acres ci do das se guin tes alí ne as:

“Art.61. .................................................
............................................................”
“II .........................................................
...........................................................”
“m) con tra po li ci a is, ma gis tra dos,

mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, no exer cí cio
da fun ção, ou em ra zão dela.”

“n) con tra di ri gen te de sis te ma ou es -
ta be le ci men to pri si o nal, agen te ou guar da
pe ni ten ciá rio, fun ci o ná ri os e de ma is pes-
so as que tra ba lhem ou pres tem ser vi ços
vo lun tá ri os no sis te ma pri si o nal, no exer cí-
cio ou em ra zão da fun ção ou ser vi ço.”
(AC)

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to visa pro te ger os in te gran tes
de car re i ras e vo lun tá ri os, que por suas es pe ci fi ci da-
des e con di ções de tra ba lho, me re cem es pe ci al aten -
ção do le gis la dor.

Os re cen tes as sas si na tos de ju í zes, pro mo to res
e di ri gen tes de es ta be le ci men tos pri si o na is, re ve lam
e ates tam, de for ma trá gi ca, os pe ri gos a que es tão
ex pos tos tais pes so as. Ima gi na va–se que so men te
po li ci a is es ta ri am sub me ti dos a tão gra ves ris cos, em
fun ção do co ti di a no con ví vio com a vi o lên cia ur ba na.
Os fa tos mos tra ram en tre tan to, que nem os fó runs e
ga bi ne tes, nem as gra des e mu ros dos pre sí di os, obs -
tru í ram o po der de ação de de ter mi na dos cri mi no sos.
Esses ban di dos, de for ma pre me di ta da, têm per pe-
tra do ações de vin gan ça e in ti mi da ção, de sa fi an do
os ten si va men te as au to ri da des cons ti tu í das, atin gin-
do, por via de con se qüên cia, o pró prio Esta do a quem 
re pre sen tam.

Alguns pro je tos, en tre ele o PLS 32 de 1999,
emen da do pela Câ ma ra, Já pre vê em tal agra van te
para os ca sos de cri mes co me ti dos con tra po li ci a is,
ma gis tra dos, e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co.
Inques ti o ná vel seu mé ri to, na me di da em que re ves-
tem tais fun ções, de re la ti va pro te ção le gal. Re la ti va
sim, por que para cer tos mar gi na is, não vale a ad ver-
tên cia da lei. Por ou tra face, dada a ge ne ra li da de da
nor ma pe nal, que re mos acre di tar que ou tros cri mi no-
sos tal vez a le vem em con si de ra ção ao pla ne ja rem
seus mal fe i tos.

Olvi da ram en tre tan to os au to res da que las pro -
pos tas de in clu ir os di ri gen tes de es ta be le ci men tos
pri si o na is, agen tes ou guar das pe ni ten ciá ri os, as sim
como as pes so as que tra ba lhem ou pres tem ser vi ços
vo lun tá ri os na que les lo ca is. Sem dú vi da, es tas pes-
so as se su je i tam, di a ri a men te, a ris cos in com pa rá ve-
is, ten do que con vi ver com os mais pe ri go sos cri mi no-
sos, em am bi en tes que não lhes as se gu ram a me nor
se gu ran ça. Aco lhe mos por meio des te Pro je to de Lei,
as pro pos tas e aper fe i ço a men tos an te ri o res, pre en-
chen do en tão, aque la la cu na.

Ca u sa es pan to o quão des pro te gi dos se mos -
tram to dos os que fre qüen tam os am bi en tes pri si o na-
is. Os se gui dos as sas si na tos de 3 di ri gen tes pri si o na-
is no Rio de Ja ne i ro são o re tra to cru el des ta re a li da-
de. Fun ci o ná ri os, di ri gen tes, mé di cos, as sis ten tes so -
ci a is, até mes mo aque les re li gi o sos e vo lun tá ri os que
de qual quer for ma pres tam ser vi ços nas pri sões, são
ví ti mas em po ten ci al, mu i tas ve zes em con ta to ime di-
a to com os pre sos. Tes te mu nha–se, com ab sur da fre -
qüên cia, tais pes so as sen do to ma das como re féns,
seja nas ten ta ti vas de fuga, seja nas cor ri que i ras re -
be liões em nos sos pre sí di os, ca sas de de ten ção e ca -
de i as pú bli cas. Vi vem sob tre men do es tres se, te me-
ro sos in clu si ve por seus fa mi li a res, que so frem ame a-
ças fora da pri são, sub me ti dos à ação dos com par sas
dos cri mi no sos pre sos.
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Diga-se, por opor tu no, que no in se gu ro in te ri or
de nos sos pre sí di os, há cam po fér til para a prá ti ca
dos mais di ver sos cri mes pre vis tos no Có di go Pe nal:
des de a ame a ça (Art. 147), ao ho mi cí dio (art.121),
pas san do pela ex tor são (art.158), se qües tro e cár ce-
re pri va do (art. 148), le são cor po ral (art. 129), etc.
Exa ta men te por esse mo ti vo, op ta mos por al te rar o
dis po si ti vo re la ti vo às cir cuns tân ci as agra van tes ge-
né ri cas (art. 61), apli can do-se por tan to a qua is quer
cri mes, em vez de qua li fi car mos cada um dos de li tos.

Po de ria en tão sur gir o ar gu men to de que se es -
ta ria pri vi le gi an do de ter mi na das clas ses ou ca te go ri-
as de in di ví du os ou fun ções. Inda gar-se-ia se a so ci e-
da de como um todo não se vê ame a ça da ou ain da,
por que tais pes so as se di fe ren ci a ri am das de ma is.
Não se tra ta, ab so lu ta men te, de pri vi lé gio ou fa vo re ci-
men to. O que se pre ten de di fe ren ci ar é a fun ção exer -
ci da, no caso de po li ci a is, ju í zes ou ma gis tra dos ou a
es pe ci al cir cuns tân cia a que se su je i tam as de ma is
pes so as elen ca das no in ci so “n”. Daí a res sal va de
que so men te se ri am agra va dos aque les cri mes co-
me ti dos con tra tais agen tes pú bli cos e vo lun tá ri os,
en quan to no exer cí cio da fun ção ou ser vi ço ou em ra -
zão de les. Assim, se o in di ví duo pra ti ca o de li to con tra
qual quer das pes so as elen ca das nos in ci sos ora pro -
pos to, por mo ti vo em nada re la ci o na do com a fun ção
ou ser vi ços das ví ti mas, não há de se apli car a nova
re gra agra van te.

No que es pe ci fi ca men te con cer ne ao nos so re -
co nhe ci da men te fa li do sis te ma car ce rá rio, bem sa be-
mos que o pre sen te pro je to não tem o con dão de so -
lu ci o nar a gra vís si ma si tu a ção. Obje ti va mos, en quan-
to se “aguar da” a sua com ple ta re es tru tu ra ção – me -
di da emi nen te men te exe cu ti va – pela via le gis la ti va
ten tar ame ni zar a si tu a ção de ris co da que les que di -
ría mos, he ro i ca men te, ali tra ba lham.

Acre di ta mos pois, que tal agra van te, se de vi da-
men te di vul ga da em es pe ci al no par ti cu lar am bi en te
dos cár ce res bra si le i ros, sir va como fre io a boa par te
dos de ten tos, te me ro sos do agra va men to das pe nas
a se rem apli ca das pelo novo de li to.

Espe ra mos as sim, con tar com a aco lhi da dos
Se nho res Se na do res e de ma is mem bros do Con-
gres so Na ci o nal, para a apro va ção do pre sen te Pro je-
to de Lei que visa pu nir com mais ri gor os cri mes pra ti-
ca dos con tra agen tes pú bli cos e par ti cu la res que têm
a ár dua e re ple ta de ris cos ta re fa de pro mo ver o cum -
pri men to da lei e da que les que se sub me tem ao pro -
mís cuo e ar ris ca do am bi en te de nos sas pri sões.

Sa las das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Tas so Je re is sa ti

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te Lei:
....................................................................................

PARTE GERAL

TÍTULO I
Da Apli ca ção da Lei Pe nal

Ante ri o ri da de da lei
Art. 1º  Não há cri me sem lei an te ri or que o de fi-

na. Não há pena sem pré via co mi na ção le gal. (Re da-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Apli ca ção da Pena

Art. 61 – São cir cuns tân ci as que sem pre agra-
vam a pena, quan do não cons ti tu em ou qua li fi cam o
cri me: (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I – a re in ci dên cia; (Re da ção dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

II – ter o agen te co me ti do o cri me: (Re da ção
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) por mo ti vo fú til ou tor pe;
b) 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;
c) à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-

mu la ção, ou ou tro re cur so que di fi cul tou ou tor nou im -
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

d) com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo, tor -
tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de que po dia
re sul tar pe ri go co mum;

e) con tra as cen den te, des cen den te, ir mão ou
côn ju ge;

f) com abu so de au to ri da de ou pre va le cen do-se
de re la ções do més ti cas, de co a bi ta ção ou de hos pi ta-
li da de;

g) com abu so de po der ou vi o la ção de de ver ine -
ren te a car go, ofi cio, mi nis té rio ou pro fis são;

h) con tra cri an ça, ve lho, en fer mo ou mu lher grá -
vi da; (Re da ção dada pela Lei nº 9.318, de 5.12.1996)

i) quan do o ofen di do es ta va sob a ime di a ta pro -
te ção da au to ri da de;

j) em oca sião de in cên dio, na u frá gio, inun da ção
ou qual quer ca la mi da de pú bli ca, ou de des gra ça par -
ti cu lar do ofen di do;

l) em es ta do de em bri a guez pre or de na da.
....................................................................................
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PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Pes soa

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Vida

Ho mi cí dio sim ples
Art. 121 – Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.
Caso de di mi nu i ção de pena
§ 1º – Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Ho mi cí dio qua li fi ca do
§ 2º – Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,

ou por ou tro mo ti vo tor pe;
II – por mo ti vo fú til;
III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,

as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im-
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para 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:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.

Ho mi cí dio cul po so
§ 3º – Se o ho mi cí dio é cul po so:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Au men to de pena

§ 4º No ho mi cí dio cul po so, a pena é au men ta da
de um ter ço, se o cri me re sul ta de inob ser vân cia de
re gra téc ni ca de pro fis são, arte ou ofí cio, ou se o
agen te de i xa de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma,
não pro cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato, ou 
foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen do do lo so o
ho mi cí dio, a pena é au men ta da 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. (Re da ção dada pela Lei nº 8.069, de
13-7-1990)

§ 5º Na hi pó te se de ho mi cí dio cul po so, o juiz po -
de rá de i xar de apli car a pena, se as con se qüên ci as
da in fra ção atin gi rem o pró prio agen te de for ma tão
gra ve que a san ção pe nal se tor ne des ne ces sá ria.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 6.416, de
24-5-1977)
....................................................................................

CAPÍTULO II
Das Le sões Cor po ra is

Le são cor po ral
Art. 129. Ofen der a in te gri da de cor po ral ou a sa -

ú de de ou trem:
Pena de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um) ano.

Le são cor po ral de na tu re za gra ve
§ 1º Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de para as ocu pa ções ha bi tu a is,

por mais de 30 (trin ta) dias;
II – pe ri go de vida;
III – de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti do

ou fun ção;
IV – ace le ra ção de par to:
Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos.
§ 2º Se re sul ta:
I – in ca pa ci da de per ma nen te para o tra ba lho;
II – en fer mi da de in cu rá vel;
III – per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou 

fun ção;
IV – de for mi da de per ma nen te;
V – abor to:
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Le são cor po ral se gui da de mor te
§ 3º Se re sul ta mor te e as cir cuns tân ci as evi-

den ci am que o agen te não quis o re sul ta do, nem as -
su miu o ris co de pro du zi-lo:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.

Di mi nu i ção de pena
§ 4º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Subs ti tu i ção da pena
§ 5º O juiz, não sen do gra ves as le sões, pode

ain da subs ti tu ir a pena de de ten ção pela de mul ta:
I – se ocor re qual quer das hi pó te ses do pa rá gra-

fo an te ri or;
II – se as le sões são re cí pro cas.

Le são cor po ral cul po sa
§ 6º Se a le são é cul po sa:
Pena – de ten ção, de 2 (dois) me ses a 1 (um)

ano.

Au men to de pena
§ 7º Au men ta-se a pena de um ter ço, se ocor rer

qual quer das hi pó te ses do art. 121, § 4º (Re da ção
dada pela Lei nº 8.069, de 13-7-1990)

§ 8º Apli ca-se à le são cul po sa o dis pos to no § 5º
do art. 121. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
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6.416, de 24-5-1977, e al te ra do pela Lei nº 8.069, de
13-7-1990)
....................................................................................

Art. 147. Ame a çar al guém, por pa la vra, es cri to
ou ges to, ou qual quer ou tro meio sim bó li co, de ca u-
sar-lhe mal in jus to e gra ve:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. So men te se pro ce de me di an te
re pre sen ta ção.

Se qües tro e cár ce re pri va do
Art. 148. Pri var al guém de sua li ber da de, me di-

an te se qües tro ou cár ce re pri va do:
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 1º A pena é de re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co)

anos:
I – se a ví ti ma é as cen den te, des cen den te ou

côn ju ge do agen te;
II – se o cri me é pra ti ca do me di an te in ter na ção

da ví ti ma em casa de sa ú de ou hos pi tal;
III – se a pri va ção da li ber da de dura mais de 15

(quin ze) dias.
§ 2º Se re sul ta à ví ti ma, em ra zão de maus-tra -

tos ou da na tu re za da de ten ção, gra ve so fri men to fí si-
co ou mo ral:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Extor são
Art. 158. Cons tran ger al guém, me di an te vi o lên-

cia ou gra ve ame a ça, e com o in tu i to de ob ter para si
ou para ou trem in de vi da van ta gem eco nô mi ca, a fa-
zer, to le rar que se faça ou de i xar fa zer al gu ma co i sa:

Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 10 (dez) anos, e 
mul ta.

§ 1º Se o cri me é co me ti do por duas ou mais
pes so as, ou com em pre go de arma, au men ta-se a
pena de um ter ço até me ta de.

§ 2º Apli ca-se à ex tor são pra ti ca da me di an te vi -
o lên cia o dis pos to no § 3º do ar ti go an te ri or. Vide Lei
nº 8.072, de 25-7-90.
....................................................................................

(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 339, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Dis põe so bre a au to ri za ção e a par -
ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras, es ta be le ci men to de
se gu ro, res se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li-
za ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Para os efe i tos des ta lei com ple men tar,
são con si de ra das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de se gu-
ro, res se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção, com par ti-
ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro, as cons ti tu í das no
País ou ex te ri or, cujo con tro le efe ti vo es te ja em ca rá-
ter per ma nen te sob a ti tu la ri da de di re ta ou in di re ta de
pes so as fí si cas ou ju rí di cas do mi ci li a das e re si den tes
no ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Enten de-se por con tro le efe -
ti vo da ins ti tu i ção a que se re fe re o ca put a ti tu la ri-
da de da ma i o ria do seu ca pi tal vo tan te e o exer cí-
cio de fato e de di re i to do po der de ci só rio para ge rir
suas ati vi da des.

Art. 2º Com pe te ao Po der Exe cu ti vo au to ri zar,
ob ser va dos os in te res ses na ci o na is e os tra ta dos e
acor dos in ter na ci o na is, es pe ci al men te quan to aos
cri té ri os de re ci pro ci da de e tra ta men to na ci o nal:

I – o fun ci o na men to, no País, das ins ti tu i ções a
que se re fe re o art. 1º;

II – a par ti ci pa ção de re si den tes ou do mi ci li a dos
ou se di a dos no ex te ri or como só ci os no ca pi tal das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ins ti tu i ções de se gu ro, res se-
gu ro, pre vi dên cia pri va da e ca pi ta li za ção cons ti tu í das
no País.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca de -
fi ni rá os prin cí pi os bá si cos para o aten di men to do dis -
pos to nes te ar ti go, ca ben do às Enti da des de Su per vi-
são e Fis ca li za ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal,
em suas res pec ti vas áre as de com pe tên cia, a exe cu-
ção das atri bu i ções pre vis tas nes te ar ti go.

Art. 3º Apli cam-se às ins ti tu i ções fi nan ce i ras a
que se re fe re esta lei, em fun ci o na men to ou que ve -
nham a se ins ta lar no País, as nor mas que dis ci pli-
nam o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, sem pre ju í zo das 
que se con têm na le gis la ção vi gen te que com ela não
con fli ta rem.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os vá ri os as sun tos per ti nen tes ao sis te ma fi-
nan ce i ro na ci o nal de pen di am da ela bo ra ção de uma
úni ca lei com ple men tar, con for me dis pu nha o ca put
art. 192 e o en ten di men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, a pro pó si to da ques tão re la ti va à taxa má xi ma de
12 por cen to para os ju ros anu a is.

Em face da re cen te apro va ção de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 40, de 29 de maio de 2003, con fe rin-
do nova re da ção ao ci ta do art. 192, a re gu la men ta ção
do sis te ma de ve rá ser ob je to de di ver sas leis com ple-
men ta res, pos si bi li tan do, as sim, o tra ta men to es pe cí-
fi co para cada tó pi co. A ci ta da EC 40/2003 re fe re-se,
ade ma is, a lei com ple men tar que dis po rá “in clu si ve
so bre a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti-
tu i ções que...” in te gram o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.
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Com efe i to, o pre sen te Pro je to de Lei tem por
ob je ti vo res ga tar o tra ta men to con fe ri do, pe los Cons -
ti tu in tes de 1988, para a au to ri za ção de fun ci o na men-
to e de par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro em ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras e es ta be le ci men tos de se gu ro, res -
se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção que ope ram no
País.

Para tan to, con ce i tu a mos, em pri me i ro lu gar e
tão-so men te para os efe i tos da lei pro pos ta, as ins ti tu-
i ções fi nan ce i ras e de se gu ro, res se gu ro, pre vi dên cia
e ca pi ta li za ção, com par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge-
i ro. Man têm-se, em se gui da, as mes mas con di ções e
cri té ri os es ta be le ci dos pe los Cons ti tu in tes de 1988

para a au to ri za ção e par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge-
i ro nas re fe ri das ins ti tu i ções, qua is se jam, a ob ser-
vân cia dos in te res ses na ci o na is e dos tra ta dos in ter-
na ci o na is e os cri té ri os de re ci pro ci da de e de tra ta-
men to aos na ci o na is. De igual modo, o pro je to su bor-
di na as ins ti tu i ções com ca pi tal es tran ge i ro às mes -
mas nor mas apli ca das às na ci o na is, no âm bi to da re -
gu la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Con ta mos com a apro va ção des te Pro je to de
Lei Com ple men tar pe los ilus tres pa res des ta Casa.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio.
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CAPÍTULO IV
Do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal

I

*II

III

a)

b)

IV

V

VI

VII

VII

§ 1º

§ 2º

§ 3º
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40,
DE 29 DE MAIO DE 2003

Alte ra o in ci so V do art. 163 e o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e o ca put do 
art. 52 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tá ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art 1º O in ci so V do art. 163 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 163. ............................................................
....................................................................................

V – fis ca li za ção fi nan ce i ra da ad mi nis tra ção pú -
bli ca di re ta e in di re ta;

................................................................ “(NR)
Art. 2º O art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa

a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu-

ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li-
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da-
de, em to das as par tes que o com põem, abran gen do
as co o pe ra ti vas de cré di to, será re gu la do por leis
com ple men ta res que dis po rão in clu si ve, so bre a par -
ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti tu i ções que o
in te gram.

I – (Re vo ga do).
II – (Re vo ga do).
III – (Re vo ga do)
a) (Re vo ga do)
b) (Re vo ga do)
IV – (Re vo ga do)
V -(Re vo ga do)
VI – (Re vo ga do)
VII – (Re vo ga do)
VIII – (Re vo ga do)
§ 1º (Re vo ga do)
§ 2º (Re vo ga do)
§ 3º (Re vo ga do)” (NR)
Art. 3º O ca put do art. 52 do Ato das Dis po si-

ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar com 
a se guin te re da ção:

“Art. 52. Até que se jam fi xa das as con di ções do
art. 192, são ve da dos:

 ..................................................................“(NR)
Art. 4º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -

gor na data de sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 29 de maio de 2003.

MESA DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

De pu ta do João Pa u lo Cu nha
Presidente

De pu ta do Ino cên cio de Oli ve i ra
1º Vice-Pre si den te

De pu ta do Luiz Pi a uhy li no
2º Vice-Pre si den te

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima
1º Se cre tá rio

De pu ta do Se ve ri no Ca val can ti
2º Se cre tá rio

De pu ta do Nil ton Ca pi xa ba
3º Se cre tá rio

De pu ta do Ciro No gue i ra
4º Se cre tá rio

MESA DO SENADO FEDERAL

Se na dor José Sar ney
PRESIDENTE

Se na dor Pa u lo Paim
1º Vice-Pre si den te

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
2º Vice-Pre si den te

Se na dor Ro meu Tuma
1º Se cre tá rio

Se na dor Alber to Sil va
2º Se cre tá rio

Se na dor He rá cli to For tes
3º Se cre tá rio

Se na dor Sérgio Zambiasi
4º Se cre tá rio

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 340, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Dis põe so bre a no me a ção e de mis-
são do Pre si den te e di re to res do Ban co
Cen tral do Bra sil e so bre a or ga ni za ção
de seu qua dro fun ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O Ban co Cen tral do Bra sil será ad mi nis-
tra do por uma di re to ria com pos ta de nove mem bros,
um dos qua is será seu Pre si den te, to dos no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, en tre bra si le i ros de ili -
ba da re pu ta ção e no tó ria ca pa ci da de em as sun tos
eco nô mi co-fi nan ce iros.

Art. 2º Os mem bros da di re to ria do Ban co Cen -
tral do Bra sil te rão man da to de qua tro anos, ad mi ti da
a re con du ção, ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – no me a ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
após apro va ção de seus no mes pelo Se na do Fe de ral,
em vo ta ção se cre ta, pre ce di da de ar güi ção pú bli ca;

II – so men te per de rão seus man da tos nos ca-
sos de:

a) pe di do de dis pen sa for mu la do pelo
pró prio in te res sa do, cu jas ra zões de vem ser 
en ca mi nha das ao Pre si den te da Re pú bli ca
e ao Se na do Fe de ral;

b) de mis são por ini ci a ti va do Pre si den-
te da Re pú bli ca, de vi da men te jus ti fi ca da,
apro va da pelo Se na do Fe de ral, me di an te
vo ta ção se cre ta, sen do as se gu ra do ao di ri-
gen te a opor tu ni da de de es cla re ci men to e
de fe sa, em ses são pú bli ca an te ri or à de li be-
ra ção;

§ 1º A pro pos ta de des ti tu i ção do Pre si den te
ou dos di re to res do Ban co Cen tral do Bra sil, ao ser
sub me ti da ao Se na do Fe de ral, de ve rá vir acom pa-
nha da de cir cuns tan ci a da ex po si ção dos mo ti vos
jus ti fi ca do res da me di da.

§ 2º O pri me i ro man da to dos mem bros da Di re-
to ria do Ban co Cen tral, a par tir da pu bli ca ção des ta
Lei, será de:

I – qua tro anos, para o Pre si den te;
II – dois anos, para três dos di re to res;
III – três anos, para três ou tros di re to res; e
IV – qua tro anos, para dois di re to res.
§ 3º Fica dis pen sa da a apro va ção pelo Se na do

Fe de ral, de que tra ta o art. 1º in ci so I, no caso de o pri -
me i ro in di ca do para cada um dos car gos da di re to ria
após a pu bli ca ção des ta lei já es ti ver no exer cí cio da -
que le car go.

Art. 3º É ve da do ao Pre si den te e aos di re to res
do Ban co Cen tral do Bra sil:

I – exer cer qual quer ou tro car go, em pre go ou
fun ção, pú bli cos ou pri va dos, ex ce to o de pro fes sor;

II – man ter par ti ci pa ção aci o ná ria, di re ta ou in di-
re ta, em ins ti tu i ção do sis te ma fi nan ce i ro que es te ja
sob a su per vi são ou fis ca li za ção do Ban co Cen tral do

Bra sil, in com pa ti bi li da de que se es ten de aos côn ju-
ges, con cu bi nos e aos pa ren tes até o se gun do grau;

III – par ti ci par do con tro le so ci e tá rio ou exer cer
qual quer ati vi da de pro fis si o nal di re ta ou in di re ta men-
te, com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, jun to a ins ti tu i-
ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, após o exer cí-
cio do man da to, a exo ne ra ção a pe di do ou a de mis-
são jus ti fi ca da, por um pe río do de seis me ses;

IV – in ter vir em qual quer ma té ria em que ti ver in -
te res se con fli tan te com os ob je ti vos do Ban co Cen tral
do Bra sil, bem como par ti ci par de de li be ra ção que, a
res pe i to, to ma rem os de ma is mem bros do ór gão, de -
ven do dar-lhes ciên cia do fato e fa zer cons tar em ata
a na tu re za e ex ten são de seu im pe di men to;

V – va ler-se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za;

§ 1º Os di ri gen tes a que se re fe re o ca put des te
ar ti go guar da rão si gi lo das in for ma ções re la ti vas às
ma té ri as em exa me no Ban co Cen tral do Bra sil, até
sua di vul ga ção ao pú bli co.

§ 2º Du ran te o im pe di men to de que tra ta o in ci so
III do art 3º fica as se gu ra do aos ex-di ri gen tes que
cum pri rem in te gral men te o man da to para o qual fo-
ram ele i tos, ou dele se afas ta rem por in ca pa ci da de fí -
si ca ou psi co ló gi ca, com pro va da me di an te la u do de
jun ta mé di ca ofi ci al, o re ce bi men to, em ca rá ter pes so-
al e in trans fe rí vel, dos pro ven tos do car go exer ci do,
sal vo na hi pó te se de ocu par novo car go, em pre go ou
fun ção pú bli ca ou ain da car go, em pre go ou fun ção no
se tor pri va do que não co li da com o dis pos to na que le
in ci so.

Art.4º O qua dro de pes so al do Ban co Cen tral do
Bra sil, or ga ni za do em car re i ras e com es ta tu to pró-
prio, será cons ti tu í do ex clu si va men te de ser vi do res
apro va dos em con cur so pú bli co de pro vas ou de pro -
vas e tí tu los, es pe cí fi co para o fim de in gres so na ins -
ti tu i ção, sen do nula de ple no di re i to à ad mis são sem
ob ser vân cia des sa exi gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos e van ta gens dos in te gran tes do qua dro de pes -
so al do Ban co Cen tral do Bra sil são es ta be le ci dos no
es ta tu to pró prio de seus ser vi do res, apro va do pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, fi can do-lhes as se gu-
ra dos os di re i tos, van ta gens e ga ran ti as exis ten tes na 
data da vi gên cia des ta lei com ple men tar.

§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al do
Ban co Cen tral do Bra sil se rão re gi dos pela le gis la ção
pró pria dos ser vi do res pú bli cos.
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§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal do Ban co Cen tral do Bra sil, é pri va ti vo dos ser vi-
do res do seu qua dro de pes so al, ad mi ti dos na for ma
des te ar ti go.

§ 4º o Ban co Cen tral do Bra sil man te rá ser vi ço
ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o exer cí cio do pro cu ra-
tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins ti tu i ção.

Art. 5º Fi cam re vo ga dos os arts. 14 e 52 da Lei
nº 4.595, de 1964.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Estu dos aca dê mi cos e a ex pe riên cia in ter na ci o-
nal mos tram, de for ma ine quí vo ca, a im por tân cia da
au to no mia ope ra ci o nal do Ban co Cen tral do Bra sil. A
atu a ção da au to ri da de mo ne tá ria não pode es tar su -
bor di na da a pres sões do Po der Exe cu ti vo ou de seg -
men tos or ga ni za dos da so ci e da de, que im pe çam a
de fe sa da mo e da e a bus ca da es ta bi li da de fis cal e do 
cres ci men to eco nô mi co de lon go pra zo.

A par tir de me a dos dos anos oi ten ta, foi ins ta u-
ra do um pro ces so de en con tro de con tas en tre a
União e o Ban co Cen tral do Bra sil, que con tri bu iu, de
for ma sig ni fi ca ti va, para a re com po si ção da efi cá cia e
da com pa ti bi li za ção dos pro ces sos de for mu la ção e
de exe cu ção das po lí ti cas mo ne tá ria, cam bi al e fis cal,
a car go do Ban co Cen tral e do Te sou ro Na ci o nal, res -
pec ti va men te.

O atu al re la ci o na men to fi nan ce i ro en tre o Te-
sou ro Na ci o nal e o Ban co Cen tral do Bra sil avan çou
sig ni fi ca ti va men te em di re ção àque le que de cor re,
ex clu si va men te, das atri bu i ções cons ti tu ci o na is e le-
ga is co me ti das a es sas ins ti tu i ções pú bli cas res pon-
sá ve is prin ci pa is pela for mu la ção e con du ção da po lí-
ti ca eco nô mi ca.

To da via, per sis tem dis tor ções re la ci o na das à
for mu la ção e à exe cu ção da po lí ti ca mo ne tá ria que
de cor rem, ba si ca men te, da na tu re za ins ti tu ci o nal na
qual se en con tra in se ri do o Ban co Cen tral do Bra sil.
E, nes se con tex to, a ques tão re la ti va à de fi ni ção de
au to no mia e in de pen dên cia des sa ins ti tu i ção ad qui re
con te ú do na ate nu a ção, se não eli mi na ção, da su bor-
di na ção do Ban co Cen tral a esse ar ran jo ins ti tu ci o nal
que, em ver da de, de mar ca, ine qui vo ca men te, de pen-
dên cia da que la au tar quia ao Go ver no e às pres sões
po lí ti cas.

O equa ci o na men to, ou mes mo a su pe ra ção de
dis tor ções des sa na tu re za, acre di ta mos, pode ser ob -

ti do a par tir de três con cep ções bá si cas no ar ran jo
ins ti tu ci o nal da nova au to ri da de mo ne tá ria:

1. de vo lu ção ao Ban co Cen tral do Bra -
sil de com pe tên cia para de fi nir, for mu lar e
exe cu tar a po lí ti ca mo ne tá ria;

2. es ti pu la ção de im pe di men tos e de
qua ren te na para seus di ri gen tes;

3. de fi ni ção de man da tos não co in ci-
den tes para di re to res.

O pre sen te pro je to está ba se a do nes sas pre-
mis sas e no re co nhe ci men to de que as au to ri da des
mo ne tá ri as pre ci sam es tar li vres de pres sões, tan to
do se tor pú bli co, quan to do se tor pri va do. So men te
as sim tor na-se pos sí vel per se guir, sem des vi os ou
atro pe los, po lí ti cas de lon go pra zo ca pa zes de as se-
gu rar a es ta bi li da de da mo e da.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –Se -
na dor Arthur Vir gí lio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre a po lí ti ca e as ins ti tu i-
ções mo ne tá ri as, ban cá ri as e cre di tí ci as,
cria o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 14. O Ban co Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil
será ad mi nis tra do por uma Di re to ria de 4 (qua tro)
mem bros, um dos qua is será o Pre si den te, es co lhi-
dos pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal den tre seus
mem bros men ci o na dos no in ci so IV, do ar ti go 6º, des -
ta lei. 

§ 1º O Pre si den te do Ban co Cen tral da Re pú bli-
ca do Bra sil será subs ti tu í do pelo Di re tor que o Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal de sig nar.

§ 2º o tér mi no do man da to, a re nún cia ou a per -
da da qua li da de Mem bro do Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal de ter mi nam, igual men te, a per da da fun ção de
Di re tor do Ban co Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil.
....................................................................................

Art. 52. O qua dro de pes so al do Ban co Cen tral
da Re pú bli ca do Bra sil será cons ti tu í do de:

I – pes so al pró prio, ad mi ti do me di an te con cur so
pú bli co de pro vas ou de tí tu los e pro vas, su je i ta a
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pena de nu li da de a ad mis são que se pro ces sar com
inob ser vân cia des tas exi gên ci as;

II – pes so al re qui si ta do ao Ban co do Bra sil S.A.
e a ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is, de co mum
acor do com as res pec ti vas ad mi nis tra ções;

III – pes so al re qui si ta do a ou tras ins ti tu i ções e
que ve nham pres tan do ser vi ços à Su pe rin ten dên cia
da Mo e da e do Cré di to há mais de 1 (um) ano, con ta-
do da data da pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º O Ban co Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil ba i-
xa rá den tro de 90 (no ven ta) dias da vi gên cia des ta lei, 
o Esta tu to de seus fun ci o ná ri os e ser vi do res, no qual
se rão ga ran ti dos de ve res e obri ga ções que lhes são
ine ren tes.

§ 2º Aos fun ci o ná ri os e ser vi do res re qui si ta dos,
na for ma des te ar ti go as ins ti tu i ções de ori gem lhes
as se gu ra rão os di re i tos e van ta gens que lhes ca bem
ou lhes ve nham a ser atri bu í dos, como se em efe ti vo
exer cí cio ne las es ti ves sem.

§ 3º Cor re rão por con ta do Bran co Cen tral da
Re pú bli ca do Bra sil to das as des pe sas de cor ren tes
do cum pri men to do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, in -
clu si ve as de apo sen ta do ria e pen são que se jam de
res pon sa bi li da de das ins ti tu i ções de ori gem ali men -
ci o na das, es tas úl ti mas ra te a das pro por ci o nal men te
em fun ção dos pra zos de vi gên cia da re qui si ção.

§ 4º Os fun ci o ná ri os do qua dro de pes so al pró -
prio per ma ne ce rão com seus di re i tos e ga ran ti as re gi-
dos pela le gis la ção de pro te ção ao tra ba lho e de pre -
vi dên cia so ci al, in clu í dos na ca te go ria pro fis si o nal de
ban cá ri os.

§ 5º Du ran te o pra zo de 10 (dez) anos, con ta dos
da data da vi gên cia des ta lei, é fa cul ta do aos fun ci o-
ná ri os de que tra tam os in ci sos II e III des te ar ti go,
ma ni fes ta rem op ção para trans fe rên cia para o qua dro
do pes so al pró prio do Ban co Cen tral da Re pú bli ca do
Bra sil, des de que:

a) te nham sido ad mi ti dos nas res pec ti vas ins ti-
tu i ções de ori gem, con so an tes de ter mi na o in ci so I,
des te ar ti go;

b) es te jam em exer cí cio (VETADO) há mais de
dois anos;

c) seja a op ção ace i ta pela Di re to ria do Ban co
Cen tral da Re pú bli ca do Bra sil, que so bre ela de ve rá
pro nun ci ar-se con clu si va men te no pra zo má xi mo de
três me ses, con ta dos da en tre ga do res pec ti vo re que-
ri men to.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2003-COM PLE MEN TAR

Dis põe so bre o mer ca do de se gu ros
pri va dos, res se gu ros e a ca pi ta li za ção, e
sua en ti da de de su per vi são e fis ca li za-
ção, re gu la men tan do, par ci al men te, o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Su bor di nam-se às dis po si ções des ta lei
com ple men tar as ope ra ções do mer ca do de se gu ros
pri va dos, res se gu ro e ca pi ta li za ção, as sim como a
atu a ção de suas en ti da des de su per vi são e con tro le.

Art. 2º As ope ra ções de se gu ros pri va dos cor -
res pon dem aos se gu ros de co i sas, pes so as, bens,
res pon sa bi li da des, obri ga ções, di re i tos e ga ran ti as.

Art. 3º A po lí ti ca de se gu ros pri va dos, res se gu-
ros e ca pi ta li za ção ob je ti va rá:

I – pro mo ver a ex pan são do mer ca do de se gu-
ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção pro pi ci an do
as con di ções ne ces sá ri as a seu aper fe i ço a men to e
in te gra ção no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô-
mi co e so ci al do País;

II – do tar o mer ca do de se gu ros pri va dos, res se-
gu ros e ca pi ta li za ção de me ca nis mos que es ti mu lem
a li vre con cor rên cia, a dis se mi na ção da in for ma ção e
a trans pa rên cia das ope ra ções;

III – co or de nar a po lí ti ca de se gu ros pri va dos
com a po lí ti ca de in ves ti men tos do Go ver no Fe de ral;

IV – ins ti tu ir ins tru men tos fi nan ce i ros com vis tas
a pre ser var a li qui dez e a sol vên cia das so ci e da des
que ope ram com se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca -
pi ta li za ção;

V – as se gu rar a de fe sa dos in te res ses dos se -
gu ra dos e be ne fi ciá ri os das ope ra ções de se gu ro,
res se gu ro e pre vi dên cia pri va da;

VI – pro mo ver o equi lí brio do ba lan ço de re sul ta-
dos do in ter câm bio de ne gó ci os de se gu ros pri va dos
com o ex te ri or, com vis tas a evi tar eva são de di vi sas.

Art. 4º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
é a en ti da de de su per vi são e fis ca li za ção do mer ca do
de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção e
pre vi dên cia pri va da.

Art. 5º Com põem o mer ca do de se gu ros pri va dos,
res se gu ros e ca pi ta li za ção, ins ti tu i ções in te gran tes do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal au to ri za das a exe cu ta rem
as ope ra ções que ca rac te ri zam esse mer ca do.
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CAPÍTULO II
Da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos

Art. 6º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
(SUSEP) é uma au tar quia es pe ci al, com per so na li da-
de ju rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do ta da de au to no-
mia ad mi nis tra ti va, eco nô mi ca, fi nan ce i ra e téc ni ca,
na for ma des ta lei com ple men tar, com sede e foro na
Ci da de do Rio de Ja ne i ro e ju ris di ção em todo ter ri tó-
rio na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos à Su pe rin-
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos os pri vi lé gi os e prer -
ro ga ti vas da Fa zen da Na ci o nal.

Art. 7º Cons ti tui mis são ins ti tu ci o nal da Su pe rin-
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos ze lar pelo ade qua do
fun ci o na men to dos mer ca dos de se gu ro, res se gu ro,
ca pi ta li za ção e ou tras ati vi da des afins, a se rem de fi ni-
das pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi-
nan ce i ro, ten do por ob je ti vos:

I – pro mo ver a ex pan são e o fun ci o na men to efi -
ci en te do se tor, pro pi ci an do as con di ções ne ces sá ri-
as ao seu aper fe i ço a men to e in te gra ção ao pro ces so
de de sen vol vi men to eco nô mi co-so ci al do País;

II – do tar o mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca -
pi ta li za ção de me ca nis mos que as se gu rem a li vre
con cor rên cia e o aces so do pú bli co às in for ma ções
de seu in te res se;

III – ado tar me di das ten den tes a pre ser var a li -
qui dez e a sol vên cia das so ci e da des que ope ram com 
se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção.

Art. 8º Com pe te à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos:

I – re gu la men tar, com ob ser vân cia das nor -
mas de fi ni das pelo ór gão de Re gu la men ta ção do
Sis te ma Fi nan ce i ro, as ma té ri as re la ti vas à sua
área de atu a ção;

II – con ce der au to ri za ção para o fun ci o na men to,
trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio ou de car te i ras,
fu são, in cor po ra ção, ci são, e qual quer ou tra for ma de
re or ga ni za ção das ins ti tu i ções sob sua ju ris di ção, in -
clu si ve as ins ti tu i ções men ci o na das no § 1º do art. 30;

III – fis ca li zar as ati vi da des e ope ra ções das ins -
ti tu i ções sob sua ju ris di ção;

IV – con tro lar a li qui dez e sol vên cia das ins ti tu i-
ções sob sua ju ris di ção;

V – re gis trar os cor re to res de se gu ros e res se-
gu ros, e fis ca li zar suas ati vi da des;

VI – cre den ci ar os au di to res atu a ri a is e fis ca li zar
suas ati vi da des;

VII – au to ri zar a mo vi men ta ção e li be ra ção dos
bens e va lo res obri ga to ri a men te ins cri tos em ga ran tia

das re ser vas téc ni cas e do fun do de ga ran tia na for -
ma re gu la men ta da pelo Órgão de Re gu la men ta ção
do Sis te ma Fi nan ce i ro;

VII – de cre tar os re gi mes es pe ci a is na for ma
dos arts. 59 a 68 des ta lei com ple men tar;

IX – apli car às ins ti tu i ções sob sua ju ris di ção as
pe na li da des pre vis tas nes ta lei com ple men tar.

Art. 9º A ad mi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos será exer ci da por uma di re to ria
com pos ta de um su pe rin ten den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para o exer -
cí cio de um man da to de qua tro anos, nas se guin tes
con di ções:

I – se rão re cru ta dos den tre ci da dãos bra si le i ros
que aten dam aos se guin tes re qui si tos:

a) ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba-
da;

b) mais de cin co anos de ex pe riên cia
em ati vi da des pro fis si o na is que exi jam co-
nhe ci men to nas áre as de ad mi nis tra ção,
con ta bi li da de, di re i to, eco no mia ou fi nan ças;

II – te rão seus no mes pre vi a men te apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta, pre ce di-
da de ar güi ção pú bli ca;

III – po de rão ser re con du zi dos por uma úni ca
vez ao car go para o qual fo ram no me a dos, ob ser va-
das as con di ções do in ci so II.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra ta o ca put des te ar-
ti go so men te per de rão seus man da tos nos ca sos de:

I – pe di do de dis pen sa for mu la do pelo pró prio
in te res sa do, cu jas ra zões se rão en ca mi nha das ao
Pre si den te da Re pú bli ca e ao Pre si den te do Se na do
Fe de ral;

II – de mis são, por ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, de vi da men te jus ti fi ca da, apro va da pelo
Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta, sen do as se gu-
ra da ao di ri gen te a opor tu ni da de de es cla re ci men to e
de fe sa, em ses são pú bli ca an te ri or à de li be ra ção.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá ao Pre -
si den te do Se na do Fe de ral os no mes e cur rí cu los dos 
can di da tos aos car gos de que tra ta o ca put des te ar-
ti go:

I – até ses sen ta dias an tes do en cer ra men to do
man da to do di ri gen te a ser subs ti tu í do ou re con du zi-
do, no caso de en cer ra men to nor mal do man da to;

II – no pra zo de quin ze dias, nos ca sos de per da
de man da to ou de re je i ção, pelo Se na do Fe de ral, do
nome in di ca do.

§ 3º É ve da do aos di ri gen tes da Su pe rin ten dên-
cia de Se gu ros Pri va dos:
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I – exer cer qual quer ou tra fun ção, em pre go ou
car go, pú bli co ou pri va do, mes mo que não re mu ne ra-
do, ex ce to o de pro fes sor;

II – man ter par ti ci pa ção aci o ná ria, di re ta ou in di-
re ta, em ins ti tu i ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal
que es te ja sob a su per vi são ou fis ca li za ção do ór gão
ou en ti da de em que são mem bros ou di ri gen tes, in-
com pa ti bi li da de que se es ten de aos côn ju ges, con cu-
bi nos e aos pa ren tes até o se gun do grau;

III – por um pe río do de seis me ses após o exer -
cí cio do man da to ou da exo ne ra ção a pe di do, exer cer
qual quer ati vi da de pro fis si o nal, di re ta ou in di re ta men-
te, com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, jun to a ins ti tu i-
ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal ou par ti ci par do
con tro le so ci e tá rio de so ci e da des dele in te gran tes;

IV – in ter vir em qual quer ma té ria em que ti ver in -
te res se con fli tan te com os ob je ti vos do ór gão ou en ti-
da de em que exer ce a fun ção, bem como par ti ci par
de de li be ra ção que, a res pe i to, to ma rem os de ma is
mem bros do ór gão, de ven do dar-lhes ciên cia do fato
e fa zer cons tar em ata a na tu re za e ex ten são de seu
im pe di men to;

V – va ler-se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za.

§ 4º Os di ri gen tes a que se re fe re o ca put des te
ar ti go guar da rão si gi lo das in for ma ções re la ti vas às
ma té ri as em exa me na Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, até sua di vul ga ção ao pú bli co.

§ 5º Du ran te o im pe di men to de que tra ta o in ci so
III do § 3º, fica as se gu ra do aos ex-di ri gen tes que
cum pri rem in te gral men te o man da to para o qual fo-
ram ele i tos, ou dele se afas ta rem por in ca pa ci da de fí -
si ca ou psi co ló gi ca, com pro va da me di an te la u do de
jun ta mé di ca ofi ci al, o re ce bi men to, em ca rá ter pes so-
al e in trans fe rí vel, dos pro ven tos do car go exer ci do,
sal vo na hi pó te se de ocu par novo car go, em pre go ou
fun ção pú bli ca ou ain da car go, em pre go ou fun ção no
se tor pri va do que não co li da com o dis pos to na que le
in ci so.

Art. 10. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va-
dos fun ci o na rá como ór gão de de li be ra ção co le gi a da,
de acor do com o Re gi men to Inter no apro va do pelo
Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro, no 
qual se rão fi xa das as atri bu i ções do Su pe rin ten den te,
dos Di re to res e do Co le gi a do.

Art. 11. Com pe te ao Co le gi a do da Su pe rin ten-
dên cia de Se gu ros Pri va dos:

I – de ci dir so bre ma té ri as de com pe tên cia da
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no da Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos para apro va-
ção pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi-
nan ce i ro;

III – sub me ter à apro va ção do Órgão de Re gu la-
men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro seu or ça men to e
suas de mons tra ções fi nan ce i ras;

IV – apro var as nor mas ge ra is de con ta bi li da de
e au di to ria in ter na;

V – jul gar in qué ri tos ad mi nis tra ti vos en vol ven do
ques tões que es te jam no âm bi to de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. O Re gi men to Inter no, além de
ou tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra
or ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va da ins ti tu i ção, de fi ni-
ção de res pon sa bi li da des, as atri bu i ções do su pe rin-
ten den te e dos de ma is di re to res e a for ma de subs ti-
tu i ção des tes, em suas au sên ci as, im pe di men tos e
va cân ci as.

Art. 12. O qua dro per ma nen te de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, or ga ni za do em
car re i ras e com es ta tu to pró prio, será ex clu si va men te
cons ti tu í do de ser vi do res apro va dos em con cur so pú -
bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, es pe cí fi co para
o fim de in gres so na ins ti tu i ção, sen do nula de ple no
di re i to a ad mis são fe i ta sem ob ser vân cia des sa exi -
gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos e van ta gens dos in te gran tes do qua dro de pes -
so al da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos se rão
es ta be le ci dos no es ta tu to pró prio de seus ser vi do res,
apro va do pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro, fi can do-lhes as se gu ra dos os mes mos di -
re i tos, van ta gens e ga ran ti as exis ten tes na data da vi -
gên cia des ta lei com ple men tar.

§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos se rão re gi dos
pela le gis la ção pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, é pri -
va ti vo dos ser vi do res do seu qua dro de pes so al, ad -
mi ti dos na for ma des te ar ti go.

§ 4º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
man te rá ser vi ço ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o
exer cí cio do pro cu ra tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins -
ti tu i ção.

Art. 13. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va-
dos cus te a rá as des pe sas ne ces sá ri as ao seu fun ci o-
na men to com as re ce i tas pro ve ni en tes de:
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I – ta xas de fis ca li za ção e ou tros ser vi ços pres -
ta dos, ob ser va dos os va lo res fi xa dos pelo Órgão de
Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro;

II – re ce i tas pro ve ni en tes de pe nas pe cu niá ri as
apli ca das no exer cí cio do seu po der de fis ca li za ção;

III – re ce i tas de cor ren tes de con vê ni os fir ma dos
com en ti da des pú bli cas ou pri va das;

IV – ou tras re ce i tas que lhe fo rem atri bu í das
pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan-
ce i ro;

V – do ta ções que lhe fo rem con sig na das no or -
ça men to da União;

VI – ren da de bens pa tri mo ni a is e de ou tras fon -
tes even tu a is ou não.

Art. 14. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va-
dos ins ti tu i rá sis te ma con tá bil com pa tí vel com sua
na tu re za es pe cí fi ca, pu bli ca rá ba lan ço anu al, dis-
cri mi nan do suas re ce i tas e des pe sas, com data de
31 de de zem bro de cada ano, e ob ser va rá nor mas
pró pri as para fins de re gis tro, acom pa nha men to e
con tro le dos fa tos li ga dos à sua ges tão, bem como
para for ma li za ção, exe cu ção e re gis tro de seus atos
e con tra tos de qual quer na tu re za, res pe i ta das as
suas pe cu li a ri da des.

Art. 15. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va-
dos man te rá au di to ria in ter na, su bor di na da di re ta-
men te à di re to ria, que es ta be le ce rá sis te mas de con -
tro le ca pa zes de per mi tir o acom pa nha men to de to-
das as ati vi da des da ins ti tu i ção, res sal tan do os as-
pec tos con tá be is, fi nan ce i ros, ope ra ci o na is e pa tri-
mo ni a is.

CAPÍTULO III
Das Insti tu i ções de Se gu ro,
Res se gu ro e Ca pi ta li za ção

Art. 16. As ins ti tu i ções de se gu ro, res se gu ro e
ca pi ta li za ção so men te po de rão fun ci o nar no País
me di an te pré via e ex pres sa au to ri za ção da Su pe-
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, nas con di ções
de fi ni das pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te-
ma Fi nan ce i ro.

§ 1º As ins ti tu i ções de se gu ro, res se gu ro e ca pi-
ta li za ção só po de rão as su mir res pon sa bi li da des que
não ex ce dam em cada ris co, os li mi tes téc ni cos pre-
vis tos para seus res pec ti vos ra mos ou mo da li da des.

§ 2º As ins ti tu i ções de se gu ro e res se gu ro, com
pré via e es pe cí fi ca au to ri za ção da Su pe rin ten dên cia
de Se gu ros Pri va dos, po de rão ope rar nos ra mos ou
mo da li da des de se gu ro de vida, se gu ro-sa ú de, ra mos
ele men ta res e res se gu ro, de acor do com as re gras

es ta be le ci das pelo Órgão de Re gu la men ta ção do
Sis te ma Fi nan ce i ro.

Art. 17. A au to ri za ção para fun ci o na men to de
ins ti tu i ção de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção terá
pra zo in de ter mi na do, será ine go ciá vel e in trans fe rí-
vel, con ce di da sem ônus, de acor do com as nor mas
de fi ni das pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro, que ob ser va rá:

I – a ca pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da de
seus con tro la do res e di ri gen tes; e

II – a ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o
em pre en di men to.

§ 1º Na au to ri za ção de que tra ta o cap ta des te
ar ti go será per mi ti da a trans mis são do con tro le da
pes soa ju rí di ca ti tu lar, na for ma a ser de fi ni da Órgão
de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

§ 2º As ins ti tu i ções de se gu ro, res se gu ro e ca -
pi ta li za ção cons ti tu ir-se-ão sob a for ma de so ci e da-
de anô ni ma ou de ma is for mas so ci e tá ri as au to ri za-
das pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro.

Art. 18. As ins ti tu i ções de se gu ro de vida têm por 
ob je to a ga ran tia con tra tu al de in de ni za ção sob a for -
ma de pa ga men to úni co ou de

ren da, para co ber tu ra dos ris cos tec ni ca men te
cal cu la dos de mor te, in va li dez ou so bre vi vên cia.

Art. 19. As ins ti tu i ções de se gu ro-sa ú de ob je ti-
vam con ce der co ber tu ra aos ris cos de as sis tên cia
mé di ca, odon to ló gi ca ou hos pi ta lar.

§ 1º Equi pa ram-se às ins ti tu i ções de se gu ro-sa-
ú de, para os efe i tos des ta lei com ple men tar, qua is-
quer en ti da des, com ou sem fins lu cra ti vos, que te-
nham por ob je to a ad mi nis tra ção de pla nos de sa ú de
ou a pres ta ção de ser vi ços mé di cos, odon to ló gi cos
ou hos pi ta la res me di an te o pa ga men to pré vio de con -
tri bu i ções.

§ 2º Exclu em-se do dis pos to no pa rá gra fo an te-
ri or os pla nos de sa ú de ins ti tu í dos no âm bi to de em -
pre sa ou gru po de em pre sas para aten di men to ex clu-
si vo aos seus fun ci o ná ri os e fa mi li a res.

Art. 20. As ins ti tu i ções de se gu ros de ra mos ele -
men ta res têm por ob je to a ga ran tia con tra tu al de in te-
res ses ma te ri a is e pes so a is, ex ce to vida e sa ú de,
con tra ris cos tec ni ca men te cal cu la dos.

Pa rá gra fo úni co. E ve da da a re a li za ção de mais
de um se gu ro co brin do o mes mo ob je to ou in te res se,
ex ce to:

I – no caso de se gu ro de vida;
II – para res guar dar-se o se gu ra do da pos si bi li-

da de de fa lên cia ou in sol vên cia da se gu ra do ra; ou

24154 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    215ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



III – para com ple men tar o va lor se gu ra do, se o
pri me i ro con tra to ti ver co ber tu ra par ci al do va lor do
ob je to do se gu ro.

Art. 21. As ins ti tu i ções de res se gu ro tem por ob -
je to as su mir ris cos de so ci e da des se gu ra do ras e de
ou tras res se gu ra do ras.

Art. 22. As ins ti tu i ções se gu ra do ras e res se gu-
ra do ras con tro la das pelo Po der Pú bli co es tão su je i tas
a toda a re gu la men ta ção pre vis ta nes ta lei com ple-
men tar, in clu si ve no que tan ge à su per vi são e fis ca li-
za ção da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

Pa rá gra fo úni co. Fica ve da do às ins ti tu i ções se -
gu ra do ras e res se gu ra do ras con tro la das pelo Po der
Pú bli co as su mir ris cos de pla nos de se gu ro de in te-
res se go ver na men tal sem a de vi da co ber tu ra das re -
ser vas

téc ni cas cor res pon den tes, de ven do o res pec ti-
vo te sou ro ga ran tir o apor te pré vio de tais re ser vas,
quan do ne ces sá rio.

Art. 23. As ins ti tu i ções de ca pi ta li za ção são
aque las cu jas ope ra ções têm por ob je to a co lo ca ção
pú bli ca de tí tu los para a for ma ção de um ca pi tal, me -
di an te pa ga men to de con tri bu i ção, úni ca ou pe rió di-
ca, para res ga te fu tu ro, por de cur so de de ter mi na do
pra zo ou me di an te sor te io.

Art. 24. O Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te-
ma Fi nan ce i ro es ta be le ce rá as con di ções para a ha -
bi li ta ção e re gis tro dos cor re to res de se gu ros e de
res se gu ros.

§ 1º Cor re tor de se gu ros é a pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca ha bi li ta da, na for ma da lei, a in ter me di ar e re -
pre sen tar o se gu ra do ou subs cri tor na con tra ta ção de
ope ra ções de se gu ro.

§ 2º Cor re tor de res se gu ros é a pes soa fí si ca ou
ju rí di ca ha bi li ta da a in ter me di ar e re pre sen tar a se gu-
ra do ra nas ope ra ções de res se gu ros.

§ 3º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
po de rá de le gar a en ti da de re pre sen ta ti va da pro fis-
são o po der de con ce der au to ri za ção para o exer cí cio
pro fis si o nal do cor re tor de se gu ros.

§ 4º As so ci e da des se gu ra do ras e res se gu ra do-
ras não po de rão par ti ci par do ca pi tal de so ci e da de
cor re to ra de se gu ro ou res se gu ro.

§ 5º É ve da do às so ci e da des cor re to ras, aos
cor re to res, aos só ci os e ad mi nis tra do res de so ci e-
da des cor re to ras ser aci o nis ta-con tro la dor, ou ad-
mi nis tra dor de so ci e da des se gu ra do ras ou res se-
gu ra do ras.

§ 6º O cor re tor de se gu ros e o de res se gu ros
não po dem ter qual quer vín cu lo em pre ga tí cio com
so ci e da des se gu ra do ras, res se gu ra do ras, de ca pi-

ta li za ção, de pre vi dên cia pri va da, e ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras ou exer cer car go ou fun ção pú bli ca na
ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, fe de ral, dis tri tal,
es ta du al ou mu ni ci pal.

§ 7º O cor re tor de se gu ros res pon de rá ci vil men-
te pe ran te os se gu ra dos e ins ti tu i ções de se gu ros e
res se gu ros pe los pre ju í zos que ca u sar em vir tu de de
omis são, im pe rí cia ou ne gli gên cia, no exer cí cio de
suas atri bu i ções pro fis si o na is.

§ 8º As so ci e da des se gu ra do ras, res se gu ra do-
ras e de ca pi ta li za ção só po de rão pa gar cor re ta gem a 
cor re to res ou so ci e da des cor re to ras de vi da men te re -
gis tra dos.

Art. 25. Au di tor atu a ri al in de pen den te é a pes -
soa na tu ral ou ju rí di ca, cre den ci a da jun to à Su pe rin-
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos e Su pe rin ten dên cia
de Pre vi dên cia Pri va da, apta a pro ce der a exa mes ou
pe rí ci as das ope ra ções de na tu re za téc ni co atu a ri al,
de sen vol vi das pe las ins ti tu i ções de se gu ros, res se-
gu ros e pre vi dên cia pri va da.

§ 1º O Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro es ta be le ce rá as con di ções para o cre den-
ci a men to dos au di to res atu a ri a is in de pen den tes.

§ 2º Os au di to res atu a ri a is in de pen den tes res -
pon de rão ci vil men te em vir tu de de omis são, im pe rí cia
ou ne gli gên cia, no exer cí cio de suas atri bu i ções.

Art. 26. A ope ra ção de se gu ro será con tra ta da
me di an te pro pos ta as si na da pelo se gu ra do, seu re-
pre sen tan te le gal ou pelo cor re tor ha bi li ta do, com
emis são das res pec ti vas apó li ces ou por ou tra for ma
au to ri za da pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te-
ma Fi nan ce i ro.

§ 1º So bre vin do o si nis tro, a pro va de sua ocor -
rên cia e a jus ti fi ca ti va de seu va lor com pe ti rão ao se -
gu ra do ou be ne fi ciá rio.

§ 2º Será lí ci to à ins ti tu i ção de se gu ro ar güir a
exis tên cia de cir cuns tân cia re la ti va ao ob je to ou in -
te res se se gu ra do cujo co nhe ci men to pré vio in flu i ria
na sua ace i ta ção ou na taxa de se gu ro, para exo ne-
rar-se da res pon sa bi li da de as su mi da, até no caso
de si nis tro.

Art. 27. Sem pre ju í zo do dis pos to em leis es pe ci-
a is, são obri ga tó ri os os se gu ros de:

I – da nos pes so a is a pas sa ge i ros de ae ro na ves
co mer ci a is;

II – res pon sa bi li da de ci vil do pro pri e tá rio de ae -
ro na ves e do trans por ta dor aé reo;

III – ga ran tia do pa ga men to a car go de mu tuá rio
da cons tru ção ci vil, in clu si ve obri ga ção imo bi liá ria;

IV – edi fí ci os di vi di dos em uni da des au tô no mas;
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V – in cên dio e trans por te de bens per ten cen tes
a pes so as ju rí di cas si tu a dos no País ou nele trans por-
ta dos;

VI – da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au -
to mo to res de vias ter res tres e por em bar ca ções ou
por sua car ga a pes so as trans por ta das ou não;

VII – res pon sa bi li da de ci vil dos trans por ta do res
ter res tres, ma rí ti mos, flu vi a is e la cus tres por da nos a
car ga trans por ta da.

Pa rá gra fo úni co. O Órgão de Re gu la men ta ção
do Sis te ma Fi nan ce i ro re gu la men ta rá as con di ções
apli cá ve is aos se gu ros de que tra ta o ca put des te
ar ti go.

CAPÍTULO IV
Da Ga ran tia das Ope ra ções das Ins ti tu i ções

Se gu ra do ras, Res se gu ra do ras
e de Ca pi ta li za ção

Art. 28. Para ga ran tia de suas ope ra ções, em
con for mi da de com os cri té ri os fi xa dos pelo Órgão de
Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro, as ins ti tu i-
ções se gu ra do ras, res se gu ra do ras e de ca pi ta li za ção
cons ti tu i rão:

I – mar gem de sol vên cia e fun do de ga ran tia,
ob je ti van do ga ran tir per ma nen te men te suas ope -
ra ções;

II – re ser vas ma te má ti cas para aten der res pon-
sa bi li da des fu tu ras cer tas com pa ga men tos de pe cú-
li os e ren das de pla nos de se gu ro de vida in di vi du al
ou pre vi dên cia pri va da, amor ti za ções, ren di men tos e
prê mi os de pla nos de ca pi ta li za ção;

III – re ser vas e pro vi sões téc ni cas para aten der
ris cos de se gu ro as su mi dos;

IV – ou tras re ser vas e pro vi sões, para aten der
ou tras res pon sa bi li da des.

§ 1º A mar gem de sol vên cia cor res pon de à su fi-
ciên cia de ati vo para ga ran tir o pas si vo de cor ren te do
con jun to das ope ra ções re a li za das pe las ins ti tu i ções
se gu ra do ras, res se gu ra do ras e de ca pi ta li za ção.

§ 2º O fun do de ga ran tia, re pre sen ta do por um
ter ço do va lor da mar gem de sol vên cia, cons ti tu i rá
per ma nen te ga ran tia su ple men tar das re ser vas e pro -
vi sões téc ni cas.

§ 3º O Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro de ter mi na rá va lo res mí ni mos para o fun do
de ga ran tia, bem como as mo da li da des, li mi tes e per -
cen tu a is apli cá ve is aos in ves ti men tos de co ber tu ra
das re ser vas téc ni cas des ti na das a ga ran tir os com -
pro mis sos as su mi dos, de acor do com o tipo de ins ti-
tu i ção e as mo da li da des ou ra mos ope ra dos.

§ 4º Os ati vos e apli ca ções do fun do de ga ran tia
fi ca rão vin cu la dos à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, na for ma que for de fi ni da pelo Órgão de Re -
gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

Art. 29. A par ce la das con tri bu i ções de ca pi ta li-
za ção que, pe los res pec ti vos pla nos de acu mu la ção
de ca pi ta is, são des ti na das à for ma ção de re ser vas
ma te má ti cas se rão obri ga to ri a men te ad mi nis tra das
na for ma de um fun do de in ves ti men to fi nan ce i ro, na
for ma a ser re gu la men ta da pelo Órgão de Re gu la-
men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

§ 1º Os fun dos de in ves ti men to a que se re fe re o
ca put des te ar ti go são im pe nho rá ve is e so bre eles
não in ci dem en ca i xes obri ga tó ri os ou de pó si tos com -
pul só ri os, não se co mu ni cam com o pa tri mô nio da
ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra, bem como, em caso de fa -
lên cia ou li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i ção, não in te-
gram a mas sa fa li da ou li qui dan da.

§ 2º Além de uma taxa de ad mi nis tra ção fixa, os
pla nos de ca pi ta li za ção po de rão pre ver uma taxa de
re mu ne ra ção va riá vel, pelo de sem pe nho na apli ca-
ção dos re cur sos, nos li mi tes e con di ções es ta be le ci-
dos pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro.

§ 3º É ve da do aos pla nos de ca pi ta li za ção fi xa-
rem a ren ta bi li da de mí ni ma na apli ca ção das re ser-
vas ma te má ti cas.

§ 4º As ins ti tu i ções de ca pi ta li za ção de ve rão in -
for mar re gu lar men te a seus se gu ra dos e con tri bu in-
tes so bre seus ati vos acu mu la dos nas re ser vas ma te-
má ti cas, na for ma dis pu ser o Órgão de Re gu la men ta-
ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

Art. 30. Sem pre que jul gar ne ces sá rio ou con -
ve ni en te à de fe sa dos in te res ses dos se gu ra dos e
dos por ta do res de tí tu los de ca pi ta li za ção, a Su pe-
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos exi gi rá das ins ti-
tu i ções sob sua ju ris di ção a apre sen ta ção de um
pro gra ma de re cu pe ra ção fi nan ce i ra ou téc ni ca, no
pra zo que fi xar.

CAPÍTULO V
Do Si gi lo de Da dos

Art. 31. As ins ti tu i ções do mer ca do de se gu ros
pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção con ser va rão si -
gi lo de qua is quer ope ra ções ati vas, pas si vas e aces -
só ri as ou de ser vi ços pres ta dos a seus cli en tes, ca -
ben do-lhes, ain da, ob ser var o mes mo de ver re la ti va-
men te às in for ma ções ob ti das no de sem pe nho de
suas atri bu i ções, res sal va das as ex ce ções es ta be le-
ci das nes ta lei com ple men tar.
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Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não
abran ge as in for ma ções cons tan tes de lis tas ou ca-
das tros de emi ten tes de che ques sem fun dos, de fra -
u da do res e de ve do res ina dim plen tes, que po de rão
ser for ne ci dos pe las ins ti tu i ções do mer ca do de se gu-
ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção às as so ci a-
ções co mer ci a is, ser vi ços de pro te ção ao cré di to, as -
so ci a ções de lo jis tas e en ti da des con gê ne res, me di-
an te con vê nio, na for ma pre vis ta em ins tru ções ex pe-
di das pelo Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro.

Art. 32. No cur so de in ves ti ga ção ou pro ces so
ju di ci al, o Po der Ju di ciá rio re qui si ta rá às en ti da des de 
su per vi são e fis ca li za ção do sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal as in for ma ções e do cu men tos de que ne ces si tar.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções e es cla re ci-
men tos or de na dos pelo Po der Ju di ciá rio e a exi bi ção
de li vros e do cu men tos em ju í zo, se re ves ti rão sem -
pre do mes mo ca rá ter si gi lo so, só po den do a eles ter
aces so as par tes le gí ti mas na ca u sa, que de les não
po de rão ser vir-se para fins es tra nhos à mes ma.

Art. 33. No cur so de in ves ti ga ção, a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, após apro va ção pe -
los seus res pec ti vos ple ná ri os, bem como suas Co-
mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, após apro va ção
por ma i o ria de seus mem bros, po de rão re qui si tar às
en ti da des de su per vi são e fis ca li za ção re fe ri das nes -
ta lei as in for ma ções de que ne ces si ta rem, no que de -
ve rão ser ri go ro sa men te aten di dos.

§ 1º Obri gam-se os mem bros do Po der Le gis la-
ti vo a man ter sob si gi lo as in for ma ções ob ti das na for -
ma des te ar ti go, con si de ran do-se que bra do de co ro
par la men tar a sua di vul ga ção.

§ 2º A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe -
de ral, bem como suas Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to, só apre ci a rão as in for ma ções de que tra ta o 
ca put des te ar ti go em ses são se cre ta.

Art. 34. Po de rá ser fi xa do con vê nio en tre as en ti-
da des de su per vi são e fis ca li za ção re fe ri das nes ta lei
e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té rio da Fa -
zen da, com vis tas à tro ca de in for ma ções no cur so de
in ves ti ga ções de ilí ci tos pra ti ca dos con tra o Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal e a Fa zen da Na ci o nal.

§ 1º Se rão apro va dos pelo Órgão de Re gu la-
men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro os ter mos do con vê-
nio de que tra ta o ca put des te ar ti go.

§ 2º As in for ma ções ob ti das na for ma des te ar ti-
go se rão uti li za das re ser va da men te e man ti das sob
si gi lo, su je i tan do os in fra to res às pe nas pre vis tas nes -
ta lei com ple men tar.

Art. 35. As ins ti tu i ções do mer ca do de se gu ros
pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção fi cam obri ga das a 
for ne cer a to das as en ti da des de su per vi são e fis ca li-
za ção as in for ma ções e do cu men tos re la ci o na dos à
fun ção fis ca li za do ra pre vis ta nes ta lei com ple men tar,
bem como para aten der o que dis põe o ar ti go an te ri or.

Art. 36. Qu an do, no exer cí cio de suas atri bu i-
ções, as en ti da des de su per vi são e fis ca li za ção re fe-
ri das nes ta lei com pro va rem a prá ti ca de ilí ci to pe nal
de fi ni do em lei como de ação pú bli ca, de ve rão co mu-
ni car os fa tos ao Mi nis té rio Pú bli co, com as in for ma-
ções e do cu men tos per ti nen tes.

Art. 37. No in te res se da su per vi são e fis ca li za-
ção de ins ti tu i ções do mer ca do de se gu ros pri va dos,
res se gu ros e ca pi ta li za ção que ope ram em mais de
um país, me di an te con vê ni os ce le bra dos para a tro ca
de in for ma ções com en ti da des si mi la res de ou tros
pa í ses, as en ti da des de su per vi são e fis ca li za ção na -
ci o na is po de rão aten der os re que ri men tos de in for-
ma ções so li ci ta das por es ses ór gãos es tran ge i ros,
des de que haja a ga ran tia de que tais in for ma ções se -
rão man ti das em si gi lo pelo ór gão es tran ge i ro de fis -
ca li za ção, e que haja ga ran tia de re ci pro ci da de no for-
ne ci men to das in for ma ções.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções de ca rá ter si gi-
lo so ob ti das pe las en ti da des de su per vi são e fis ca li-
za ção re fe ri das nes ta lei jun to a en ti da des de su per vi-
são e fis ca li za ção de ou tros pa í ses de ve rão ser man -
ti das tam bém em si gi lo, so men te sen do pas sí vel de
for ne ci men to a ou tros ór gãos e ins ti tu i ções no País
por ex pres sa au to ri za ção do res pec ti vo ór gão es tran-
ge i ro.

Art. 38. Res sal va das as ex ce ções pre vis tas nes -
ta lei com ple men tar e o con sen ti men to ex pres so dos
in te res sa dos, a vi o la ção do de ver de si gi lo cons ti tui
cri me su je i to à pena de re clu são, de um a qua tro
anos, apli can do-se, no que cou ber, o Có di go Pe nal e
o Có di go de Pro ces so Pe nal, sem pre ju í zo de ou tras
san ções ca bí ve is.

Art. 39. As ins ti tu i ções se gu ra do ras, res se gu ra-
do ras e ca pi ta li za ção, as so ci e da des por elas con tro-
la das ou a elas li ga das ou co li ga das, seus con tro la do-
res, pes so as fí si cas ou ju rí di cas, seus ad mi nis tra do-
res, re pre sen tan tes, man da tá ri os, pre pos tos e em-
pre ga dos e de ma is pes so as fí si cas e ju rí di cas su je i-
tas à dis ci pli na des ta lei com ple men tar de ve rão, obri -
ga to ri a men te, pres tar to dos os es cla re ci men tos e in -
for ma ções so li ci ta dos pela Su pe rin ten dên cia de Se -
gu ros Pri va dos, na for ma e pra zos por elas es ta be le-
ci dos, quan do no exer cí cio das atri bu i ções con fe ri das
por esta lei com ple men tar.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24157AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



§ 1º No exer cí cio de seus po de res de fis ca li za-
ção, é as se gu ra do o li vre aces so de pre pos tos ex-
pres sa men te cre den ci a dos pela Su pe rin ten dên cia de 
Se gu ros Pri va dos aos es ta be le ci men tos e de pen dên-
ci as das ins ti tu i ções men ci o na das no ca put des te ar -
ti go, pre pos tos es tes que po de rão exi gir a exi bi ção de
do cu men tos, pa péis, li vros, in for ma ções e sis te mas
de con tro le man ti dos ou não por meio de sis te mas
ele trô ni cos de re gis tro ou es cri tu ra ção, con si de ran-
do-se a ne ga ti va de aten di men to como em ba ra ço à
fis ca li za ção, su je i to às pe na li da des ca bí ve is.

§ 2º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
po de rá, ain da, re qui si tar in for ma ções e do cu men tos a 
qua is quer ór gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni-
ci pa is.

§ 3º Nos li mi tes das dis po si ções des te ca pí tu lo,
não po dem ser opos tas ex ce ções de si gi lo ban cá rio
ou se gre do co mer ci al à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos.

CAPÍTULO VI
Dos Re gi mes Espe ci a is de Inter ven ção

e Li qui da ção Ju di ci al

Art. 40. As ins ti tu i ções de se gu ro, res se gu ro e
ca pi ta li za ção e as de ma is ins ti tu i ções pú bli cas ou pri -
va das au to ri za das a atu ar pela Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos su je i tam-se à in ter ven ção e à li qui-
da ção ju di ci al, nos ter mos des ta lei com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções re fe ri das no ca-
put fi cam im pe di das de re que rer con cor da ta.

Art. 41. A in ter ven ção po de rá ser de cre ta da pela 
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos em qual quer
ins ti tu i ção sob sua ju ris di ção, quan do se ve ri fi ca rem
as se guin tes anor ma li da des:

I – a ins ti tu i ção so frer pre ju í zo que su je i te a ris -
cos os seus cre do res e par ti ci pan tes;

II – fo rem ve ri fi ca das re i te ra das in fra ções a dis -
po si ti vos da le gis la ção, não re gu la ri za das após as de -
ter mi na ções das Enti da des de Su per vi são e Fis ca li-
za ção, no uso das suas atri bu i ções le ga is;

III – a ins ti tu i ção es te ja even tu al men te com ca pi-
tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de ses sen ta por
cen to do mí ni mo es ta be le ci do.

§ 1º  A in ter ven ção será de cre ta da ex-of fi cio
pela en ti da de de su per vi são e fis ca li za ção ou por so li-
ci ta ção dos ad mi nis tra do res da pró pria ins ti tu i ção,
sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal que
lhes cou ber.

§ 2º O pe río do de in ter ven ção não ex ce de rá a
seis me ses, que, por de ci são da en ti da de de su per vi-

são e fis ca li za ção, po de rá ser pror ro ga do por igual
pe río do e por uma úni ca vez.

Art. 42. A in ter ven ção será exe cu ta da por um in -
ter ven tor ou, de acor do com o por te da ins ti tu i ção, por 
um con se lho in ter ven tor, cons ti tu í do de três a cin co
mem bros, no me a dos pela en ti da de de su per vi são e
fis ca li za ção, com ple nos po de res de ges tão.

§ 1º Inde pen den te men te da pu bli ca ção do ato
de sua no me a ção, o in ter ven tor, ou con se lho in ter-
ven tor, será in ves ti do, de ime di a to, em suas fun-
ções, me di an te ter mo de pos se la vra do no li vro pró -
prio da ins ti tu i ção sob in ter ven ção, com a trans cri-
ção do ato que hou ver de cre ta do a me di da e que o
te nha no me a do.

§ 2º As fun ções e obri ga ções do in ter ven tor ou
do con se lho in ter ven tor, as sim como a for ma de sua
pres ta ção de con tas, se rão re gu la men ta das pelo
Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

§ 3º Das de ci sões do in ter ven tor ou do con se lho
in ter ven tor ca be rá re cur so, sem efe i to sus pen si vo, no
pra zo de dez dias da res pec ti va ciên cia, para a ins tân-
cia de re cur sos do Órgão de Re gu la men ta ção do Sis -
te ma Fi nan ce i ro.

Art. 43. A in ter ven ção ces sa rá:
I – se os in te res sa dos, apre sen tan do as ne ces-

sá ri as con di ções de ga ran tia, jul ga das a cri té rio da
en ti da de de su per vi são e fis ca li za ção, to ma rem a si o
pros se gui men to das ati vi da des eco nô mi cas da em-
pre sa;

II – quan do, a cri té rio da en ti da de de su per vi são
e fis ca li za ção, a si tu a ção da ins ti tu i ção se hou ver nor -
ma li za do;

III – se de cre ta da a li qui da ção ju di ci al da ins -
ti tu i ção.

Art. 44. A li qui da ção ju di ci al das ins ti tu i ções de
se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção e de ma is ins ti tu i-
ções pú bli cas ou pri va das au to ri za das a atu ar pela
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, ne ces sa ri a-
men te pre ce di da de in ter ven ção, so men te po de rá ser
re que ri da ao Mi nis té rio Pú bli co pe las en ti da des de
su per vi são e fis ca li za ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na -
ci o nal.

§ 1º A ini ci a ti va de cada en ti da de de su per vi são
e fis ca li za ção re fe ri das nes ta lei res trin gir-se-á às ins -
ti tu i ções sob sua ju ris di ção e será de vi da men te fun -
da men ta da ao Mi nis té rio Pú bli co, a quem com pe ti rá a 
pro po si ção da ação pe ran te o Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Apli cam-se à li qui da ção ju di ci al das ins ti tu i-
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go as dis po si ções
da le gis la ção vi gen te.
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Art. 45. Du ran te a fase de ins tru ção do pro ces so
em ju í zo, a res pec ti va en ti da de de su per vi são e fis ca-
li za ção fun ci o na rá como as sis ten te obri ga tó rio do Mi -
nis té rio Pú bli co no pro ces so de li qui da ção ju di ci al da
ins ti tu i ção.

Art. 46. A clas si fi ca ção dos cré di tos para fins da
li qui da ção ju di ci al de ins ti tu i ção de se gu ro, res se gu ro
e ca pi ta li za ção ou de ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da
au to ri za da a atu ar pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, ob ser va rá a se guin te or dem de pre fe rên cia:

I – os cré di tos tra ba lhis tas, na for ma do art. 102,
ca put, do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945;

II – as ações tra ba lhis tas im pe tra das an tes da
data da de cre ta ção da li qui da ção ju di ci al;

III – os cré di tos de cor ren tes de si nis tros avi sa-
dos ao es ta be le ci men to de se gu ro e res se gu ro;

IV – os de ma is cré di tos, ob ser va da a or dem do
art. 102 do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945.

Art. 47. No caso de li qui da ção ju di ci al ou fa lên-
cia de ins ti tu i ção de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za-
ção, a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos de ve rá
de ter mi nar a trans fe rên cia da ad mi nis tra ção do res-
pec ti vo fun do ou fun dos de in ves ti men to para ou tra
ins ti tu i ção.

Art. 48. Os con tro la do res e ad mi nis tra do res das
ins ti tu i ções de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção, sob
in ter ven ção ou li qui da ção ju di ci al, fi ca rão com seus
bens in dis po ní ve is, não po den do, por qual quer for ma,
di re ta ou in di re ta, ali e ná-los ou one rá-los, até a apu ra-
ção e li qui da ção fi nal de suas res pon sa bi li da des.

§ 1º A in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go de -
cor re do ato que de cre tar a in ter ven ção, ou a li qui da-
ção ju di ci al, e atin ge aos con tro la do res e a to dos
aque les que te nham es ta do no exer cí cio das fun ções
es ta tu tá ri as nos doze me ses an te ri o res ao mes mo
ato.

§ 2º Por pro pos ta da en ti da de de su per vi são e
fis ca li za ção, apro va da pelo Órgão de Re gu la men ta-
ção do Sis te ma Fi nan ce i ro, a in dis po ni bi li da de pre vis-
ta nes te ar ti go po de rá ser es ten di da:

I – aos bens de ge ren tes, con se lhe i ros fis ca is,
au di to res in de pen den tes e aos de to dos aque les que
te nham con cor ri do, nos úl ti mos doze me ses, para a
de cre ta ção da in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al;

II – aos bens de pes so as que, nos úl ti mos doze
me ses, os te nham, a qual quer tí tu lo, ad qui ri do de ad -
mi nis tra do res da ins ti tu i ção ou das pes so as re fe ri das
no in ci so an te ri or, des de que haja se gu ros ele men tos

de con vic ção de se tra tar de trans fe rên cia si mu la da
com o fim de evi tar os efe i tos des ta lei com ple men tar.

§ 3º Não se in clu em nas dis po si ções des te ar ti-
go os bens con si de ra dos ina li e ná ve is ou im pe nho rá-
ve is pela le gis la ção em vi gor.

§ 4º Não são igual men te atin gi dos pela in dis po-
ni bi li da de os bens ob je to de con tra to de ali e na ção, de
pro mes sa de com pra e ven da, de ces são ou pro mes-
sa de ces são de di re i tos, des de que os res pec ti vos
ins tru men tos te nham sido le va dos ao com pe ten te re -
gis tro pú bli co an te ri or men te à data da de cre ta ção da
in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al.

§ 5º Os abran gi dos pela in dis po ni bi li da de de
bens de que tra ta este ar ti go não po de rão au sen-
tar-se do foro da in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al
sem pré via e ex pres sa au to ri za ção da en ti da de de su -
per vi são e fis ca li za ção ou do juiz, con for me o caso.

Art. 49. De cre ta da a in ter ven ção ou a li qui da ção
ju di ci al, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor, o li qui-
dan te ou o pró prio es cri vão da li qui da ção ju di ci al co -
mu ni ca rá ao re gis tro pú bli co com pe ten te e às bol sas
a in dis po ni bi li da de de bens im pos ta no ar ti go an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi da a co mu ni ca ção, a au -
to ri da de com pe ten te fi ca rá, re la ti va men te a es ses
bens, im pe di da de:

I – fa zer trans cri ções, ins cri ções ou aver ba ções
de do cu men tos pú bli cos ou par ti cu la res;

II – ar qui var atos ou con tra tos que im por tem em
trans fe rên cia de co tas so ci a is, ações ou pa nes be ne-
fi ciá ri as;

III – re a li zar ou re gis trar ope ra ções e tí tu los de
qual quer na tu re za;

IV – pro ces sar a trans fe rên cia de pro pri e da de
de ve í cu los au to mo to res.

CAPÍTULO VII
Das Pe na li da des Apli cá ve is às Insti tu i ções

de Se gu ro, Res se gu ro e Ca pi ta li za ção

Art. 50. As en ti da des de su per vi são e fis ca li za-
ção po de rão im por aos in fra to res das nor mas des ta
lei com ple men tar, da Lei de So ci e da des por Ações
(Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976), das re so-
lu ções do Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro, bem como de ou tras nor mas in fra le ga is de
suas pró pri as emis sões e cujo cum pri men to lhes in -
cum ba fis ca li zar, as se guin tes pe na li da des:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta, a ser fi xa da na for ma do § 1º des te ar-

ti go;
III – ina bi li ta ção tem po rá ria, até o má xi mo de

dez anos, para o exer cí cio dos car gos de di re tor e
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mem bro de con se lhos de ad mi nis tra ção, ór gãos con -
sul ti vos, fis ca is e as se me lha dos de ins ti tu i ções do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e dos car gos de ad mi-
nis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal de com pa nhi as
aber tas;

IV – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para
o exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei com -
ple men tar;

V – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro para o
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei com ple-
men tar;

VI – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de pra ti car ati vi da des que de pen dam de au to ri-
za ção ou re gis tro na en ti da de;

VII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de atu ar, di re ta ou in di re ta men te, em uma ou
mais mo da li da des de ope ra ção re a li za das nos mer -
ca dos sob su per vi são das res pec ti vas en ti da des.

§ 1º A mul ta pre vis ta no in ci so II do ca put des te
ar ti go não ex ce de rá o ma i or des tes va lo res:

I – qui nhen tas mil Uni da des Fis ca is de Re fe rên-
cia (UFIR);

II – cin qüen ta por cen to do va lor da emis são ou
ope ra ção ir re gu lar; ou

III – três ve zes o mon tan te da van ta gem eco nô-
mi ca ob ti da ou da per da evi ta da em de cor rên cia do ilí -
ci to.

§ 2º Nos li mi tes pre vis tos no pa rá gra fo an te ri or
são con si de ra das cu mu la ti va men te as mul tas apli ca-
das à pes soa ju rí di ca e aos seus ad mi nis tra do res.

§ 3º Nos ca sos de re in ci dên cia se rão apli ca das,
al ter na ti va men te, mul ta, nos ter mos do pa rá gra fo an -
te ri or e até o tri plo dos va lo res fi xa dos, ou pe na li da de
pre vis ta nos in ci sos III a VII do ca put des te ar ti go.

§ 4º Res sal va do o dis pos to no pa rá gra fo an te ri-
or, as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos III a VII do ca-
put des te ar ti go so men te se rão apli ca das nos ca sos
de in fra ção gra ve, as sim de fi ni das pelo Órgão de Re -
gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

§ 5º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go se rão pa -
gas me di an te re co lhi men to ao Te sou ro Na ci o nal,
den tro do pra zo de quin ze dias con ta dos do re ce bi-
men to da res pec ti va no ti fi ca ção.

§ 6º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go, após a de -
ci são fi nal que as im pôs na es fe ra ad mi nis tra ti va, te -
rão efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo e se rão co bra das ju di-
ci al men te, de acor do com o rito es ta be le ci do pelo Có -
di go de Pro ces so Ci vil para o pro ces so de exe cu ção.

Art. 51. São sus ce tí ve is de so frer as pe na li da-
des pre vis tas nes ta lei com ple men tar:

I – as pes so as fí si cas e ju rí di cas au to ri za das a
fun ci o nar pe las en ti da des de su per vi são e fis ca li za-
ção re fe ri das nes ta lei e seus ad mi nis tra do res;

II – as pes so as fí si cas e ju rí di cas que exer çam
ir re gu lar men te ati vi da de de pen den te de au to ri za ção
das en ti da des de su per vi são e fis ca li za ção re fe ri das
nes ta lei e seus ad mi nis tra do res;

Art. 52. É sus ce tí vel de so frer as pe na li da des
pre vis tas nes ta lei com ple men tar, sem pre ju í zo das
de ma is san ções ca bí ve is, todo aque le que, de qual -
quer for ma, cap te ou agen cie ne gó ci os para pes so as
ju rí di cas es tran ge i ras cuja au to ri za ção para fun ci o na-
men to em ter ri tó rio na ci o nal deva ser con ce di da por
en ti da de de su per vi são e fis ca li za ção re fe ri das nes ta
lei.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se pes soa ju rí di ca
es tran ge i ra toda aque la cons ti tu í da ou or ga ni za da de
acor do com a lei de país es tran ge i ro ou que te nha sua 
sede ou lo cal de ad mi nis tra ção no ex te ri or, bem como 
as fi li a is de pes so as ju rí di cas bra si le i ras es ta be le ci-
das fora do ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 53. Das de ci sões pro fe ri das pela Su pe rin-
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos ao apli car pe na li da-
des ca be rá re cur so para a ins tân cia de re cur sos do
ór gão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na -
ci o nal, a ser in ter pos to no pra zo de quin ze dias a con -
tar da data do re ce bi men to da no ti fi ca ção da de ci são.

Pa rá gra fo úni co. No caso das pu ni ções pre vis-
tas nos in ci sos I a III do ca put do art. 69, a in ter po si-
ção de re cur so se fará com efe i to sus pen si vo so bre a
apli ca ção da pena.

Art. 54. No cur so do pro ces so ad mi nis tra ti vo, e
ob je ti van do a pre ser va ção do in te res se pú bli co, a au -
to ri da de pro ces san te, em ca rá ter pre ven ti vo, po de rá:

I – de ter mi nar o afas ta men to dos ad mi nis tra do-
res en vol vi dos nos ne gó ci os da ins ti tu i ção, en quan to
per du rar a apu ra ção das res pon sa bi li da des;

II – im pe dir que os ad mi nis tra do res en vol vi dos
as su mam car gos de di re ção ou ad mi nis tra ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras ou atu em como man da tá ri os
com po de res ge ra is ou pre pos tos de di re to res ou ad -
mi nis tra do res; e

III – de ter mi nar me di das ten den tes a res trin gir a
atu a ção da ins ti tu i ção no mer ca do.

Art. 55. Pres cre vem em oito anos as in fra ções
das nor mas le ga is cujo cum pri men to in cum ba às en ti-
da des de su per vi são e fis ca li za ção re fe ri das nes ta lei, 
ocor ri das no âm bi to de suas com pe tên ci as, con ta do
esse pra zo da prá ti ca do ilí ci to ou, no caso de in fra ção
per ma nen te ou con ti nu a da, do dia que ti ver ces sa do.
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§ 1º Apli ca-se a pres cri ção a todo in qué ri to pa -
ra li sa do por mais de qua tro anos, pen den te de des pa-
cho ou jul ga men to, de ven do ser ar qui va do de ofí cio
ou a re que ri men to da par te in te res sa da, sem pre ju í zo
de se rem apu ra das as res pon sa bi li da des pela pa ra li-
sa ção, se for o caso.

§ 2º A pres cri ção in ter rom pe-se:
I – pela no ti fi ca ção do in di ci a do;
II – por qual quer ato ine quí vo co que im por te

apu ra ção da ir re gu la ri da de;
III – pela de ci são con de na tó ria re cor rí vel de en -

ti da de de su per vi são e fis ca li za ção;
IV – pela as si na tu ra do ter mo de com pro mis so

de que tra ta o art. 77.
§ 3º Não cor re rá a pres cri ção quan do o in di ci a-

do ou acu sa do en con trar-se em lu gar in cer to ou não
sa bi do.

§ 4º Na hi pó te se pre vis ta no § 3º, o pro ces so
cor re rá con tra os de ma is acu sa dos, des mem bran-
do-se o mes mo em re la ção ao acu sa do re vel.

§ 5º Para os in qué ri tos ad mi nis tra ti vos pen den-
tes ou fa tos já ocor ri dos, os pra zos de pres cri ção pre-
vis tos nes te ar ti go co me ça rão a flu ir a par tir da data
de vi gên cia des ta lei com ple men tar.

Art. 56. As en ti da des de su per vi são e fis ca li za-
ção re fe ri das nes ta lei po de rão sus pen der, em qual -
quer fase, o in qué ri to ad mi nis tra ti vo, se o in di ci a do ou
acu sa do as si nar ter mo de com pro mis so, obri gan-
do-se a:

I – ces sar a prá ti ca de ati vi da des ou atos con si-
de ra dos ilí ci tos pela res pec ti va en ti da de; e

II – cor ri gir as ir re gu la ri da des apon ta das, in clu-
si ve in de ni zan do os pre ju í zos, na for ma des ta lei com -
ple men tar.

§ 1º O ter mo de com pro mis so a que se re fe re
este ar ti go não im por ta rá con fis são quan to à ma té ria
de fato, nem re co nhe ci men to de ili ci tu de da con du ta
ana li sa da.

§ 2º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli-
ca do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o pra -
zo para cum pri men to das obri ga ções even tu al men te
as su mi das, ca rac te ri zan do, o seu ina dim ple men to,
cri me de de so be diên cia, pre vis to no art. 330 do Có di-
go Pe nal.

§ 3º Não cum pri das as obri ga ções no pra zo pre -
vis to no § 2º, a cor res pon den te en ti da de de su per vi-
são e fis ca li za ção dará con ti nu i da de ao pro ce di men to
ad mi nis tra ti vo an te ri or men te sus pen so, para a apli ca-
ção das pe na li da des ca bí ve is.

Art. 57. Se rão con si de ra dos, na apli ca ção das
pe na li da des pre vis tas nes ta lei com ple men tar, o ar re-
pen di men to efi caz e o ar re pen di men to

pos te ri or ou a cir cuns tân cia de qual quer pes-
soa, es pon ta ne a men te, con fes sar ilí ci to ou pres tar in -
for ma ções re la ti vas a sua ma te ri a li da de.

Art. 58. O Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te-
ma Fi nan ce i ro re gu la men ta rá a apli ca ção do dis pos to
nos arts. 75 e 76 des ta lei com ple men tar, no to can te
aos pro ce di men tos con du zi dos pe las en ti da des de
su per vi são e fis ca li za ção.

CAPITULO VIII
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 59. Fica fa cul ta do à Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos, du ran te qua tro anos, con ta dos da
vi gên cia des ta lei com ple men tar, pre en cher as fun-
ções co mis si o na das cons tan tes de sua es tru tu ra or -
ga ni za ci o nal com pes so al es tra nho aos seus qua-
dros, nos se guin tes li mi tes:

I – qua ren ta por cen to, nos dois pri me i ros anos;
e

II – vin te por cen to, no ter ce i ro e quar to anos.
Art. 60. Na pri me i ra no me a ção do Su pe rin ten-

den te da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, a
du ra ção de seu man da to será de dois anos, con ta dos
a par tir do dia da pos se.

Art. 61. O Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te-
ma Fi nan ce i ro po de rá, a qual quer tem po, de ter mi nar
a trans fe rên cia da sede da Su pe rin ten dên cia de Se -
gu ros Pri va dos para o Dis tri to Fe de ral.

Art. 62. As ins ti tu i ções de se gu ro e de ma is ins ti-
tu i ções au to ri za das a fun ci o nar pela Su pe rin ten dên-
cia de Se gu ros Pri va dos te rão o pra zo de um ano, a
par tir da vi gên cia des ta lei com ple men tar, para se
adap ta rem às suas dis po si ções.

Art. 63. As so ci e da des cor re to ras de se gu ro de -
ve rão ade quar-se ao dis pos to no art. 24, §§ 4º e 5º,
des ta lei com ple men tar, no pra zo de cen to e oi ten ta
dias, con ta dos a par tir da data de sua vi gên cia.

Art. 64. Enten de-se para as fi na li da des des ta lei
que o Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan-
ce i ro é o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ou tra ins ti-
tu i ção que ve nha subs ti tuí-lo.

CAPÍTULO IX
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 65. Ve ri fi can do a ocor rên cia de atos ir re gu-
la res en vol ven do re cur sos pú bli cos, ou qua is quer ir -
re gu la ri da des em área de com pe tên cia de ou tros ór -
gãos pú bli cos, as en ti da des de su per vi são e fis ca li za-
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ção re fe ri das nes ta lei de ve rão in for mar as au to ri da-
des com pe ten tes, en vi an do-lhes os do cu men tos ne -
ces sá ri os à apu ra ção ou com pro va ção dos fa tos.

Art. 66. A par tir do exer cí cio se guin te ao da pu -
bli ca ção des ta lei com ple men tar, será de vi da se mes-
tral men te taxa de fis ca li za ção que será re co lhi da à
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos pe las ins ti tu i-
ções sob sua ju ris di ção, na for ma a ser ex pe di da pelo
Órgão de Re gu la men ta ção do Sis te ma Fi nan ce i ro.

Art. 67. Os pa ga men tos das ta xas de fis ca li za-
ção e mul tas de vi das às en ti da des de su per vi são e
fis ca li za ção se rão re co lhi dos ao Te sou ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Até o úl ti mo dia útil do mês sub -
se qüen te ao dos re co lhi men tos de que tra ta o ca put
des te ar ti go, o Te sou ro Na ci o nal trans fe ri rá às en ti da-
des de su per vi são e fis ca li za ção re fe ri das nes ta lei os 
re cur sos que lhes cou be rem.

Art. 68. Apli cam-se as dis po si ções do De cre-
to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de 1945, da Lei nº
6.024, de 13 de mar ço de 1974, como fon te sub si diá-
ria des ta lei com ple men tar, na qui lo que com ela não
con fli tar.

Art. 69. Fica ex tin to o Con se lho Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos (CNSP), a que se re fe rem os arts. 8º,
alí nea a, e 32 a 34 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no -
vem bro de 1966.

Art. 70. As nor mas edi ta das até a data da en tra-
da em vi gor des ta lei com ple men tar, pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos e pela Su pe rin ten dên-
cia de Se gu ros Pri va dos, apli car-se-ão como fon te
sub si diá ria des ta mes ma lei com ple men tar, na qui lo
que com ela não con fli tar.

Art. 71. Re vo gam-se o De cre to-Lei nº 73, de 21
de no vem bro de 1966, e as de ma is dis po si ções em
con trá rio.

Art. 72. Esta lei com ple men tar en tra rá em vi gor
a par tir de no ven ta dias da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei com ple men tar re gu la-
men ta as ati vi da des do mer ca do de se gu ros pri va-
dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção, as sim como a atu a-
ção das en ti da des de su per vi são e fis ca li za ção e a
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, ten do por
base as dis po si ções do art. 192 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que tra ta do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

O pro je to com põe-se de se ten ta e dois ar ti gos
dis tri bu í dos em nove ca pí tu los. O Ca pí tu lo I, Das Dis -
po si ções Pre li mi na res, con tém cin co ar ti gos, que de -
fi nem os li mi tes de atu a ção da lei com ple men tar e os
ob je ti vos da po lí ti ca de se gu ros pri va dos, res se gu ros

e ca pi ta li za ção, além de ca rac te ri zar a Su pe rin ten-
dên cia de Se gu ros Pri va dos como en ti da de in te gran-
te do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal vin cu la da à su per-
vi são e con tro le das ati vi da des de se gu ros pri va dos,
res se gu ros e ca pi ta li za ção.

O Ca pí tu lo II, Da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, con tém dez ar ti gos, que re gu la men tam a
atu a ção des sa su pe rin ten dên cia como en ti da de de
su per vi são e fis ca li za ção das ati vi da des de se gu ros
pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção, as sim como de -
fi nem as ca rac te rís ti cas de sua ad mi nis tra ção.

O Ca pí tu lo III, Das Insti tu i ções de Se gu ro, Res -
se gu ro e Ca pi ta li za ção, con tém doze ar ti gos, que re -
gu la men tam a atu a ção das ins ti tu i ções do Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal au to ri za das a exe cu tar ope ra-
ções de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção.

O Ca pí tu lo IV, Da ga ran tia das ope ra ções das
ins ti tu i ções se gu ra do ras, res se gu ra do ras e de ca pi ta-
li za ção, con tém três ar ti gos que de fi nem nor mas com
vis tas a pro por ci o nar ga ran tia às ope ra ções de se gu-
ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção.

O Ca pí tu lo V, Do Si gi lo de Da dos, con tém nove
ar ti gos, que es pe ci fi cam nor mas re la ti vas ao si gi lo
dos da dos con ti dos nas ope ra ções de se gu ro, res se-
gu ro, ca pi ta li za ção e pre vi dên cia pri va da.

O Ca pí tu lo VI, Dos Re gi mes Espe ci a is de Inter -
ven ção e Li qui da ção Ju di ci al, con tém dez ar ti gos,
que re gu lam a apli ca ção de re gi mes es pe ci a is de fun -
ci o na men to a ins ti tu i ções do ramo de se gu ros, res se-
gu ros e ca pi ta li za ção que en fren tem si tu a ções de
gra ves di fi cul da des fi nan ce i ras ou de des man dos ad -
mi nis tra ti vos.

O Ca pí tu lo VII, Das Pe na li da des Apli cá ve is às
Insti tu i ções de Se gu ro, Res se gu ro, Ca pi ta li za ção e
Pre vi dên cia Pri va da, con tém nove ar ti gos, que es pe-
ci fi cam pe na li da des apli cá ve is às ins ti tu i ções do
ramo de se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, e a
seus ad mi nis tra do res, de di re i to ou de fato.

O Ca pí tu lo VIII, Das Dis po si ções Tran si tó ri as,
con tém seis ar ti gos, que tra tam de si tu a ções a se rem
opor tu na men te re sol vi das, re gu lan do sua ocor rên cia
en quan to tal não acon te ce.

O Ca pí tu lo IX, Das Dis po si ções Fi na is, con tém
oito ar ti gos, que se de di cam, em es pe ci al, à ci ta ção
de nor mas sub si diá ri as, pas sí ve is de se rem apli ca-
das quan do não con fli tem com a lei com ple men tar,
além de es pe ci fi ca rem as cláu su las de re vo ga ção e
vi gên cia da mes ma lei.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO–LEI Nº 7.661,
DE 21 DE JUNHO DE 1945

Lei de Fa lên ci as.

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

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
ações.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se-
guin te Lei:
....................................................................................

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

Dis põe so bre a Inter ven ção e a li-
qui da ção ex tra ju di ci al de ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras, 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:
....................................................................................

DECRETO–LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 2º do Ato Com ple men tar
nú me ro 23, de 20 de ou tu bro de 1966,
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO IV
Do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal

Art. 192. (*) O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru-
tu ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li-
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da-
de, será re gu la do em lei com ple men tar, que dis po rá,
in clu si ve, so bre:

I – a au to ri za ção para o fun ci o na men to das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, as se gu ra do às ins ti tu i ções
ban cá ri as ofi ci a is e pri va das aces so a to dos os ins -
tru men tos do mer ca do fi nan ce i ro ban cá rio, sen do
ve da da a es sas ins ti tu i ções a par ti ci pa ção em ati vi-
da des não pre vis tas na au to ri za ção de que tra ta
este in ci so;

II – au to ri za ção e fun ci o na men to dos es ta be le-
ci men tos de se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção, bem
como do ór gão ofi ci al fis ca li za dor e do ór gão ofi ci al
res se gu ra dor;

III – as con di ções para a par ti ci pa ção do ca pi tal
es tran ge i ro nas ins ti tu i ções a que se re fe rem os in ci-
sos an te ri o res, ten do em vis ta, es pe ci al men te:

a) os in te res ses na ci o na is;
b) os acor dos in ter na ci o na is;
IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as atri bu-

i ções do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras pú bli cas e pri va das;

V – os re qui si tos para a de sig na ção de mem -
bros da di re to ria do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, bem como seus im pe di men tos após 
o exer cí cio do car go;

VI – a cri a ção de fun do ou se gu ro, com o ob je ti-
vo de pro te ger a eco no mia po pu lar, ga ran tin do cré di-
tos, apli ca ções e de pó si tos até de ter mi na do va lor, ve -
da da a par ti ci pa ção de re cur sos da União;

VII – os cri té ri os res tri ti vos da trans fe rên cia de
pou pan ça de re giões com ren da in fe ri or à mé dia na ci-
o nal para ou tras de ma i or de sen vol vi men to;

VIII – o fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de cré -
di to e os re qui si tos para que pos sam ter con di ções de
ope ra ci o na li da de e es tru tu ra ção pró pri as das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras.

§ 1º A au to ri za ção a que se re fe rem os in ci sos I
e II será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, per mi ti da a trans -
mis são do con tro le da pes soa ju rí di ca ti tu lar, e con ce-
di da sem ônus, na for ma da lei do sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal, a pes soa ju rí di ca cu jos di re to res te nham ca -
pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da, e que com pro ve
ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o em pre en di-
men to.

§ 2º Os re cur sos fi nan ce i ros re la ti vos a pro gra-
mas e pro je tos de ca rá ter re gi o nal, de res pon sa bi li da-
de da União, se rão de po si ta dos em suas ins ti tu i ções
re gi o na is de cré di to e por elas apli ca dos.

§ 3º As ta xas de ju ros re a is, ne las in clu í das co -
mis sões e qua is quer ou tras re mu ne ra ções di re ta ou
in di re ta men te re fe ri das à con ces são de cré di to, não
po de rão ser su pe ri o res a doze por cen to ao ano; a co -
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bran ça aci ma des te li mi te será con ce i tu a da como cri -
me de usu ra, pu ni do, em to das as suas mo da li da des,
nos ter mos que a lei de ter mi nar.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 13, de 1996

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

DECRETO–LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

Có di go Pe nal.

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

TÍTULO XI
Dos Cri mes Con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca

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

CAPÍTULO II
Dos Cri mes Pra ti ca dos por Par ti cu lar

Con tra a Admi nis tra ção em Ge ral

De so be diên cia
Art. 330. De so be de cer a or dem le gal de fun ci o-

ná rio pú bli co:
Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)

me ses, e mul ta.
....................................................................................

(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)

 PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 342, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Dis põe so bre o Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal e dá ou tras pro vi den ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal é es tru tu-

ra do pela pre sen te lei com ple men tar, de for ma a pro -
mo ver o de sen vol vi men to equi li bra do do País e a ser -
vir aos in te res ses da co le ti vi da de.

Art. 2º Cons ti tu em o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal:
I – o Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal;

II – o Ban co Cen tral do Bra sil;

III – ins ti tu i ções fi nan ce i ras; e

IV – de ma is ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das au -
to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
nos ter mos des ta lei com ple men tar, e que te nham
fun ções de in ter me di a ção fi nan ce i ra de re cur sos de
ter ce i ros ou se jam es pe ci a li za das na con ces são de
cré di to.

SEÇÃO I
Do Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal

Art. 3º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal terá por
ob je ti vos prin ci pa is de fen der a pou pan ça po pu lar e
pro mo ver a es ta bi li da de, a sol vên cia e o bom fun ci o-
na men to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, ca ben-
do–lhe:

 I – re gu lar e co or de nar a su per vi são e fis ca li za-
ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, a ser exe cu ta da
pelo Ban co Cen tral do Bra sil;

II – re gu lar o fun ci o na men to do Sis te ma Fi nan-
ce i ro Na ci o nal em con so nân cia com os ob je ti vos de
uma mo e da es tá vel e da sus ten ta bi li da de do ba lan ço
de pa ga men tos;

III – es ti mu lar a for ma ção de pou pan ça e a ade -
qua da ofer ta de cré di to; e

IV – pro mo ver a efi ciên cia do Sis te ma Fi nan ce i-
ro Na ci o nal e o aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções e
ins tru men tos fi nan ce i ros na ci o na is.

Art. 4º Com põem o Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal:
I – o Mi nis tro da Fa zen da, na qua li da de de Pre -

si den te;
II – o Mi nis tro do Pla ne ja men to e Orça men to;
III – o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil;
IV – dois mem bros com man da to de qua tro

anos;
§ 1º Os mem bros re fe ri dos no in ci so IV exer ce-

rão ain da as fun ções es pe ci fi ca das no art. 5º, § 1º,
des ta lei com ple men tar, e fa rão jus à mes ma re mu ne-
ra ção fi xa da para os di re to res do Ban co Cen tral do
Bra sil.

§ 2º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal re u-
nir-se-á or di na ri a men te uma vez por mês, ou, ex tra or-
di na ri a men te, por con vo ca ção de seu pre si den te ou
de três de seus ou tros mem bros.

§ 3º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal de ci di rá
por ma i o ria de vo tos, pre sen tes a ma i o ria ab so lu ta de
seus mem bros, ve da da ao pre si den te qual quer de ci-
são ad re fe ren dum do co le gi a do.

§ 4º O pre si den te par ti ci pa rá da vo ta ção e,
em caso de em pa te, pro fe ri rá se gun do voto, de
qua li da de.

§ 5º Os pre si den tes da Co mis são de Fi nan ças e
Tri bu ta ção, da Câ ma ra dos De pu ta dos, e da Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, do Se na do Fe de ral, te -
rão as sen to nas re u niões do Con se lho Fi nan ce i ro Na -
ci o nal, sem di re i to a voto.

Art. 5º De ve rão atu ar jun to ao Con se lho Fi nan-
ce i ro Na ci o nal, na for ma de re gu la men to por ele apro -
va do:
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I – Se cre ta ria Exe cu ti va; e
II – Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce-

i ro Na ci o nal.
§ 1º O pre si den te do Con se lho Fi nan ce i ro Na ci-

o nal de sig na rá os con se lhe i ros de que tra ta o in ci so
IV do art. 4º des ta lei, o Se cre tá rio Exe cu ti vo do Con -
se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal e o Pre si den te da Co mis-
são de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

§ 2º Ca be rá à Se cre ta ria Exe cu ti va a co or de na-
ção ad mi nis tra ti va do Con se lho, bem como tor nar pú -
bli cas as de ci sões do ór gão co le gi a do.

§ 3º Ca be rá à Co mis são de Re cur sos do Sis te-
ma Fi nan ce i ro Na ci o nal jul gar, em úl ti ma ins tân cia
ad mi nis tra ti va, os re cur sos in ter pos tos con tra pe na li-
da des im pos tas pelo Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 4º O re gu la men to a que se re fe re o ca put po -
de rá re ser var ao Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, em
subs ti tu i ção à Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal, a de ci são so bre re cur sos re fe ren-
tes às pe na li da des que im por tem em ina bi li ta ção
para o exer cí cio de car gos ou em sus pen são ou cas -
sa ção de au to ri za ção de ins ti tu i ções do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 6º A Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal po de rá ser or ga ni za da em Câ ma-
ras ou Tur mas.

§ 1º O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca de sig na-
rá um Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal para atu ar
jun to à Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal.

§ 2º A Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Fi-
nan ce i ro Na ci o nal re u nir-se-á or di na ri a men te na ter -
ce i ra se ma na de cada mês ou, ex tra or di na ri a men te,
por con vo ca ção de seu Pre si den te ou da ma i o ria de
seus mem bros.

§ 3º Os jul ga men tos da Co mis são de Re cur sos
do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal se rão pro mo vi dos
em ses são pú bli ca, ex ce to nos ca sos em que for ne -
ces sá rio pre ser var o si gi lo ban cá rio.

Art. 7º A Se cre ta ria Exe cu ti va e a Co mis são de
Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal fun ci o na-
rão sob a res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Fa zen da,
po den do uti li zar re cur sos hu ma nos e ma te ri a is for ne-
ci dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil, pelo Mi nis té rio da
Fa zen da e pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão.

Art. 8º Com pe te ao Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal:
I – co or de nar a su per vi são e fis ca li za ção das

ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal;

II – re gu lar a cons ti tu i ção, a or ga ni za ção e o fun -
ci o na men to das ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar
nos mer ca dos fi nan ce i ro, de ca pi ta is, de se gu ros e de 
pre vi dên cia, dis pon do es pe ci al men te so bre:

a) ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do
mí ni mos para o fun ci o na men to des sas ins ti-
tu i ções, in clu si ve a for ma de sua re a li za ção;

b) mar gem de sol vên cia, fun do de
ga ran tia, fun do de cons ti tu i ção e os cri té-
ri os de for ma ção de pro vi sões téc ni cas e
fun dos es pe ci a is das ins ti tu i ções de se-
gu ro, res se gu ro, de pre vi dên cia pri va da e
de ca pi ta li za ção;

c) trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio,
fu são, in cor po ra ção, ci são e qual quer ou tra
for ma de re or ga ni za ção das ins ti tu i ções;

d) ope ra ções que po de rão re a li zar en -
tre si, es pe ci al men te as ins ti tu i ções sob o
mes mo con tro le so ci e tá rio ou per ten cen tes
ao mes mo gru po eco nô mi co;

e) re gras e res tri ções para o fun ci o na-
men to de ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal per ten cen tes a gru pos eco nô mi cos
que ope ram si mul ta ne a men te em mais de
um seg men to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o-
nal ou em ati vi da des não-fi nan ce i ras;

f) cri té ri os para ins ta lar de pen dên ci as
e par ti ci par do ca pi tal de em pre sas no País
e no ex te ri or;

g) cri té ri os para in ves ti du ra e exer cí cio
em car gos de ad mi nis tra ção ou fis ca li za ção
ou em ór gãos es ta tu tá ri os;

h) per cen ta gem má xi ma de re cur sos
que po de rão ser apli ca dos jun to a um mes -
mo cli en te, a so ci e da des con tro la das, co li-
ga das ou sob o mes mo con tro le so ci e tá rio;

i) ín di ces e ou tras con di ções so bre en -
ca i xes, imo bi li za ções, par ti ci pa ções so ci e tá-
ri as e de ma is re la ções pa tri mo ni a is;

j) prin cí pi os e cri té ri os de con ta bi li da de
e au di to ria a se rem ob ser va dos, pe ri o di ci da-
de de le van ta men to de de mons tra ções fi-
nan ce i ras e de for ne ci men to de in for ma ções
e do cu men tos ao Ban co Cen tral do Bra sil,
no cum pri men to de sua fun ção de su per vi-
são e fis ca li za ção do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal e ao pú bli co; e

k) re fe ren ci a is para afe ri ção da ca pa ci-
da de eco nô mi ca de con tro la do res so ci e tá ri-
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os e da ca pa ci da de téc ni ca de ad mi nis tra-
do res de ins ti tu i ções;

III – re gu lar os pro ce di men tos obri ga tó ri os, ob -
ser va das esta lei com ple men tar e a le gis la ção vi-
gen te, que de ve rão ser ado ta dos pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, no cum pri men to de sua fun ção de su per-
vi são e fis ca li za ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal,
para fa zer cum prir as dis po si ções re la ti vas ao ca pi-
tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do mí ni mos das ins ti tu i-
ções au to ri za das a fun ci o nar no Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal, de for ma que:

a) seja apre sen ta do um pla no de re cu-
pe ra ção caso o ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí -
qui do da ins ti tu i ção es te ja even tu al men te
aba i xo do mí ni mo es ta be le ci do, fi can do ve-
da da a ex pan são das ope ra ções ati vas e
pas si vas da ins ti tu i ção en quan to não for
apro va do o re fe ri do pla no pelo ór gão re gu la-
dor e fis ca li za dor;

b) seja de cre ta da a in ter ven ção e pro -
mo vi da a mu dan ça no con tro le so ci e tá rio,
sob qual quer for ma ad mi ti da em lei, de ins ti-
tu i ção que es te ja even tu al men te com ca pi tal
so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de 60%
(ses sen ta por cen to) do mí ni mo es ta be le ci-
do;

c) seja pro mo vi da a li qui da ção de ins ti-
tu i ção que es te ja even tu al men te com ca pi tal
e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de 20% (vin te
por cen to) do mí ni mo es ta be le ci do;

IV – re gu lar as ope ra ções cre di tí ci as em to das
as suas for mas e mo da li da des, in clu si ve as ope ra-
ções em mo e da es tran ge i ra;

V – de ter mi nar o re co lhi men to ao Ban co Cen tral
do Bra sil de quan ti as não apli ca das em con for mi da de
com as ins tru ções re la ti vas à po lí ti ca cre di tí cia, po-
den do de ci dir so bre a re mu ne ra ção das quan ti as re -
co lhi das;

VI – re gu lar as trans fe rên ci as de re cur sos fi nan-
ce i ros, in clu si ve por via ele trô ni ca, pe las ins ti tu i ções
au to ri za das a fun ci o nar no mer ca do fi nan ce i ro, po-
den do es ta be le cer os ca sos em que es tas ope ra ções
de vam ser obri ga to ri a men te in for ma das ao Ban co
Cen tral do Bra sil;

VII – re gu lar o fun ci o na men to dos mer ca dos de
de ri va ti vos e de li qui da ção fu tu ra, in clu in do as ati vi da-
des das en ti da des que os ad mi nis trem ou que de les
par ti ci pem;

VIII – re gu lar as ope ra ções de câm bio em to das
as suas mo da li da des, po den do es ta be le cer li mi tes,
ta xas, pra zos e qua is quer ou tras con di ções;

IX – re gu lar a taxa de fis ca li za ção de vi da pe las
ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal ao Ban co
Cen tral do Bra sil, po den do de ter mi nar que até 20%
(vin te por cen to) des sa taxa seja re co lhi da em fa vor
do pró prio Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, para seu
cus te io ou re dis tri bu i ção em in ves ti men tos, tre i na-
men tos aos ser vi do res e cus te i os pri o ri tá ri os das fun -
ções de su per vi são e fis ca li za ção do Ban co Cen tral
do Bra sil.

X – de ci dir so bre os re cur sos re fe ren tes às ma -
té ri as re ser va das à sua de ci são, na for ma do re gu la-
men to pre vis to no art. 5º.

XI – de fi nir os ti pos de ins ti tu i ção fi nan ce i ra que
po de rão exer cer ati vi da des no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os, bem como as es pé ci es de ope ra ção que
po de rão re a li zar e de ser vi ços que po de rão pres tar
nes se mer ca do; e

XII – re gu lar a pres ta ção de con tas anu al do
Ban co Cen tral do Bra sil re la ti va men te às suas ati vi da-
des de su per vi são e fis ca li za ção.

§ 1º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal po de rá re -
gu lar tam bém os pro ce di men tos e sis te mas ge ren ci a-
is de con tro le, de for ma que se jam ade qua da men te
cum pri das e fis ca li za das as leis e re gu la men ta ções
do fun ci o na men to das ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan-
ce i ro Na ci o nal.

§ 2º No caso das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de -
ma is so ci e da des au to ri za das a ex plo rar ope ra ções
ou ser vi ços nos mer ca dos de ca pi ta is, ou de se gu ros
e ou de pre vi dên cia e, si mul ta ne a men te, nos mer ca-
dos su je i tos à fis ca li za ção do Ban co Cen tral do Bra sil,
as atri bu i ções da en ti da de de re gu la ção e su per vi são
do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os se rão exer ci das
sem pre ju í zo das atri bu i ções do Ban co Cen tral do
Bra sil.

§ 3º o Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal re gu la-
men ta rá o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, as se gu ran-
do a co or de na ção de ser vi ços en tre o Ban co Cen tral
do Bra sil e as de ma is en ti da des de re gu la ção e su-
per vi são.

§ 4º A pres ta ção de con tas anu al de que tra ta o
in ci so XII des te ar ti go de ve rá ser en ca mi nha da ao
Pre si den te da Re pú bli ca, à Câ ma ra dos De pu ta dos e
ao Se na do Fe de ral, até a pri me i ra quin ze na do mês
de mar ço do ano se guin te ao fim do exer cí cio, acom -
pa nha da da pres ta ção de con tas do pró prio Con se lho
Fi nan ce i ro Na ci o nal, de ven do con ter:
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I – ava li a ção da si tu a ção do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal no ano an te ri or e as prin ci pa is po lí ti cas e
me di das ado ta das no pe río do;

II – re la tó ri os ad mi nis tra ti vos so bre as prin ci pa is
ati vi da des

de sen vol vi das pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o-
nal e pelo Ban co Cen tral do Bra sil, este úl ti mo no que
diz res pe i to às ati vi da des re la ti vas a su per vi são e fis -
ca li za ção; e

III – re la tó ri os so bre as fa lên ci as, li qui da ções e
ou tros re gi mes es pe ci a is de cre ta dos jun to a ins ti tu i-
ções do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Art. 9º É ve da do aos di ri gen tes do Ban co Cen -
tral do Bra sil e do Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal:

I – in ter vir em qual quer ma té ria em que ti ver in -
te res se con fli tan te com os ob je ti vos do ór gão ou en ti-
da de em que exer ce fun ção, bem como, nes ses ca -
sos, par ti ci par de de li be ra ção do ór gão, ca ben do-lhe
dar-lhes ciên cia e fa zer cons tar em ata a na tu re za e
ex ten são de seu im pe di men to;

II – va ler-se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za;

Pa rá gra fo úni co. Os di ri gen tes e mem bros re la-
ci o na dos no ca put des te ar ti go guar da rão si gi lo so -
bre as in for ma ções re la ti vas às ma té ri as em exa me,
até sua di vul ga ção ao pú bli co.

Art. 10. O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal en ca-
mi nha rá à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do Fe -
de ral, na úl ti ma quin ze na de no vem bro de cada ano,
seu pla no de me tas para o exer cí cio se guin te, des ta-
can do as me tas e pri o ri da des das en ti da des de su-
per vi são e fis ca li za ção.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te do Con se lho Fi -
nan ce i ro Na ci o nal com pa re ce rá às Co mis sões de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção e de Assun tos Eco nô mi cos, res -
pec ti va men te da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na-
do Fe de ral, na se gun da quin ze na de mar ço de cada
ano, para de ba ter as ma té ri as de que tra ta o ca put
des te ar ti go, bem como para pres tar es cla re ci men tos
so bre a pres ta ção de con tas de que tra ta o § 4º do art.
8º des ta lei com ple men tar.

Art. 11. O Ban co Cen tral do Bra sil, como for mu-
la dor e exe cu tor da po lí ti ca mo ne tá ria e cam bi al, de-
ve rá en ca mi nhar à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se -
na do Fe de ral:

I – na úl ti ma quin ze na de no vem bro de cada
ano, seu pla no de me tas e pri o ri da des das po lí ti cas
mo ne tá ria e cam bi al para o exer cí cio se guin te;

II – nos me ses de abril, agos to e ou tu bro, re la tó-
rio de acom pa nha men to e ava li a ção de de sem pe nho
na exe cu ção das po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al re fe-
ren te a cada tri mes tre ci vil an te ri or;

III – na pri me i ra quin ze na de mar ço de cada ano, 
re la tó rio fi nal so bre a exe cu ção das po lí ti cas mo ne tá-
ria e cam bi al do exer cí cio an te ri or.

§ 1º O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
com pa re ce rá em au diên cia pú bli ca às Co mis sões de
Fi nan ças e Tri bu ta ção e de Assun tos Eco nô mi cos,
res pec ti va men te da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos me ses de maio, agos to e no vem-
bro, para pres tar es cla re ci men tos so bre os re la tó ri os
de que tra ta o in ci so II des te ar ti go.

§ 2º O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
com pa re ce rá, em au diên cia pú bli ca ao Con gres so
Na ci o nal, no iní cio de cada ano le gis la ti vo, para pres -
tar es cla re ci men tos so bre a con du ção das po lí ti cas
mo ne tá ria e cam bi al do ano an te ri or, com base no re -
la tó rio de que tra ta o in ci so III des te ar ti go, bem como
de ba ter o pla no de me tas e pri o ri da des do ano em
cur so, de que tra ta o in ci so I des te ar ti go.

SEÇÃO II
Do Ban co Cen tral do Bra sil

Art. 12. O Ban co Cen tral do Bra sil é uma au tar-
quia es pe ci al, com per so na li da de ju rí di ca e pa tri mô-
nio pró pri os, do ta da de au to no mia ad mi nis tra ti va,
eco nô mi ca, fi nan ce i ra e téc ni ca, na for ma des ta Lei
Com ple men tar, com sede e foro no Dis tri to Fe de ral e
ju ris di ção em todo ter ri tó rio na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos ao Ban co
Cen tral do Bra sil os pri vi lé gi os e prer ro ga ti vas da Fa -
zen da Na ci o nal.

Art. 13. O Ban co Cen tral do Bra sil tem por ob je ti-
vo prin ci pal a de fe sa e o for ta le ci men to da mo e da na -
ci o nal.

Art. 14. A atu a ção do Ban co Cen tral do Bra sil,
ob ser va do seu ob je ti vo prin ci pal des cri to no ar ti go
an te ri or, de ve rá ain da:

I – ser con sen tâ nea com os ob je ti vos da po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no;

II – bus car a es ta bi li da de, li qui dez e sol vên cia
do mer ca do fi nan ce i ro na ci o nal;

III – pro ver a ade qua da ofer ta de cré di to e o es tí-
mu lo à for ma ção de pou pan ça;

V – cri ar con di ções para o aper fe i ço a men to das
ins ti tu i ções e dos ins tru men tos fi nan ce i ros; e

VI – pro ver o ade qua do su pri men to de cé du las e 
mo e das ao meio cir cu lan te.
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Art. 15. O Pre si den te e os Di re to res do Ban co
Cen tral do Bra sil se rão no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca den tre ci da dãos bra si le i ros que pre en-
cham os se guin tes re qui si tos e con di ções:

I – ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da; e
II – mais de cin co anos de ex pe riên cia em ati vi-

da des pro fis si o na is que exi jam co nhe ci men to nas
áre as de ad mi nis tra ção, con ta bi li da de, di re i to, eco no-
mia ou fi nan ças.

Art. 16. Na qua li da de de ins ti tu i ção en car re ga da
de for mu lar e exe cu tar a po lí ti ca mo ne tá ria e cam bi al
do País, com pe te pri va ti va men te ao Ban co Cen tral do 
Bra sil de ci dir so bre:

I – me di das que vi sem ao cum pri men to das me -
tas das po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al;

II – a in ci dên cia de re co lhi men to com pul só rio
so bre de pó si tos à vis ta e de cur to pra zo das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras;

III – as con di ções para a con ces são de em prés-
ti mos de li qui dez às ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

IV – as di re tri zes para sua po lí ti ca de com pra e
ven da de tí tu los pú bli cos como ins tru men to de po lí ti-
ca mo ne tá ria; e

V – a emis são de pa pel-mo e da e mo e da me tá li ca.
Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se de pó si tos à vis -

ta ou de cur to pra zo, para os efe i tos do in ci so II des te
ar ti go, qual quer cap ta ção de re cur sos de ins ti tu i ção
fi nan ce i ra que te nha ca rac te rís ti cas de li vre mo vi-
men ta ção ou pra zo de res ga te in fe ri or a cen to e oi ten-
ta dias.

Art. 17. Com pe te, ain da, pri va ti va men te ao Ban -
co Cen tral do Bra sil:

I – emi tir o pa pel-mo e da e mo e da me tá li ca, res -
pon sa bi li zan do-se pe los res pec ti vos ser vi ços do
meio cir cu lan te;

II – com prar e ven der tí tu los pú bli cos fe de ra is
como ins tru men to de po lí ti ca mo ne tá ria;

III – re ce ber re co lhi men tos com pul só ri os das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, os qua is só per de rão a im pe-
nho ra bi li da de e a ina li e na bi li da de quan do uti li za dos
para fins de ga ran tia em ope ra ções de em prés ti mo de 
li qui dez de que tra ta o in ci so V des te ar ti go;

IV – re ce ber os de pó si tos das dis po ni bi li da des
de ca i xa do Te sou ro Na ci o nal, que não re ce be rão
qual quer for ma de re mu ne ra ção;

V – atu ar como em pres ta dor de úl ti ma ins tân cia,
por meio de em prés ti mos de li qui dez e ope ra ções de
re des con to;

VI – ex pe dir ins tru ções, fis ca li zar e exe cu tar os
ser vi ços de com pen sa ção de che ques e ou tros pa-
péis, po den do ou tor gar sua exe cu ção;

VII – com prar e ven der ouro e mo e da es tran ge i-
ra para a exe cu ção da po lí ti ca cam bi al;

VIII – ser o fiel de po si tá rio das re ser vas cam bi a-
is do País, man ten do-as re gis tra das em seu ati vo e
res pon sa bi li zar-se pela guar da e ad mi nis tra ção de re -
ser vas ofi ci a is de ouro, de mo e da es tran ge i ra;

IX – de ter Di re i tos Espe ci a is de Sa que (DES) e
de ou tros ati vos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, po den do
re a li zar, nes sa qua li da de, qua is quer ope ra ções no
mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal;

X – con tra tar, na qua li da de de agen te fi nan ce i ro
do Te sou ro Na ci o nal, jun to a ban cos e ins ti tu i ções ofi -
ci a is no ex te ri or, sem pre que se con fi gu rar a imi nên-
cia de de se qui lí brio no ba lan ço de pa ga men tos, em -
prés ti mos ex ter nos de na tu re za com pen sa tó ria, me -
di an te au to ri za ção do Se na do Fe de ral;

XI – exe cu tar, quan do hou ver fun da das ra zões
para se pre ver de se qui lí brio no ba lan ço de pa ga men-
tos, a cen tra li za ção ou o mo no pó lio das ope ra ções de 
câm bio, por pra zo de ter mi na do, in for man do, de ime -
di a to, ao Con gres so Na ci o nal;

XII – fis ca li zar as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, se -
gun do as de ter mi na ções do Con se lho Fi nan ce i ro
Na ci o nal;

XIII – fa zer cum prir as ins tru ções ex pe di das pelo 
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal com base no dis pos to
no art. 8º des ta lei com ple men tar;

XIV – con ce der au to ri za ção para o fun ci o na-
men to, trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio, fu são, in -
cor po ra ção, ci são e qual quer ou tra for ma de re or ga ni-
za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

XV – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção e o Re gi-
me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria (RAET)
nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, na for ma da le gis la ção
per ti nen te, e ofi ci ar ao Mi nis té rio Pú bli co so bre a ne -
ces si da de de se re que rer a li qui da ção ju di ci al de ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras;

XVI – au to ri zar ins ti tu i ções fi nan ce i ras a ope rar
em câm bio e a efe tu ar ope ra ções fi nan ce i ras de âm -
bi to in ter na ci o nal;

XVII – au to ri zar ins ti tu i ções não fi nan ce i ras a re -
a li zar a ne go ci a ção de mo e das es tran ge i ras nas con -
di ções es ta be le ci das na au to ri za ção;

XVIII – fis ca li zar a com pra, a ven da e qua is quer
ou tras ope ra ções com ouro, en quan to ati vo fi nan ce i ro
ou ins tru men to cam bi al, in clu si ve au to ri zar a sua mo -
vi men ta ção no País e en tre o País e o ex te ri or, bem
como qua is quer ope ra ções en vol ven do ati vos fi nan-
ce i ros in ter na ci o na is;

XIX – con ce der au to ri za ção para o fun ci o na-
men to, trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio, fu são, in -
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cor po ra ção, ci são e qual quer ou tra for ma de re or ga ni-
za ção de ad mi nis tra do ras de con sór ci os e fis ca li zar
suas ati vi da des;

XX – au to ri zar o fun ci o na men to dos fun dos de
in ves ti men tos fi nan ce i ros e de ma is fun dos re la ci o na-
dos à sua área de com pe tên cia; e

XXI – apli car as pe na li da des pre vis tas nes ta lei
com ple men tar e na le gis la ção em vi gor.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil, no exer cí cio das
com pe tên ci as pre vis tas nos in ci sos XIV e XIX des te
ar ti go e com base nas nor mas es ta be le ci das pelo
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, es tu da rá os pe di dos
que lhe fo rem for mu la dos e re sol ve rá con ce der ou re -
cu sar a au to ri za ção ple i te a da, po den do de ter mi nar a
in clu são dos dis po si ti vos que re pu tar con ve ni en tes ao 
in te res se pú bli co.

§ 2º O Ban co Cen tral do Bra sil, no exer cí cio das
com pe tên ci as pre vis tas no in ci so XIII des te ar ti go, po -
de rá de ter mi nar a ime di a ta re clas si fi ca ção con tá bil
de ope ra ções, a cons ti tu i ção de re ser vas e pro vi sões
para ris cos ope ra ci o na is, bem como a sus pen são de
ope ra ções que po nham em ris co a sol va bi li da de da
ins ti tu i ção, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe na li da-
des pre vis tas nes ta lei com ple men tar.

Art. 18. É ve da do ao Ban co Cen tral do Bra sil
con ce der qual quer for ma de aval ou pres ta ção de ga -
ran tia, ex ce to em tran sa ções in ter na ci o na is.

Art. 19. A in su fi ciên cia de re co lhi men tos com-
pul só ri os ou o sa que a des co ber to em con ta de re ser-
vas ban cá ri as por par te de ins ti tu i ções fi nan ce i ras
con fi gu ra fi nan ci a men to não au to ri za do, fi can do o
Ban co Cen tral do Bra sil au to ri za do a co brar, de ime di-
a to, cus tos fi nan ce i ros cor res pon den tes, no mí ni mo,
aos da li nha de em prés ti mos de li qui dez, in de pen den-
te men te da apli ca ção das pe na li da des pre vis tas nes -
ta lei com ple men tar.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá sus pen-
der a li vre mo vi men ta ção de con tas de re ser vas ban -
cá ri as das ins ti tu i ções fi nan ce i ras quan do se ca rac te-
ri zar in su fi ciên cia ha bi tu al nos de pó si tos com pul só ri-
os, ou quan do hou ver sa que a des co ber to às con tas
de re ser vas ban cá ri as.

§ 2º Nos ca sos de sus pen são de li vre mo vi men-
ta ção de con tas de re ser vas ban cá ri as pre vis to no pa -
rá gra fo an te ri or, o Ban co Cen tral do Bra sil po de rá
tam bém sus pen der a par ti ci pa ção da ins ti tu i ção fi-
nan ce i ra em qual quer dos sub sis te mas do Sis te ma
de Pa ga men tos Bra si le i ro.

Art. 20. Com pe te, ain da, ao Ban co Cen tral do
Bra sil:

I – re ce ber de pó si tos vo lun tá ri os de ins ti tu i ções
fi nan ce i ras ban cá ri as;

II – emi tir tí tu los de res pon sa bi li da de pró pria;
III – efe tu ar o re gis tro, o con tro le e a fis ca li za ção

dos ca pi ta is in ter na li za dos no País e das trans fe rên ci-
as de ca pi ta is para o ex te ri or;

IV – pres tar ser vi ços de cus tó dia de tí tu los pú bli-
cos e pri va dos, mo e das es tran ge i ras, ouro e ou tros
ati vos fi nan ce i ros na ci o na is ou in ter na ci o na is;

V – subs cre ver e in te gra li zar, após au to ri za ção
do Se na do Fe de ral, as quo tas de par ti ci pa ção em or -
ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is e re a jus tar os
ha ve res em mo e da na ci o nal de cor ren tes da ma nu-
ten ção da pa ri da de des tas par ti ci pa ções;

VI – atu ar como ór gão de re la ci o na men to ins ti-
tu ci o nal do Go ver no bra si le i ro pe ran te ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras es tran ge i ras e or ga nis mos fi nan ce i ros in-
ter na ci o na is;

VII – man ter re gis tros de da dos ca das tra is das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e ad mi nis tra do ras de con sór-
cio, seus con tro la do res, ad mi nis tra do res, fis ca is e de -
ma is mem bros de ór gãos es ta tu tá ri os; e

VIII – re gis trar e acom pa nhar, em con so nân cia
com as po lí ti cas mo ne tá ria e cre di tí cia, as ope ra ções
de cré di to re a li za das pelo se tor pú bli co, ob ser va do a
res pe i to o dis pos to nos in ci sos V a IX do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 21. O Ban co Cen tral do Bra sil é ad mi nis tra-
do por uma di re to ria com pos ta por um pre si den te e
cin co di re to res, no me a dos na for ma de lei com ple-
men tar que dis pu ser so bre no me a ções e de mis sões
na ins ti tu i ção.

Art. 22. A Di re to ria do Ban co Cen tral do Bra sil
re u nir-se-á, or di na ri a men te, pelo me nos uma vez por
se ma na e, ex tra or di na ri a men te, sem pre que ne ces-
sá rio, por con vo ca ção do Pre si den te ou a re que ri-
men to de, no mí ni mo, 2 (dois) Di re to res.

§ 1º O Mi nis tro da Fa zen da, ou seu subs ti tu to le -
gal, par ti ci pa rá das re u niões da Di re to ria do Ban co
Cen tral do Bra sil para a to ma da de de ci sões a res pe i-
to das ma té ri as de que tra ta o art. 16 des ta Lei Com -
ple men tar e, caso en ten da con ve ni en te ao in te res se
da eco no mia na ci o nal, po de rá so li ci tar a sus pen são
de qual quer de li be ra ção, pelo pra zo de 10 (dez) dias,
após o qual a ma té ria será no va men te dis cu ti da.

§ 2º A ma té ria ob je to da sus pen são so men te
será con si de ra da apro va da se, na re u nião em que for
re a pre ci a da, ob ti ver dois ter ços dos vo tos dos mem -
bros da Di re to ria do Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 3º O Mi nis tro da Fa zen da po de rá sub me ter a
ma té ria apro va da na Di re to ria do Ban co Cen tral do
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Bra sil, na for ma do pa rá gra fo an te ri or, à apre ci a ção
do Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, so men te após o
que, se apro va da, ela en tra rá em vi gor.

Art. 23. Com pe te à Di re to ria do Ban co Cen tral
do Bra sil:

I – de ci dir so bre as ma té ri as de com pe tên cia do
Ban co Cen tral do Bra sil;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no do Ban co
Cen tral do Bra sil para a apro va ção do Pre si den te da
Re pú bli ca;

III – apro var o or ça men to e as de mons tra ções fi -
nan ce i ras; e

IV – apro var as nor mas ge ra is de con ta bi li da de
e au di to ria in ter na.

Pa rá gra fo úni co. O Re gi men to Inter no, além de
ou tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra
or ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va da Insti tu i ção, de fi ni-
ção de res pon sa bi li da des, atri bu i ções do Pre si den te
e dos de ma is Di re to res e a for ma de subs ti tu i ção des -
tes no caso de va cân cia e em suas au sên ci as e im pe-
di men tos.

Art. 24. O qua dro de pes so al do Ban co Cen tral
do Bra sil, or ga ni za do em car re i ras e com es ta tu to
pró prio, será cons ti tu í do ex clu si va men te de ser vi do-
res apro va dos em con cur so pú bli co de pro vas ou de
pro vas e tí tu los, es pe cí fi co para o fim de in gres so na
ins ti tu i ção, sen do nula de ple no di re i to a ad mis são
sem ob ser vân cia des sa exi gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos e van ta gens dos in te gran tes do qua dro de pes -
so al do Ban co Cen tral do Bra sil são es ta be le ci dos no
es ta tu to pró prio de seus ser vi do res, apro va do pelo
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, fi can do-lhes as se gu-
ra dos os di re i tos, van ta gens e ga ran ti as exis ten tes na 
data da vi gên cia des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al do
Ban co Cen tral do Bra sil se rão re gi dos pela le gis la ção
pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal do Ban co Cen tral do Bra sil, é pri va ti vo dos ser vi-
do res do seu qua dro de pes so al, ad mi ti dos na for ma
des te ar ti go.

§ 4º O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá ser vi ço
ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o exer cí cio do pro cu ra-
tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins ti tu i ção.

Art. 25. É ve da do ao Ban co Cen tral do Bra sil:
I – con ce der, di re ta ou in di re ta men te, em prés ti-

mos ou fi nan ci a men tos ao Te sou ro Na ci o nal e a qual -
quer ór gão ou en ti da de que não seja ins ti tu i ção fi nan-
ce i ra; e

II – emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca.
§ 1º A com pra di re ta pelo Ban co Cen tral do Bra -

sil nas ofer tas pú bli cas de tí tu los pú bli cos fe de ra is de
emis são do Te sou ro Na ci o nal so men te será per mi ti da
para res ga te dos que es tão ven cen do em sua car te i ra
pró pria, e li mi tar-se-á ao mon tan te do prin ci pal e en -
car gos.

§ 2º A com pra e a ven da de tí tu los pú bli cos fe de-
ra is, pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com fins de po lí ti ca
mo ne tá ria, será efe tu a da por in ter mé dio de ope ra-
ções com ins ti tu i ções fi nan ce i ras au to ri za das a ope -
rar no mer ca do des ses tí tu los.

Art. 26. Os re sul ta dos ob ti dos pelo Ban co Cen -
tral do Bra sil, apu ra dos em seu ba lan ço anu al, pelo
re gi me de com pe tên cia, se rão trans fe ri dos, em caso
su pe ra vi tá rio, ao Te sou ro Na ci o nal, até o dia 31 de ja -
ne i ro do ano sub se qüen te, após cons ti tu í das as re-
ser vas ne ces sá ri as à ma nu ten ção do seu ca pi tal e
pa tri mô nio lí qui do mí ni mos.

§ 1º Os re cur sos a que se re fe re o ca put des te
ar ti go se rão des ti na dos à amor ti za ção da dí vi da pú -
bli ca do Te sou ro Na ci o nal de pos se do Ban co Cen tral
do Bra sil.

§ 2º Para os efe i tos des te ar ti go, os ní ve is mí ni-
mos de ca pi tal e de pa tri mô nio lí qui do do Ban co Cen -
tral do Bra sil de ve rão ser fi xa dos pelo Con se lho Fi -
nan ce i ro Na ci o nal.

§ 3º Os re sul ta dos ne ga ti vos even tu al men te
apu ra dos per ma ne ce rão re gis tra dos no Ban co Cen-
tral do Bra sil, a dé bi to do Te sou ro Na ci o nal, até que
pos sam ser li qui da dos por tí tu los pú bli cos de emis são
do Te sou ro Na ci o nal ou com pen sa dos com re sul ta-
dos de exer cí ci os pos te ri o res.

§ 4º Na even tu a li da de de pre ju í zos que com pro-
me tam a po si ção do Ban co Cen tral do Bra sil em re la-
ção aos re qui si tos de ca pi tal e pa tri mô nio lí qui do, me -
di an te ex po si ção de mo ti vos en ca mi nha da ao Pre si-
den te da Re pú bli ca pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o-
nal, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con gres so
Na ci o nal pro je to de lei pro pon do o au men to do ca pi tal
do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 27. Cons ti tu em re ce i tas do Ban co Cen tral
do Bra sil a ren da ou re sul ta do:

I – de ope ra ções fi nan ce i ras in ter nas e ex ter nas
e de ou tras apli ca ções;

II – de ope ra ções com tí tu los, no País e no ex te-
ri or;

III – de ope ra ções de câm bio, de ne go ci a ção
com Di re i tos Espe ci a is de Sa que (DES) ou ou tros ins -
tru men tos em uni da des in ter na ci o na is de con ta;
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IV – da com pra e ven da de ouro e ou tros me ta is
pre ci o sos;

V – de ope ra ções re a li za das com or ga nis mos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is;

VI – da ad mi nis tra ção do meio cir cu lan te;
VII – da taxa de fis ca li za ção das ins ti tu i ções fi -

nan ce i ras;
VIII – de cor ren te da apli ca ção de san ções pe -

cu niá ri as, por for ça das nor mas vi gen tes ou de
con tra tos;

IX – pro ve ni en te de ocu pa ção, uti li za ção, ali e na-
ção ou lo ca ção de bens de sua pro pri e da de;

X – de pres ta ção de ser vi ços; e
XI – de ou tras fon tes, even tu a is ou não.
Art. 28. O Ban co Cen tral do Bra sil ins ti tu i rá

sis te ma con tá bil com pa tí vel com sua na tu re za es -
pe cí fi ca, pu bli ca rá ba lan ços se mes tral e anu al ela -
bo ra dos, res pec ti va men te, nas da tas de 30 de ju -
nho, e 31 de de zem bro de cada ano, e ob ser va rá
nor mas pró pri as para fins de re gis tro, acom pa nha-
men to e con tro le dos fa tos li ga dos à sua ges tão,
bem como para for ma li za ção, exe cu ção e re gis tro
de seus atos e con tra tos de qual quer na tu re za,
res pe i ta das as suas pe cu li a ri da des.

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil pu bli ca rá ain da,
men sal men te, de mons tra ti vos de exe cu ção fi nan ce i-
ra apu ra dos se gun do cri té ri os que per mi tam sua con -
so li da ção com de mons tra ti vos de mes ma na tu re za
pu bli ca dos pelo Te sou ro Na ci o nal.

§ 2º O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá au di to ria
in ter na, su bor di na da di re ta men te à Di re to ria, que es -
ta be le ce rá sis te mas de con tro le ca pa zes de per mi tir o 
acom pa nha men to de to das as ati vi da des da ins ti tu i-
ção, res sal tan do os as pec tos con tá be is, fi nan ce i ros,
ope ra ci o na is e pa tri mo ni a is.

§ 3º A au di to ria in ter na ela bo ra rá re la tó ri os pe -
rió di cos para co nhe ci men to e ava li a ção da ins ti tu i ção,
que se rão en ca mi nha dos aos Po de res Exe cu ti vo e
Le gis la ti vo, bem como ao Tri bu nal de Con tas da
União.

SEÇÃO III
Das Instituiçoes Financeiras

Art. 29. É pri va ti va de ins ti tu i ção fi nan ce i ra a ex -
plo ra ção das se guin tes ati vi da des:

I – in ter me di a ção nos mer ca dos fi nan ce i ros e
de ca pi ta is me di an te cap ta ção de re cur sos para
apli ca ção em ope ra ções de cré di to, tí tu los de cré di-
to ou da dí vi da pú bli ca, va lo res mo bi liá ri os, mo e da
es tran ge i ra, ope ra ções de ri va ti vas e ou tros ati vos
fi nan ce i ros;

II – in ter me di a ção nos mer ca dos de va lo res mo -
bi liá ri os me di an te com pra e ven da de tí tu los;

III – cus tó dia e ad mi nis tra ção de ati vos fi nan ce i ros;
IV – em prés ti mo de di nhe i ro a ju ros;
V – des con to de cré di tos ou tí tu los de cré di tos,

ain da que me di an te apli ca ção so men te de re cur sos
pró pri os;

VI – ope ra ções de ar ren da men to mer can til; e
VII – ad mi nis tra ção de car tão de cré di to.
§ 1º São ins ti tu i ções fi nan ce i ras ban cá ri as, para

os fins des ta Lei Com ple men tar, aque las que re ce-
bem de pó si tos à vis ta mo vi men tá ve is por che que,
car tões ou por qua is quer me i os ele trô ni cos.

§ 2º É pri va ti vo das ins ti tu i ções fi nan ce i ras ban -
cá ri as a ma nu ten ção de con ta “Re ser vas Ban cá ri as”
no Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 3º Não se in clu em en tre as ope ra ções ou ati vi-
da des pri va ti vas de ins ti tu i ção fi nan ce i ra:

I – a com pra e ven da de bens e o for ne ci men to
de ser vi ços com pa ga men to a pra zo ou em pres ta-
ções, in clu si ve sob a for ma de uti li za ção de car tão de
cré di to ad mi nis tra do pelo pró prio ven de dor ou for ne-
ce dor;

II – a ces são de cré di to re a li za da por quem não
te nha a qua li da de de ins ti tu i ção fi nan ce i ra; e

III – as ope ra ções de cré di to e a pres ta ção de
ga ran ti as en tre o pro du tor e o for ne ce dor dos seus
in su mos; en tre o co mer ci an te e o for ne ce dor das
mer ca do ri as do seu co mér cio; en tre a em pre sa,
seus só ci os ou aci o nis tas, di re to res, em pre ga dos e
en ti da des que te nham por fim be ne fi ciá-los, ou en tre
es tas e seus as so ci a dos; en tre so ci e da des con tro la-
do ras e con tro la das, co li ga das ou sob con tro le co-
mum, não qua li fi ca das como ins ti tu i ções fi nan ce i ras;
e, des de que sem ha bi tu a li da de, en tre qua is quer ou -
tras pes so as.

§ 4º Su bor di nam-se tam bém a esta Lei Com ple-
men tar, no que lhes for apli cá vel, as pes so as fí si cas
ou ju rí di cas que exer çam, por con ta pró pria ou de ter -
ce i ros, ope ra ções ou ser vi ços com a mes ma na tu re za
dos exe cu ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Art. 30. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras so men te po -
de rão fun ci o nar no País me di an te ex pres sa au to ri za-
ção do Ban co Cen tral do Bra sil, que men ci o na rá seu
tipo e car te i ras nas qua is po de rão ope rar.

Art. 31. A au to ri za ção para fun ci o na men to de
ins ti tu i ção fi nan ce i ra terá pra zo in de ter mi na do, será
ine go ciá vel, in trans fe rí vel e con ce di da sem ônus, de
acor do com as nor mas de fi ni das pelo Con se lho Fi-
nan ce i ro Na ci o nal, e para sua con ces são de ve rão ser 
ob ser va das:
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I – a ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o
em pre en di men to e a re pu ta ção ili ba da dos con tro la-
do res, po den do o Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal exi -
gir a sua ex ten são aos de ma is em pre en de do res que
de te nham 10% (dez por cen to) ou mais do ca pi tal so -
ci al com di re i to a voto, in de pen den te men te da de fi ni-
ção, in clu si ve por acor do de aci o nis tas, dos com po-
nen tes do gru po de con tro le da so ci e da de; e

II – a ca pa ci da de téc ni ca com pa tí vel com o exer -
cí cio do car go e a re pu ta ção ili ba da dos ad mi nis tra do-
res, aí com pre en di dos os mem bros de con se lho de
ad mi nis tra ção, di re to ria, ou equi va len tes, aos qua is
se jam atri bu í dos qua is quer po de res de ges tão dos
ne gó ci os so ci a is.

§ 1º Na au to ri za ção de que tra ta o ca put des te
ar ti go será per mi ti da a trans mis são do con tro le da
pes soa ju rí di ca ti tu lar.

§ 2º Para a au to ri za ção de fun ci o na men to de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, o Ban co Cen tral do Bra sil de-
ve rá exa mi nar a es tru tu ra de con tro le so ci e tá rio, os
ad mi nis tra do res, seu pla no de ope ra ções e con tro les
in ter nos, suas con di ções fi nan ce i ras pro je ta das, in-
clu si ve sua base de ca pi tal.

§ 3º Sa tis fe i tos os re qui si tos de ca pi tal, ha bi li ta-
ção téc ni ca e or ga ni za ção de car te i ras es pe ci a li za-
das, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras ban cá ri as pú bli cas e
pri va das te rão aces so a to dos os ins tru men tos do
mer ca do fi nan ce i ro ban cá rio, sen do-lhes ve da da a
par ti ci pa ção em ati vi da des não pre vis tas na au to ri za-
ção de que tra ta este ar ti go.

§ 4º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras, além das ope ra-
ções pró pri as do seu tipo ou das car te i ras es pe ci a li-
za das que ope ra rem, po de rão tam bém re a li zar ope -
ra ções aces só ri as, exe cu tar ati vi da des au xi li a res ou
com ple men ta res de seu ob je to so ci al e ce le brar con -
vê ni os de pres ta ção de ser vi ços, in clu si ve com ou tras
ins ti tu i ções in te gran tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o-
nal, nos ter mos de fi ni dos pelo Con se lho Fi nan ce i ro
Na ci o nal.

§ 5º São re va li da das, su bor di nan do-se ao pre -
ce i to des ta lei com ple men tar, as au to ri za ções con ce-
di das às ins ti tu i ções fi nan ce i ras an te ri or men te à sua
vi gên cia.

Art. 32. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ex ce to as co -
o pe ra ti vas de cré di to, te rão a for ma de so ci e da de
anô ni ma, ob ser va das as dis po si ções des ta lei com -
ple men tar.

§ 1º O ca pi tal ini ci al de ins ti tu i ção fi nan ce i ra
será sem pre re a li za do em mo e da cor ren te.

§ 2º Na subs cri ção do ca pi tal ini ci al e no au men-
to de ca pi tal, será exi gi do, no ato, a re a li za ção de pelo 
me nos cin qüen ta por cen to do mon tan te subs cri to.

§ 3º O sal do do ca pi tal subs cri to de ve rá ser in te-
gra li za do no pra zo de até 1 (um) ano da data de apro -
va ção do res pec ti vo pro ces so pelo Ban co Cen tral do
Bra sil.

§ 4º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal po de rá,
con for me o tipo da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ad mi tir sua
or ga ni za ção sob a for ma de so ci e da de por quo tas de
res pon sa bi li da de li mi ta da.

§ 5º Obser va das as nor mas do Con se lho Fi nan-
ce i ro Na ci o nal, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras po de rão
emi tir até o li mi te de 50% (cin qüen ta por cen to) de seu 
ca pi tal so ci al em ações pre fe ren ci a is sem di re i to a
voto.

§ 6º Os au men tos de ca pi tal de ins ti tu i ção fi nan-
ce i ra que não fo rem re a li za dos em mo e da cor ren te,
so men te po de rão de cor rer da in cor po ra ção de re ser-
vas, se gun do nor mas es ta be le ci das pelo Con se lho
Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 33. So men te po de rão atu ar como con tro la-
dor so ci e tá rio, di re ta ou in di re ta men te, ou exer cer fun -
ções de ór gãos es ta tu tá ri os em ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, as pes so as que te nham re pu ta ção ili ba da, e:

I – não es te jam im pe di das por lei es pe ci al nem
te nham sido con de na das por cri me fa li men tar, de so -
ne ga ção fis cal, de pre va ri ca ção, de cor rup ção ati va
ou pas si va, de con cus são, de pe cu la to, ou con tra a
eco no mia po pu lar, a fé pú bli ca, a pro pri e da de ou o
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, ou con de na das a pena
cri mi nal que vede, ain da que tem po ra ri a men te, o
aces so a car gos pú bli cos;

II – não es te jam de cla ra das fa li das, in sol ven tes
ou ina bi li ta das para car gos de ad mi nis tra ção em ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras e ou tras en ti da des au to ri za das a
fun ci o nar por ór gão do Po der Pú bli co;

III – não te nham par ti ci pa do da ad mi nis tra ção
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e ou tras en ti da des au to ri-
za das a fun ci o nar por ór gão do Po der Pú bli co sub me-
ti das ao re gi me de in ter ven ção, ad mi nis tra ção es pe-
ci al tem po rá ria, li qui da ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al, ou
cuja au to ri za ção para fun ci o nar te nha sido cas sa da,
ou, ain da, que es te jam em re gi me fa li men tar, até a
con clu são dos pro ces sos de apu ra ção de res pon sa-
bi li da des;

IV – não te nham sido pu ni das, por de ci são do
Ban co Cen tral do Bra sil ou das en ti da des re gu la do ras
do mer ca do de ca pi ta is, de se gu ros e de pre vi dên cia,
com pe na li da des cor res pon den tes à prá ti ca de in fra-
ções gra ves, as sim de fi ni das pelo Con se lho Fi nan ce i-
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ro Na ci o nal, na for ma pre vis ta no § 4º do art. 83 des ta
lei com ple men tar, ain da que pen den te de re cur so.

Art. 34. O exer cí cio das fun ções de ges tão de ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras é in de le gá vel e pri va ti vo das pes so-
as fí si cas ele i tas ou no me a das e em pos sa das nos res -
pec ti vos car gos de ad mi nis tra ção na for ma le gal.

Art. 35. O Ban co Cen tral do Bra sil re cu sa rá o re -
gis tro das pes so as es co lhi das com inob ser vân cia dos 
re qui si tos es ta be le ci dos nes ta lei com ple men tar e
nas nor mas dela de cor ren tes.

Pa rá gra fo úni co. Ve ri fi ca da, a qual quer tem po, a
in ves ti du ra de pes soa im pe di da em ra zão da inob ser-
vân cia da que les re qui si tos, ou a su per ve niên cia de
qual quer im pe di men to, o Ban co Cen tral do Bra sil po -
de rá de ter mi nar à so ci e da de:

I – a ado ção, pelo con tro la dor im pe di do, de pro -
vi dên ci as con cre tas para a trans fe rên cia do con tro le
so ci e tá rio; e

II – a ces sa ção do man da to do ad mi nis tra dor ou
mem bro de ór gão es ta tu tá rio im pe di do, in clu si ve na -
que les car gos even tu al men te exer ci dos em ou tras
ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Art. 36. Será re gis tra do, nos li vros so ci a is da ins -
ti tu i ção e no Ban co Cen tral do Bra sil, todo e qual quer
acor do de aci o nis tas fir ma do com o ob je ti vo de dis ci-
pli nar re la ções en tre só ci os de ins ti tu i ções fi nan ce i ras
e de pes so as suas con tro la do ras, di re tas ou in di re tas.

Pa rá gra fo úni co. De ve rá fi car ex plí ci ta, no acor -
do re gis tra do na for ma do ca put, a sua pre va lên cia
so bre qual quer ou tro não sub me ti do à apre ci a ção do
Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 37. É ve da do à ins ti tu i ção fi nan ce i ra re a li zar
ope ra ção de cré di to ou de pres ta ção de ga ran tia com
pes soa a ela li ga da, ex ce to nos se guin tes ca sos:

I – as ope ra ções com pes so as fí si cas li ga das,
cujo mon tan te não po de rá ul tra pas sar dois por cen to
do pa tri mô nio lí qui do por pes soa, nem o mon tan te
glo bal de cin co por cen to do pa tri mô nio lí qui do;

II – as ope ra ções com em pre sas es ta ta is con -
tro la das pela União, no caso das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras pú bli cas fe de ra is.

§ 1º Con si de ram-se pes so as li ga das à ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra, para os fins des ta lei com ple men tar,
den tre ou tras:

I – a so ci e da de que a con tro la, seus con tro la do-
res e ad mi nis tra do res;

II – os di re to res e mem bros de con se lhos de ad mi-
nis tra ção, ór gãos con sul ti vos, fis ca is e as se me lha dos;

III – os côn ju ges, con cu bi nos e os pa ren tes, ou
afins, até o se gun do grau, das pes so as men ci o na das
nos in ci sos I e II des te pa rá gra fo;

IV – a so ci e da de em que al gu ma das pes so as
re fe ri das nos in ci sos I, II ou III ou a pró pria ins ti tu i ção
fi nan ce i ra, pos sua, di re ta ou in di re ta men te, par ti ci pa-
ção igual ou su pe ri or a 10% (dez por cen to) do ca pi tal
so ci al;

V – o ti tu lar de 10% (dez por cen to) ou mais
das ações com di re i to a voto da ins ti tu i ção fi nan ce i-
ra, e a so ci e da de por ele con tro la da, di re ta ou in di-
re ta men te; e

VI – no caso de ins ti tu i ção fi nan ce i ra pú bli ca, a
pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co que a con tro la, as
pes so as ju rí di cas por ela con tro la das, di re ta ou in di-
e ta men te, os res pec ti vos ad mi nis tra do res e seus
côn ju ges, con cu bi nos, pa ren tes ou afins, até o se gun-
do grau.

§ 2º A pes soa li ga da a qual quer das ins ti tu i ções
in te gran tes do gru po fi nan ce i ro qual quer que seja a
for ma de sua or ga ni za ção so ci e tá ria, con si de ra-se li -
ga das às de ma is.

§ 3º São obri ga ções da ad mi nis tra ção da ins ti tu-
i ção fi nan ce i ra:

I – man ter o ca das tro atu a li za do de to das as
pes so as li ga das à ins ti tu i ção;

II – man ter os ór gãos e es ta be le ci men tos da ins -
ti tu i ção in for ma dos a res pe i to da re la ção de pes so as
li ga das;

III – con ser var re gis tro da de ci são de con ces são
de cré di to ou de pres ta ção de ga ran tia, in di can do a li -
ga ção exis ten te; e

IV – re gis trar em con tas es pe ci a is as ope ra ções
com pes so as li ga das, de modo a per mi tir, a qual quer
mo men to, a ve ri fi ca ção da ob ser vân cia dos li mi tes
es ta be le ci dos para tais ope ra ções.

§ 4º Além da ope ra ção de cré di to com ela di re ta-
men te con tra ta da, con si de ram-se tam bém re a li za da
com pes soa li ga da:

I – aque la cujo be ne fi ciá rio fi nal é pes soa li ga da,
ain da que o con tra tan te com a ins ti tu i ção fi nan ce i ra
não o seja;

II – a con tra ta da com pes soa li ga da a ou tra ins ti-
tu i ção fi nan ce i ra, se as cir cuns tân ci as evi den ci am
ajus te de re ci pro ci da de, en tre duas ou mais ins ti tu i-
ções, evi den ci an do a con ces são de cré di to por cada
uma a pes soa li ga da à ou tra;

III – a ga ran ti da pes so al men te por pes soa li ga-
da, ou por bens do seu pa tri mô nio, tí tu los cam biá ri os
de sua emis são, ace i te, en dos so ou aval, ou va lo res
mo bi liá ri os por ela emi ti dos ou ga ran ti dos;

IV – qual quer ou tra que ca rac te ri ze ne gó cio in di-
re to, si mu la do ou me di an te in ter po si ção de ter ce i ro.

§ 5º É ve da do a ins ti tu i ção fi nan ce i ra:
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I – ad mi tir sa que a des co ber to de pes soa li ga da,
res sal va da a uti li za ção, den tro dos li mi tes fi xa dos
para os cli en tes da ins ti tu i ção e em con di ções idên ti-
cas, de che que es pe ci al e de car tão de cré di to;

II – re a li zar ope ra ção de cré di to ou de pres ta ção
de qual quer for ma de ga ran tia com as pes so as fí si cas
que, di re ta ou in di re ta men te, a con tro le; e

III – re a li zar ope ra ção de cré di to ou de pres ta-
ção de qual quer for ma de ga ran tia com mem bro dos
con se lhos de ad mi nis tra ção e fis cal, ou com di re to-
res, seus côn ju ges, con cu bi nos, pa ren tes ou afins,
até o se gun do grau, em va lor que ex ce da a doze ve -
zes a res pec ti va re mu ne ra ção men sal, ex ce tu a dos
em prés ti mos para aqui si ção de imó vel a ser usa do
como ha bi ta ção pró pria, con ce di dos se gun do as nor -
mas apli cá ve is aos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is,
obe de ci das as mes mas con di ções e ob ti das as mes -
mas ga ran ti as dos ne gó ci os se me lhan tes efe tu a dos
com os cli en tes.

§ 6º As ope ra ções de cré di to re a li za das pe las
ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is com em pre sas es ta-
ta is con tro la das pela União, se rão re gu la das pelo
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, de ven do o mon tan te
glo bal des sas ope ra ções res pe i tar os mes mos li mi tes
de di ver si fi ca ção das apli ca ções fi xa dos para as de -
ma is ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Art. 38. O exer cí cio so ci al das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras e en ti da des au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil co in ci di rá com o ano ci vil.

§ 1º Além de de mons tra ções fi nan ce i ras men -
sa is, as ins ti tu i ções a que se re fe re este ar ti go ela bo-
ra rão, a 30 de ju nho e 31 de de zem bro de cada ano,
res pec ti va men te, suas de mons tra ções fi nan ce i ras
se mes tra is e de en cer ra men to de exer cí cio, com ob -
ser vân cia das re gras con tá be is es ta be le ci das pelo
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal e pelo Ban co Cen tral
do Bra sil.

§ 2º As de mons tra ções fi nan ce i ras se mes tra is e 
de en cer ra men to de exer cí cio de ve rão ser pu bli ca das
acom pa nha das de no tas ex pli ca ti vas e do pa re cer do
au di tor in de pen den te.

§ 3º O Ban co Cen tral do Bra sil de ter mi na rá a
ime di a ta re pu bli ca ção de de mons tra ções fi nan ce i ras
que não re pre sen tem, com fi de dig ni da de, a real po si-
ção eco nô mi co-fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da so ci e da-
de, ou que es te jam em de sa cor do com as nor mas
con tá be is per ti nen tes à ma té ria.

Art. 39. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas, sob
con tro le di re to ou in di re to da União, dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral são agen tes fi nan ce i ros do Po der Pú -

bli co e ór gãos de exe cu ção das po lí ti cas pú bli cas de
cré di to e de sen vol vi men to.

Pa rá gra fo úni co. Em ne nhu ma hi pó te se a atu a-
ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas far-se-á em
de tri men to de sua sol vên cia e so li dez fi nan ce i ra.

Art. 40. Às ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas apli -
cam-se to das as dis po si ções de que tra ta esta lei
com ple men tar, em es pe ci al as re la ti vas à fis ca li za ção
e con tro le do Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Re la ti va men te às dis po si ções
de que tra ta este ar ti go, não será exi gi do das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras pú bli cas o pre en chi men to de qua is-
quer ou tros re qui si tos ou o cum pri men to de qua is quer
ou tras obri ga ções, nem se rão as se gu ra das qua is-
quer ou tras van ta gens além do ex pres sa men te re fe ri-
do nes ta lei com ple men tar.

Art. 41. São ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is, na
for ma das leis que as ins ti tu í ram:

I – o Ban co do Bra sil S.A., so ci e da de de eco no-
mia mis ta, na qua li da de de agen te fi nan ce i ro do Te-
sou ro Na ci o nal, à qual cabe a res pon sa bi li da de por
seus pa ga men tos, su pri men tos e apli ca ções, nos li -
mi tes es ta be le ci dos pelo Orça men to Ge ral da União,
e a exe cu ção das po lí ti cas de cré di to agrá rio e de co -
mér cio ex te ri or do Po der Pú bli co Fe de ral;

II – a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, em pre sa pú bli-
ca res pon sá vel pela exe cu ção da po lí ti ca de cré di to
do Po der Pú bli co Fe de ral, com vis tas ao de sen vol vi-
men to ur ba no, es pe ci al men te no to can te à po lí ti ca
ha bi ta ci o nal , de sa ne a men to bá si co e in fra-es tru tu ra
ur ba na e, com ple men tar men te, pela exe cu ção de ati -
vi da des es pe ci a is de in te res se da po lí ti ca eco nô mi-
co-so ci al do Po der Pú bli co Fe de ral, es pe ci al men te
pe nhor, se gu ro-de sem pre go e cré di to edu ca ti vo;

III – o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al – BNDES, em pre sa pú bli ca fe de ral
res pon sá vel pela exe cu ção da po lí ti ca de cré di to de
lon go pra zo do Po der Pú bli co Fe de ral, aos se to res
eco nô mi co e de in fra-es tru tu ra, ob je ti van do o de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País; e

IV – os ban cos re gi o na is de de sen vol vi men to,
so ci e da des de eco no mia mis ta, às qua is cabe a exe -
cu ção da po lí ti ca de cre di to do Po der Pú bli co Fe de ral,
com vis tas ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
das re giões em que atu am.

§ 1º Se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú-
bli ca o pre si den te e de ma is mem bros da di re to ria das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras cons ti tu í das sob a for ma de
em pre sa pú bli ca e o pre si den te das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras cons ti tu í das na for ma de so ci e da de de eco no-
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mia mis ta, ob ser va dos os re qui si tos pre vis tos nes ta
lei com ple men tar.

§ 2º O Go ver na dor e o Se cre tá rio da Fa zen da
dos Go ver nos Esta du a is e do Dis tri to Fe de ral equi pa-
ram-se, para os fins de res pon sa bi li za ção ci vil pre vis-
tos nes ta lei com ple men tar, aos di ri gen tes de ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras pú bli cas, fi can do so li da ri a men te res -
pon sá ve is pe los atos de ges tão que es tes pra ti ca rem.

§ 3º Os bens pa tri mo ni a is das pes so as re fe ri das
no pa rá gra fo an te ri or, bem como os dos di ri gen tes da
ins ti tu i ção fi nan ce i ra pú bli ca res pon de rão por even tu-
a is pre ju í zos ca u sa dos ao pa tri mô nio pú bli co e pelo
cum pri men to de obri ga ções, no caso de in sol vên cia
da ins ti tu i ção, des de que de cre ta da, me di an te sen-
ten ça ju di ci al tran si ta da em jul ga do, a sua res pon sa-
bi li da de ci vil por ação ou omis são.

Art. 42. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas so -
men te po de rão re a li zar ope ra ções de re pas se de pro -
gra mas de cré di to com re cur sos de na tu re za fis cal ou
or ça men tá ria, bem como con ce der cré di tos sub si di a-
dos de in te res se go ver na men tal, após com pro va do o
efe ti vo in gres so dos re cur sos fis ca is alo ca dos para
essa fi na li da de.

§ 1º Excep ci o nal men te, a li be ra ção a ins ti tu i ção
fi nan ce i ra pú bli ca dos re cur sos or ça men tá ri os po de rá
se dar pos te ri or men te à re a li za ção das ope ra ções a
que se re fe re o ca put des te ar ti go, sen do obri ga tó rio
o seu re pas se até o fi nal do exer cí cio fi nan ce i ro, cor ri-
gi do pelo cus to mé dio de cap ta ção da ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra no pe río do.

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to no pa rá gra-
fo an te ri or con fi gu ra cri me de res pon sa bi li da de, pu ní-
vel nos ter mos da le gis la ção em vi gor.

Art. 43. As ope ra ções ati vas fi nan ci a das com re -
cur sos de fun dos or ça men tá ri os ou de pou pan ça
com pul só ria so men te po de rão ser re a li za das quan do
com pro va do o efe ti vo in gres so dos re cur sos.

Art. 44. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas
man te rão con ta bi li da de e apre sen ta rão de mons tra-
ções fi nan ce i ras se gun do os mes mos cri té ri os e
pra zos es ta be le ci dos para as ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras em ca rá ter ge ral, de ven do ain da man ter os se -
guin tes re gis tros:

I – das ope ra ções dos fun dos que ad mi nis trem;
II – das ope ra ções de re pas ses de re cur sos fis -

ca is ou or ça men tá ri os;
III – das ope ra ções ati vas sub si di a das, es pe ci fi-

can do a fon te de re cur sos para o fi nan ci a men to dos
sub sí di os;

IV – das ope ra ções ati vas e pas si vas re a li za-
das jun to a ór gãos e en ti da des pú bli cas, in clu si ve
de pó si tos;

V – da pres ta ção de ser vi ços re a li za da para ór -
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta ou
in di re ta;

VI – das re ce i tas e des pe sas, bem como do lu -
cro ou pre ju í zo ope ra ci o nal de cor ren te das ope ra-
ções a que se re fe rem os in ci sos de I a V e do cus to
ad mi nis tra ti vo es ti ma do para a re a li za ção des tas
ope ra ções; e

VII – ou tros que ve nham a ser es ta be le ci dos em
lei

Pa rá gra fo úni co. Os po de res pú bli cos com pe-
ten tes po de rão es ta be le cer cri té ri os adi ci o na is para a 
apre sen ta ção de de mons tra ti vos con tá be is e de pres -
ta ção de con tas por par te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pú bli cas.

Art. 45. Os pro gra mas fi nan ci a dos com re cur sos
or ça men tá ri os ou com re cur sos de fun dos cons ti tu í-
dos com re cur sos fis ca is, or ça men tá ri os ou pro ve ni-
en tes de pou pan ça com pul só ria se rão re gu la dos pelo 
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 46. As dis po ni bi li da des de ca i xa dos ór gãos
e en ti da des do Po der Pú bli co Fe de ral, em pre sas pú -
bli cas fe de ra is e so ci e da des de eco no mia mis ta con -
tro la das pela União se rão de po si ta das em ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras ofi ci a is fe de ra is.

Art. 47. As dis po ni bi li da des de ca i xa dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e dos ór gãos
e en ti da des do Po der Pú bli co res pec ti vo se rão de po-
si ta das em ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is, res sal va-
dos os se guin tes ca sos:

I – re cur sos com pro me ti dos com de ter mi na da
uti li za ção, con fe ri dos às ins ti tu i ções fi nan ce i ras para
o en car go es pe cí fi co de pro ver aos ne ces sá ri os pa -
ga men tos;

II – re cur sos tran si tó ri os pro ve ni en tes de ser vi-
ços de ar re ca da ção e co bran ça pres ta dos pe las ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras;

III – re cur sos tran si to ri a men te exis ten tes em
con tas de de pó si to aber tas com a fi na li da de de aten -
der a lan ça men tos de cor ren tes da ob ten ção de cré di-
to jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

IV – re cur sos re pas sa dos a agen tes fi nan ce i-
ros cre den ci a dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil, des -
ti na dos à exe cu ção de pro gra mas go ver na men ta is
ad mi nis tra dos por ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas
fe de ra is;

V – quan do não exis tir ins ti tu i ção fi nan ce i ra pú -
bli ca na lo ca li da de;
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VI – ope ra ções ex pres sa men te au to ri za das
pelo Ban co Cen tral do Bra sil, de ca rá ter tran si tó rio,
em de cor rên cia de si tu a ções ope ra ci o na is ex cep ci o-
na is que se apre sen tem, ob je ti van do o me lhor in te-
res se da en ti da de de ten to ra da dis po ni bi li da de; e

VII – re cur sos tran si tó ri os des ti na dos a su prir
ne ces si da des de ser vi ços de ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
com obe diên cia às nor mas con tra tu a is de sua des ti-
na ção e os pra zos cor res pon den tes.

Art. 48. Os re cur sos fi nan ce i ros re la ti vos a pro -
gra mas e pro je tos de ca rá ter re gi o nal, de res pon sa bi-
li da de da União, se rão de po si ta dos na ins ti tu i ção re -
gi o nal de cré di to da área a que se des ti nam e por ela
apli ca dos.

Art. 49. As agên ci as de fo men to ofi ci a is, es ta du-
a is ou re gi o na is, são ins ti tu i ções fi nan ce i ras des ti na-
das a dar apo io fi nan ce i ro às ati vi da des de pro mo ção
do de sen vol vi men to de seus Esta dos ou Re giões.

SEÇÃO IV
Do Sistema de Garantia de

De pó si tos e Aplicações

Art. 50. Fica ins ti tu í do o Sis te ma de Ga ran tia de
De pó si tos e Apli ca ções em ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
ob je ti van do a pro te ção da eco no mia po pu lar con tra
os ris cos de pre ju í zos as so ci a dos à in ter ven ção, li qui-
da ção ou in sol vên cia de ins ti tu i ção fi nan ce i ra, cu jas
re gras, ob ser va da a pre sen te Lei Com ple men tar, se -
rão fi xa das pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 51. O Sis te ma de Ga ran tia de De pó si tos e
Apli ca ções será com pos to por:

I – Fun do de Ga ran tia de De pó si tos (FGD), cuja
ade são será obri ga tó ria por par te das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras; e

II – ou tros fun dos ou se gu ros de ga ran tia com -
ple men tar, de ca rá ter op ci o nal.

Art. 52. Será cri a do pe las ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, ou por ór gão que as re pre sen te, o Fun do de Ga -
ran tia de De pó si tos (FGD), sob a for ma de as so ci a-
ção ci vil sem fins lu cra ti vos, com per so na li da de ju rí di-
ca de di re i to pri va do, fis ca li za da pelo Ban co do Cen -
tral do Bra sil e re gi da por es ta tu to a ser apro va do pelo 
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, ob ser va das as dis po-
si ções des ta Lei Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Os ad mi nis tra do res do FGD ou
de ou tros fun dos ou se gu ros de ga ran tia com ple men-
tar, de ca rá ter op ci o nal, que ve nham a ser cri a dos,
de ve rão ser apro va dos pelo Ban co do Cen tral do Bra -
sil, ob ser va do o que dis põe o art. 33 des ta lei com ple-
men tar.

Art. 53. O FGD tem por ob je to pres tar ga ran tia
de cré di tos con tra ins ti tu i ções dele par ti ci pan tes, nas
hi pó te ses de:

I – de cre ta ção de in ter ven ção, li qui da ção ju di ci-
al ou fa lên cia de ins ti tu i ção; e

II – re co nhe ci men to, pelo Ban co Cen tral do Bra -
sil, do es ta do de in sol vên cia de ins ti tu i ção que, nos
ter mos da le gis la ção vi gen te, não es ti ver su je i ta aos
re gi mes re fe ri dos no in ci so I.

Art. 54. Se rão ob je to de ga ran tia do FGD os se -
guin tes cré di tos:

I – de pó si tos a vis ta ou sa cá ve is me di an te avi so
pré vio;

II – de pó si tos de pou pan ça;
III – de pó si tos a pra zo, com ou sem emis são de

cer ti fi ca do;
IV – le tras de câm bio;
V – le tras imo bi liá ri as; e
VI – le tras hi po te cá ri as.
Pa rá gra fo úni co. Não se rão co ber tos pela ga-

ran tia:
I – os cré di tos de ti tu la ri da de de ou tras ins ti tu i-

ções in te gran tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal;
II – os de pó si tos, em prés ti mos ou qua is quer ou -

tros re cur sos cap ta dos ou le van ta dos no ex te ri or; e
III – os cré di tos de ti tu la ri da de de pes so as li ga-

das à ins ti tu i ção fi nan ce i ra, nos ter mos do art. 37, §
1º, des ta lei com ple men tar.

Art. 55. O to tal de cré di tos de cada pes soa con tra
a mes ma ins ti tu i ção fi nan ce i ra ou con tra to das as ins ti-
tu i ções do mes mo con glo me ra do fi nan ce i ro será ga ran-
ti do até o va lor má xi mo de R$20.000,00 (vin te mil re a is),
de ven do ser ob ser va dos os se guin tes cri té ri os:

I – ti tu lar do cré di to é aque le em cujo nome o cré -
di to es ti ver re gis tra do na es cri tu ra ção da ins ti tu i ção ou
aque le que es ti ver de sig na do em tí tu lo por ela emi ti do
ou ace i to;

II – de vem ser so ma dos os cré di tos de cada cre -
dor iden ti fi ca do pelo res pec ti vo CPF/CGC con tra to das
as ins ti tu i ções do mes mo con glo me ra do fi nan ce i ro;

III – os cré di tos em nome de man da tá rio, re pre-
sen tan te le gal ou ges tor de ne gó ci os de vem ser com -
pu ta dos como per ten cen tes ao re pre sen ta do ou ao
dono do ne gó cio, des de que tal con di ção es te ja do cu-
men ta da na ins ti tu i ção;

IV – os côn ju ges são con si de ra dos pes so as dis -
tin tas, seja qual for o re gi me de bens do ca sa men to;

V – cré di tos em nome de de pen den tes do be ne-
fi ciá rio, iden ti fi ca do na for ma do in ci so II des te ar ti go,
de vem ser com pu ta dos se pa ra da men te.
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Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o-
nal de ve rá atu a li zar, no mí ni mo a cada dois anos, o
va lor da ga ran tia de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 56. Ocor ri da a de cre ta ção da in ter ven ção, li -
qui da ção ju di ci al ou fa lên cia de ins ti tu i ção ou re co-
nhe ci men to, pelo Ban co Cen tral do Bra sil, do es ta do
de in sol vên cia de ins ti tu i ção que, nos ter mos da le gis-
la ção vi gen te, não es ti ver su je i ta aos re fe ri dos re gi-
mes, os va lo res cor res pon den tes às in de ni za ções
dos cré di tos ga ran ti dos se rão en tre gues pelo FGD di -
re ta men te ao in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor ou
ao li qui dan te, no pra zo fi xa do pelo Ban co Cen tral do
Bra sil, com base em lis ta gem de cre do res for ne ci da
ao Fun do, com ob ser vân cia do li mi te má xi mo es ta be-
le ci do no art. 55.

Art. 57. O FGD su ce de rá as pes so as fí si cas e ju -
rí di cas res sar ci das em seus di re i tos con tra a ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra ina dim plen te, no mon tan te equi va len te
aos va lo res res sar ci dos.

Art. 58. O FGD terá por re ce i ta:
I – as con tri bu i ções das ins ti tu i ções par ti ci pan tes;
II – as ta xas de ser vi ço de cor ren tes da emis são

de che ques sem pro vi são de fun dos;
III – a re cu pe ra ção dos di re i tos cre di tó ri os nos

qua is o FGD te nha se sub-ro ga do, em vir tu de de pa -
ga men to de res sar ci men tos a cre do res co ber tos pela
ga ran tia;

IV – os ren di men tos das apli ca ções e em prés ti-
mos re a li za dos com seus re cur sos; e

V – ou tras fon tes de re cur sos me di an te pré via
au to ri za ção do Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 59. To das as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli-
cas e pri va das, au to ri za das a ope rar no País, de ve-
rão, obri ga to ri a men te, in te grar o FGD, con tri bu in do,
men sal men te, com apor te de re cur sos no mon tan te a
ser de fi ni do pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Art. 60. As con tri bu i ções or di ná ri as men sa is das 
ins ti tu i ções par ti ci pan tes do FGD se rão cal cu la das
so bre a mé dia to tal dos de pó si tos e cap ta ções ci ta-
dos no ca put do art. 54 des ta Lei Com ple men tar, po -
den do ser di fe ren ci a das em fun ção de in di ca do res de
ris co da ins ti tu i ção fi li a da.

§ 1º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal fi xa rá o va -
lor das con tri bu i ções or di ná ri as de que tra ta o ca put
des te ar ti go.

§ 2º Qu an do o pa tri mô nio do FGD atin gir cin co
por cen to do to tal dos sal dos das con tas co ber tas
pela ga ran tia, no con jun to das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, o Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal po de rá sus pen-
der ou re du zir, tem po ra ri a men te, a obri ga ção de re co-
lher as con tri bu i ções.

§ 3º Em qual quer mo men to, se ne ces sá rio, o
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal po de rá exi gir das ins ti-
tu i ções par ti ci pan tes o adi an ta men to de até doze
con tri bu i ções men sa is or di ná ri as, es tan do as ins ti tu i-
ções obri ga das a fazê-lo.

Art. 61. O FGD de ve rá apli car suas dis po ni bi li-
da des em tí tu los pú bli cos fe de ra is e ou tras apli ca ções
fi nan ce i ras de alta li qui dez, na for ma a ser re gu la-
men ta da pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O FGD po de rá con ce der em -
prés ti mos de re cu pe ra ção fi nan ce i ra, bem como fi-
nan ci a men tos para a mu dan ça de con tro le aci o ná rio
de ins ti tu i ções fi li a das, que ava li a rão es tas al ter na ti-
vas com pa ra ti va men te à hi pó te se de ina dim plên cia e
con se qüen te res sar ci men to de de po si tan tes da ins ti-
tu i ção em ques tão.

Art. 62. Fica man ti do o Fun do Ga ran ti dor de
Cré di tos (FGC), apro va do pela Re so lu ção nº 2.211,
de 16 de no vem bro de 1995, do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, até a efe ti va cri a ção do FGD, de ven do qual -
quer al te ra ção no seu es ta tu to, in clu si ve sua trans for-
ma ção em Fun do de Ga ran tia de De pó si tos (FGD),
ser apro va da pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O FGD su ce de rá o Fun do Ga -
ran ti dor de Cré di tos (FGC) em to dos os seus di re i tos
e obri ga ções, sen do isen to de im pos to de ren da, in -
clu si ve no to can te aos ga nhos lí qui dos men sa is e à
re ten ção na fon te so bre os ren di men tos de apli ca ção
fi nan ce i ra de ren da fixa e de ren da va riá vel, bem
como da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do.

SEÇÃO V
Do Sigilo de Dados

Art. 63. As ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal con ser va rão si gi lo de qua is quer ope ra ções
ati vas, pas si vas e aces só ri as ou de ser vi ços pres ta-
dos a seus cli en tes, ca ben do ao Con se lho Fi nan ce i ro
Na ci o nal e ao Ban co Cen tral do Bra sil ob ser var o
mes mo de ver re la ti va men te às in for ma ções ob ti das
no de sem pe nho de suas atri bu i ções, res sal va das as
ex ce ções es ta be le ci das nes ta Lei Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não
abran ge as in for ma ções cons tan tes de lis tas ou ca-
das tros de emi ten tes de che ques sem fun dos, de fra -
u da do res e de ve do res ina dim plen tes, que po de rão
ser for ne ci dos pe las ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i-
ro Na ci o nal às as so ci a ções co mer ci a is, ser vi ços de
pro te ção ao cré di to, as so ci a ções de lo jis tas e en ti da-
des con gê ne res, me di an te con vê nio, na for ma pre vis-
ta em ins tru ções ex pe di das pelo Con se lho Fi nan ce i ro
Na ci o nal.
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Art. 64. No cur so de in ves ti ga ção ou pro ces so
ju di ci al, o Po der Ju di ciá rio re qui si ta rá às en ti da des de 
su per vi são e fis ca li za ção do sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal as in for ma ções e do cu men tos de que ne ces si tar.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções e es cla re ci-
men tos or de na dos pelo Po der Ju di ciá rio, pres ta dos
pe las ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal,
por in ter mé dio do Ban co Cen tral do Bra sil, e a exi bi-
ção de li vros e do cu men tos em ju í zo, re ves tir-se-ão
sem pre do mes mo ca rá ter si gi lo so, só po den do a eles 
ter aces so as par tes le gí ti mas na ca u sa, que de les
não po de rão ser vir-se para fins es tra nhos à mes ma.

Art. 65. No cur so de in ves ti ga ção, a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, após apro va ção pe -
los seus res pec ti vos ple ná ri os, ou por suas Co mis-
sões Par la men ta res de Inqué ri to, nes te ul ti mo caso
após apro va ção pela ma i o ria de seus mem bros, po -
de rão re qui si tar ao Ban co Cen tral do Bra sil as in for-
ma ções de que ne ces si ta rem, res pe i ta do o si gi lo ban -
cá rio.

§ 1º Obri gam-se os mem bros do Po der Le gis la-
ti vo a man ter sob si gi lo as in for ma ções ob ti das na for -
ma des te ar ti go, con si de ran do-se que bra do de co ro
par la men tar a sua di vul ga ção.

§ 2º A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe -
de ral, bem como suas Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to, só apre ci a rão as in for ma ções de que tra ta o 
ca put des te ar ti go em ses são se cre ta.

Art. 66. Não cons ti tui que bra de si gi lo ban cá rio a 
pres ta ção de in for ma ções con so li da das so bre a exe -
cu ção de pro gra mas de fi nan ci a men to go ver na men-
tal fe i ta às duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Art. 67. Po de rá ser fir ma do con vê nio en tre o
Ban co Cen tral do Bra sil e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral do Mi nis té rio da Fa zen da, com vis tas a tro ca de
in for ma ções no cur so de in ves ti ga ções de ilí ci tos pra -
ti ca dos con tra o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e a Fa -
zen da Na ci o nal.

§ 1º O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal de ve rá
apro var os ter mos do con vê nio de que tra ta o ca put
des te ar ti go.

§ 2º As in for ma ções ob ti das na for ma des te ar ti-
go se rão uti li za das re ser va da men te e man ti das sob
si gi lo, su je i tan do os in fra to res às pe nas pre vis tas nes -
ta Lei Com ple men tar.

Art. 68. As ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal fi cam obri ga das a for ne cer ao Ban co Cen -
tral do Bra sil as in for ma ções e do cu men tos re la ci o na-
dos à fun ção fis ca li za do ra pre vis ta nes ta lei com ple-
men tar, bem como para aten der o que dis põem os
arts. 65 e 67.

Art. 69. Qu an do, no exer cí cio de suas atri bu i-
ções de su per vi são e fis ca li za ção, o Ban co Cen tral do 
Bra sil com pro var a prá ti ca de ilí ci to pe nal de fi ni do em
lei como de ação pú bli ca, de ve rão co mu ni car os fa tos
ao Mi nis té rio Pú bli co, com as in for ma ções e do cu-
men tos per ti nen tes.

Art. 70. No in te res se da su per vi são e fis ca li za-
ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras que ope ram em mais
de um país, me di an te con vê ni os ce le bra dos para a
tro ca de in for ma ções com en ti da des de su per vi são e
fis ca li za ção dos sis te mas fi nan ce i ros de ou tros pa í-
ses, o Ban co Cen tral do Bra sil po de rá aten der os re -
que ri men tos de in for ma ções so li ci ta das por es ses ór -
gãos es tran ge i ros, des de que haja a ga ran tia de que
tais in for ma ções se rão man ti das em si gi lo pelo ór gão
es tran ge i ro de fis ca li za ção.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções de ca rá ter si gi-
lo so ob ti das pelo Ban co Cen tral do Bra sil, jun to a en ti-
da des de su per vi são e fis ca li za ção de ou tros pa í ses,
de ve rão ser man ti das tam bém em si gi lo, so men te
sen do pas sí vel de for ne ci men to a ou tros ór gãos e ins -
ti tu i ções no País por ex pres sa au to ri za ção do res pec-
ti vo ór gão es tran ge i ro.

Art. 71. Res sal va das as ex ce ções pre vis tas nes -
ta lei com ple men tar e o con sen ti men to ex pres so dos
in te res sa dos, a vi o la ção do de ver de si gi lo cons ti tui
cri me su je i to à pena de re clu são, de 1 (um) a 4 (qua -
tro) anos, apli can do-se, no que cou ber, o Có di go Pe -
nal e o Có di go de Pro ces so Pe nal, sem pre ju í zo de
ou tras san ções ca bí ve is.

Art. 72. As ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar
no Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, as so ci e da des por
elas con tro la das ou a elas li ga das ou co li ga das, seus
con tro la do res, pes so as fí si cas ou ju rí di cas, seus ad -
mi nis tra do res, re pre sen tan tes, man da tá ri os, pre pos-
tos e em pre ga dos e de ma is pes so as fí si cas e ju rí di-
cas su je i tas à dis ci pli na des ta Lei Com ple men tar de -
ve rão, obri ga to ri a men te, pres tar to dos os es cla re ci-
men tos e in for ma ções so li ci ta dos pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, na for ma e pra zos por ele es ta be le ci dos, no
exer cí cio das atri bu i ções con fe ri das por esta lei com -
ple men tar.

§ 1º No exer cí cio de seus po de res de fis ca li za-
ção, é as se gu ra do o li vre aces so de pre pos tos do
Ban co Cen tral do Bra sil, ex pres sa men te cre den ci a-
dos, aos es ta be le ci men tos e de pen dên ci as das ins ti-
tu i ções men ci o na das no ca put des te ar ti go, que po -
de rão exi gir a exi bi ção de do cu men tos, pa péis, li vros,
in for ma ções e sis te mas de con tro le man ti dos ou não
por meio de sis te mas ele trô ni cos de re gis tro ou es cri-
tu ra ção, con si de ran do-se a ne ga ti va de aten di men to
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como em ba ra ço à fis ca li za ção, su je i to às pe na li da des
ca bí ve is.

§ 2º O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá, ain da, re -
qui si tar:

I – in for ma ções e do cu men tos a qua is quer ór -
gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is; e

II – os pa péis de tra ba lho dos au di to res in de-
pen den tes.

§ 3º Por acor dos com en ti da des si mi la res de su -
per vi são e fis ca li za ção de ou tros pa í ses, pre pos tos
es pe ci al men te cre den ci a dos por es sas en ti da des po -
de rão fis ca li zar ins ti tu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal que se jam con tro la das por ins ti tu i ções de
seus pa í ses, des de que seja dado igual aces so ao
Ban co Cen tral do Bra sil aos ob je ti vos, in for ma ções e
con clu sões apu ra das nes sas fis ca li za ções.

§ 4º Res pe i ta dos os li mi tes des ta Lei Com ple-
men tar, não po dem ser opos tas ao Ban co Cen tral ex -
ce ções de si gi lo ban cá rio ou de se gre do co mer ci al.

SEÇÃO VI
Dos Regimes Especiais da Intervenção, do

Regime de Administração Especial Tem po rá ria
e da Liquidação Judicial

Art. 73. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das e pú -
bli cas não-fe de ra is su je i tam-se à in ter ven ção e à li -
qui da ção ju di ci al, de cre ta das nos ter mos des ta Lei
Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri -
va das e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas não-fe de-
ra is su je i tar-se-ão ain da ao Re gi me de Admi nis tra ção
Espe ci al Tem po rá ria nos ter mos do De cre to-Lei nº
2.321, de 25 de fe ve re i ro de 1987.

Art. 74. As ins ti tu i ções par ti ci pan tes do Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal fi cam im pe di das de re que rer
con cor da ta.

Art. 75. A in ter ven ção po de rá ser de cre ta da pelo 
Ban co Cen tral do Bra sil em qual quer ins ti tu i ção sob
sua ju ris di ção, quan do se ve ri fi ca rem as se guin tes
anor ma li da des:

I – a ins ti tu i ção so frer pre ju í zo que su je i te a ris -
cos os seus cre do res;

II – fo rem ve ri fi ca das re i te ra das in fra ções a dis -
po si ti vos da le gis la ção, não re gu la ri za das após as de -
ter mi na ções das Enti da des de Su per vi são e Fis ca li-
za ção, no uso das suas atri bu i ções le ga is; e

III – a ins ti tu i ção es te ja even tu al men te com ca pi-
tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de ses sen ta por
cen to do mí ni mo es ta be le ci do.

§ 1º A in ter ven ção será de cre ta da ex ofi cio pelo
Ban co Cen tral do Bra sil, ou por so li ci ta ção dos ad mi-

nis tra do res da pró pria ins ti tu i ção, sem pre ju í zo da
res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal que lhes cou ber.

§ 2º O pe río do de in ter ven ção não ex ce de rá a 6
(seis) me ses, que, por de ci são do Ban co Cen tral do
Bra sil, po de rá ser pror ro ga do por igual pe río do e por
uma úni ca vez.

Art. 76. A in ter ven ção será exe cu ta da por um in -
ter ven tor ou, de acor do com o por te da ins ti tu i ção, por 
um con se lho in ter ven tor, cons ti tu í do de três a cin co
mem bros, no me a dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
com ple nos po de res de ges tão.

§ 1º Inde pen den te men te da pu bli ca ção do ato de
sua no me a ção, o in ter ven tor, ou con se lho in ter ven tor,
será in ves ti do, de ime di a to, em suas fun ções, me di an te
ter mo de pos se la vra do no li vro pró prio da ins ti tu i ção
sob in ter ven ção, com a trans cri ção do ato que hou ver
de cre ta do a me di da e que o te nha no me a do.

§ 2º As fun ções e obri ga ções do in ter ven tor ou
do con se lho in ter ven tor, as sim como a for ma de sua
pres ta ção de con tas, se rão re gu la men ta das pelo
Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal.

§ 3º Das de ci sões do in ter ven tor ou do con se lho
in ter ven tor, ca be rá re cur so, sem efe i to sus pen si vo, no 
pra zo de dez dias da res pec ti va ciên cia, para a Co-
mis são de Re cur sos do Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal.

Art. 77. A in ter ven ção ces sa rá:
I – se os in te res sa dos, apre sen tan do as ne ces-

sá ri as con di ções de ga ran tia, jul ga das a cri té rio do
Ban co Cen tral do Bra sil, to ma rem a si o pros se gui-
men to das ati vi da des eco nô mi cas da em pre sa;

II – quan do, a cri té rio do Ban co Cen tral do Bra -
sil, a si tu a ção da ins ti tu i ção se hou ver nor ma li za do; e

III – se de cre ta da a li qui da ção ju di ci al da en ti da de.
Art. 78. A Li qui da ção ju di ci al das ins ti tu i ções do

Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, ne ces sa ri a men te pre-
ce di da de in ter ven ção, so men te po de rá ser re que ri da
ao Mi nis té rio Pú bli co pelo Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 1º A ini ci a ti va será de vi da men te fun da men ta-
da ao Mi nis té rio Pú bli co, a quem com pe ti rá a pro po si-
ção da ação pe ran te o Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Apli cam-se à li qui da ção ju di ci al das ins ti tu i-
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go as dis po si ções
da le gis la ção vi gen te.

Art. 79. Du ran te a fase de ins tru ção do pro ces so
em ju í zo, o Ban co Cen tral do Bra sil fun ci o na rá como
as sis ten te obri ga tó rio do Mi nis té rio Pú bli co no pro-
ces so de li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i ção.

Art. 80. A clas si fi ca ção dos cré di tos para fins
da li qui da ção ju di ci al de ins ti tu i ção do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal ob ser va rá a se guin te or dem de
pre fe rên cia:
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I – os cré di tos tra ba lhis tas, na for ma do ad. 102,
ca put, do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945;

II – as ações tra ba lhis tas im pe tra das an tes da
data da de cre ta ção da li qui da ção ju di ci al;

III – os cré di tos re fe ri dos no art. 54 des ta Lei
Com ple men tar, ex clu í dos aque les pre vis tos no pa rá-
gra fo úni co do mes mo ar ti go;

IV – os de ma is cré di tos, ob ser va da a or dem do
art. 102 do De cre to-Lei nº 7.661, de 1945.

Art. 81. Os con tro la do res e ad mi nis tra do res das
ins titu i ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal em in -
ter ven ção, Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem-
po rá ria (RAET) ou li qui da ção ju di ci al, fi ca rão com
to dos seus bens in dis po ní ve is, não po den do, por
qual quer for ma, di re ta ou in di re ta, ali e ná- los ou
one rá-los, até a apu ra ção e li qui da ção fi nal de suas
res pon sa bi li da des.

§ 1º A in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go
de cor re do ato que de cre tar a in ter ven ção, o Re gi-
me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria (RAET)
ou a li qui da ção ju di ci al, e atin ge os con tro la do res e
to dos aque les que te nham es ta do no exer cí cio das
fun ções es ta tu tá ri as nos doze me ses an te ri o res ao
mes mo ato.

§ 2º Por pro pos ta do Ban co Cen tral do Bra sil,
apro va da pelo Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal, a in -
dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go po de rá ser es -
ten di da:

I – aos bens de ge ren tes, con se lhe i ros fis ca is,
au di to res in de pen den tes e aos de to dos aque les
que te nham con cor ri do, nos úl ti mos 12 (doze) me -
ses, para a de cre ta ção da in ter ven ção, do re gi me
es pe ci al de ad mi nis tra ção es pe ci al tem po rá ria ou da 
li qui da ção ju di ci al; e

II – aos bens de pes so as que, nos úl ti mos doze
me ses, os te nham a qual quer tí tu lo, ad qui ri do de ad -
mi nis tra do res da ins ti tu i ção, ou das pes so as re fe ri das
no in ci so I des de que haja se gu ros ele men tos de con -
vic ção de que se tra ta de si mu la da trans fe rên cia com
o fim de evi tar os efe i tos des ta Lei Com ple men tar.

§ 3º Não se in clu em nas dis po si ções des te ar ti-
go os bens con si de ra dos ina li e ná ve is ou im pe nho rá-
ve is pela le gis la ção em vi gor.

§ 4º Não são igual men te atin gi dos pela in dis po-
ni bi li da de os bens ob je to de con tra to de ali e na ção, de
pro mes sa de com pra e ven da, de ces são ou pro mes-
sa de ces são de di re i tos, des de que os res pec ti vos
ins tru men tos te nham sido le va dos ao com pe ten te re -
gis tro pú bli co an te ri or men te à data da de cre ta ção da

in ter ven ção, do Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al
Tem po rá ria (RAET) ou da li qui da ção ju di ci al.

§ 5º Os abran gi dos pela in dis po ni bi li da de de
bens de que tra ta este ar ti go não se po de rão au sen-
tar do foro da in ter ven ção, do Re gi me de Admi nis tra-
ção Espe ci al Tem po rá ria (RAET) ou da li qui da ção ju -
di ci al, sem pré via e ex pres sa au to ri za ção do Ban co
Cen tral do Bra sil ou do Juiz, con for me o caso.

Art. 82. De cre ta da a in ter ven ção, o Re gi me de
Admi nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria (RAET) ou a li qui-
da ção ju di ci al, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor, o 
con se lho di re tor do Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci-
al Tem po rá ria (RAET), o li qui dan te ou o pró prio es cri-
vão da li qui da ção ju di ci al co mu ni ca rá ao re gis tro pú -
bli co com pe ten te e às bol sas in dis po ni bi li da de de
bens im pos ta no art. 81.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi da a co mu ni ca ção, a au -
to ri da de com pe ten te fi ca rá, re la ti va men te a es ses
bens, im pe di da de:

I – fa zer trans cri ções, ins cri ções ou aver ba ções
de do cu men tos pú bli cos ou par ti cu la res;

II – ar qui var atos ou con tra tos que im por tem em
trans fe rên cia de co tas so ci a is, ações ou par tes be ne-
fi ciá ri as;

III – re a li zar ou re gis trar ope ra ções e tí tu los de
qual quer na tu re za; e

IV – pro ces sar a trans fe rên cia de pro pri e da de
de ve í cu los au to mo to res.

SEÇÃO VII
Das Pe na li da des Apli cá ve is às Insti tu i çõe

 Par ti ci pan tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal

Art. 83. O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá im por
aos in fra to res das nor mas des ta Lei Com ple men tar,
das re so lu ções do Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal,
bem como de ou tras nor mas in fra le ga is de sua pró -
pria emis são ou cujo cum pri men to lhe in cum ba fis ca-
li zar, as se guin tes pe na li da des:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta, a ser fi xa da na for ma do § 1º des te ar-

ti go;
III – ina bi li ta ção tem po rá ria, até o má xi mo de 10

(dez) anos, para o exer cí cio dos car gos de di re tor e
mem bro de con se lhos de ad mi nis tra ção, ór gãos con -
sul ti vos, fis ca is e as se me lha dos de ins ti tu i ções do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal;

IV – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para
o exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei com -
ple men tar;
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V – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro para o
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei com ple-
men tar; e

VI – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de 10
(dez) anos, de atu ar, di re ta ou in di re ta men te, em
uma ou mais ati vi da des de que tra ta esta lei com -
ple men tar.

§ 1º A mul ta pre vis ta no in ci so II des te ar ti go não 
ex ce de rá o ma i or des tes va lo res:

I – 500.000 UFIR (qui nhen tas mil uni da des fis -
ca is de re fe rên cia);

II – 50% (cin qüen ta por cen to) do va lor da ope -
ra ção ir re gu lar; ou

III – 3 (três) ve zes o mon tan te da van ta gem eco -
nô mi ca ob ti da ou da per da evi ta da em de cor rên cia do
ilí ci to.

§ 2º Nos li mi tes pre vis tos no pa rá gra fo an te ri or
são con si de ra das cu mu la ti va men te as mul tas apli ca-
das à pes soa ju rí di ca e aos seus ad mi nis tra do res.

§ 3º Nos ca sos de re in ci dên cia, se rão apli ca das,
al ter na ti va men te, mul ta nos ter mos do pa rá gra fo an -
te ri or, até o tri plo dos va lo res fi xa dos, ou pe na li da de
pre vis ta nos in ci sos III a VI do ca put des te ar ti go.

§ 4º Res sal va do o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or,
as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos III a VI do ca put
des te ar ti go so men te se rão apli ca das nos ca sos de
in fra ção gra ve, as sim de fi ni das pelo Con se lho Fi nan-
ce i ro Na ci o nal.

§ 5º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go se rão pa -
gas me di an te re co lhi men to ao Te sou ro Na ci o nal,
den tro do pra zo de quin ze dias, con ta dos do re ce bi-
men to da res pec ti va no ti fi ca ção.

§ 6º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go, após a de -
ci são fi nal que as im pôs na es fe ra ad mi nis tra ti va, te -
rão efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo e se rão co bra das ju di-
ci al men te, de acor do com o rito es ta be le ci do pelo Có -
di go de Pro ces so Ci vil para o pro ces so de exe cu ção.

Art. 84. São sus ce tí ve is de so frer as pe na li da-
des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar:

I – as pes so as fí si cas e ju rí di cas au to ri za das a
fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil e seus ad mi-
nis tra do res;

II – as pes so as fí si cas e ju rí di cas que exer çam
ir re gu lar men te ati vi da de de pen den te de au to ri za ção
do Ban co Cen tral do Bra sil e seus ad mi nis tra do res; e

III – os ad mi nis tra do res de fato das pes so as ju rí-
di cas men ci o na das nos in ci sos I e II.

§ 1º Para os fins pre vis tos nes ta Lei Com ple-
men tar, con si de ra-se como ad mi nis tra dor de fato
aque le que, mes mo não es tan do ti tu la do, exer ce, ain -

da que em con jun to com ou tros, a di re ção de pes soa
ju rí di ca.

§ 2º O con tro la dor será sem pre con si de ra do ad -
mi nis tra dor de fato se, ten do co nhe ci men to de fal ta
gra ve co me ti da por ad mi nis tra dor, de i xar de co mu ni-
cá-la, de ime di a to, ao Ban co Cen tral do Bra sil, to man-
do to das as me di das ne ces sá ri as para o afas ta men to
do fal to so da di re ção da so ci e da de.

Art. 85. É sus ce tí vel de so frer as pe na li da des
pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar, sem pre ju í zo das
de ma is san ções ca bí ve is, todo aque le que, de qual -
quer for ma, cap te ou agen cie ne gó ci os para pes so as
ju rí di cas es tran ge i ras cuja au to ri za ção para fun ci o na-
men to em ter ri tó rio na ci o nal deva ser con ce di da pelo
Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se pes soa ju rí di ca
es tran ge i ra toda aque la cons ti tu í da ou or ga ni za da de
acor do com a lei de país es tran ge i ro ou que no ex te ri-
or te nha sua sede ou lo cal de ad mi nis tra ção, bem
como as fi li a is de pes so as ju rí di cas bra si le i ras es ta-
be le ci das fora do ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 86. Das de ci sões pro fe ri das pelo Ban co
Cen tral do Bra sil que apli ca rem pe na li da des, ca be rá
re cur so para a Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal, a ser in ter pos to no pra zo de 15
(quin ze) dias a con tar da data do re ce bi men to da no ti-
fi ca ção da de ci são.

Pa rá gra fo úni co. No caso das pu ni ções pre vis-
tas nos in ci sos I e II do art. 83, a in ter po si ção de re cur-
so se fará com efe i to sus pen si vo so bre a apli ca ção da 
pena.

Art. 87. No cur so do pro ces so ad mi nis tra ti vo, e
ob je ti van do a pre ser va ção do in te res se pú bli co, a au -
to ri da de pro ces san te, em ca rá ter pre ven ti vo, po de rá:

I – de ter mi nar o afas ta men to dos ad mi nis tra do-
res en vol vi dos nos ne gó ci os da ins ti tu i ção, en quan to
per du rar a apu ra ção das res pon sa bi li da des;

II – im pe dir que os ad mi nis tra do res en vol vi dos
as su mam car gos de di re ção ou ad mi nis tra ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras ou atu em como man da tá ri os
com po de res ge ra is ou pre pos tos de di re to res ou ad -
mi nis tra do res; e

III – de ter mi nar me di das ten den tes a res trin gir a
atu a ção da ins ti tu i ção no mer ca do.

Art. 88. Pres cre vem em 8 (oito) anos as in fra-
ções das nor mas le ga is cujo cum pri men to in cum ba
ao Ban co Cen tral do Bra sil, ocor ri das no âm bi to de
suas com pe tên ci as, con ta do esse pra zo da prá ti ca do 
ilí ci to ou, no caso de in fra ção per ma nen te ou con ti nu-
a da, do dia que ti ver ces sa do.

§ 1º Apli ca-se a pres cri ção a todo in qué ri to pa -
ra li sa do por mais de qua tro anos, pen den te de des pa-
cho ou jul ga men to, de ven do ser ar qui va do de ofí cio
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ou a re que ri men to da par te in te res sa da, sem pre ju í zo
de se rem apu ra das as res pon sa bi li da des pela pa ra li-
sa ção, se for o caso.

§ 2º A pres cri ção in ter rom pe-se:
I – pela no ti fi ca ção do in di ci a do;
II – por qual quer ato ine quí vo co que im por te

apu ra ção da ir re gu la ri da de;
III – pela de ci são con de na tó ria re cor rí vel, de

qual quer Enti da de de Su per vi são e Fis ca li za ção; e
IV – pela as si na tu ra do ter mo de com pro mis so,

nos ter mos do art. 89.
§ 3º Não cor re rá a pres cri ção quan do o in di ci a-

do ou acu sa do en con trar-se em lu gar in cer to ou não
sa bi do.

§ 4º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, o pro ces-
so cor re rá con tra os de ma is acu sa dos, des mem bran-
do-se o mes mo em re la ção ao acu sa do re vel.

§ 5º Para os in qué ri tos ad mi nis tra ti vos pen den-
tes ou fa tos já ocor ri dos, os pra zos de pres cri ção pre-
vis tos nes te ar ti go co me ça rão a flu ir a par tir da data
de vi gên cia des ta lei com ple men tar.

Art. 89. O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá sus -
pen der, em qual quer fase, o in qué ri to ad mi nis tra ti vo,
se o in di ci a do ou acu sa do as si nar ter mo de com pro-
mis so, obri gan do-se a:

I – ces sar a prá ti ca de ati vi da des ou atos con si-
de ra dos ilí ci tos pela Enti da de; e

II – cor ri gir as ir re gu la ri da des apon ta das, in clu si ve
in de ni zan do os pre ju í zos na for ma des ta lei com ple-
men tar.

§ 1º O com pro mis so a que se re fe re este ar ti go
não im por ta rá con fis são quan to à ma té ria de fato, nem
re co nhe ci men to de ili ci tu de da con du ta ana li sa da.

§ 2º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli ca-
do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o pra zo
para cum pri men to das obri ga ções even tu al men te as su-
mi das, e o seu ina dim ple men to ca rac te ri za rá cri me de
de so be diên cia, pre vis to no art. 330 do Có di go Pe nal.

§ 3º Não cum pri das as obri ga ções no pra zo pre -
vis to no pa rá gra fo an te ri or, a Enti da de dará con ti nu i-
da de ao pro ce di men to ad mi nis tra ti vo an te ri or men te
sus pen so, para a apli ca ção das pe na li da des ca bí ve is.

Art. 90. Se rão con si de ra dos, na apli ca ção de pe -
na li da des pre vis tas nes ta lei com ple men tar, o ar re-
pen di men to efi caz e o ar re pen di men to pos te ri or ou a
cir cuns tân cia de qual quer pes soa, es pon ta ne a men te,
con fes sar ilí ci to ou pres tar in for ma ções re la ti vas à
sua ma te ri a li da de.

Art. 91. O Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal re gu la-
men ta rá a apli ca ção do dis pos to nos arts. 89 e 90
des ta lei com ple men tar, no to can te aos pro ce di men-
tos con du zi dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil.

SEÇÃO VIII
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 92. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas de-
ve rão, no pra zo de cin co anos, ade quar-se aos li mi tes
e ve da ções de que tra ta o art. 37 des ta lei com ple-
men tar, de ven do, em es pe ci al, dar ba i xa se mes tral-
men te do equi va len te a dez por cen to do sal do re ma-
nes cen te das ope ra ções de cré di to re a li za das até 30
de ju nho de 1999, com a pes soa ju rí di ca de di re i to pú -
bli co que a con tro la, bem como de qual quer pes soa
ju rí di ca por ela, di re ta ou in di re ta men te, con tro la da.

Art. 93. As atri bu i ções ou fun ções do Ban co
Cen tral do Bra sil con fe ri das pela le gis la ção mo di fi ca-
da por esta lei com ple men tar, e não con fir ma das por
ela, se rão trans fe ri das aos ór gãos ou en ti da des do
Po der Exe cu ti vo cuja com pe tên cia guar de com elas
ma i or afi ni da de, por de cre to do Pre si den te da Re pú-
bli ca, no pra zo má xi mo de cen to e oi ten ta dias a par tir
da vi gên cia des ta lei com ple men tar.

Ãrt. 94. As atu a is ins ti tu i ções fi nan ce i ras ain da
não or ga ni za das sob a for ma de so ci e da de anô ni ma
te rão pra zo de tre zen tos e ses sen ta dias para se
adap ta rem ao dis pos to nes ta lei com ple men tar, a par-
tir de sua vi gên cia.

SEÇÃO IX
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 95. Ve ri fi ca da a ocor rên cia de atos da no sos
ao pa tri mô nio de ins ti tu i ção pú bli ca do Sis te ma Fi nan-
ce i ro Na ci o nal, a prá ti ca de atos ir re gu la res en vol ven do
re cur sos pú bli cos, ou qua is quer ir re gu la ri da des em
área de com pe tên cia de ou tros ór gãos pú bli cos, o Ban -
co Cen tral do Bra sil de ve rá in for mar as au to ri da des
com pe ten tes, en vi an do-lhes os do cu men tos ne ces sá ri-
os à apu ra ção ou com pro va ção dos fa tos.

Art. 96. A par tir do exer cí cio se guin te ao da pu -
bli ca ção des ta lei com ple men tar, será de vi da se mes-
tral men te taxa de fis ca li za ção que será re co lhi da ao
Ban co Cen tral do Bra sil pe las ins ti tu i ções sob sua ju -
ris di ção, na for ma a ser de fi ni da pelo Con se lho Fi nan-
ce i ro Na ci o nal.

Art. 97. Fica ex tin to o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal,
cri a do pela Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964.

Art. 98. Apli car-se-ão as nor mas edi ta das até a
data da en tra da em vi gor des ta lei com ple men tar pelo 
ex tin to Con se lho Fi nan ce i ro Na ci o nal como fon te
sub si diá ria des ta lei com ple men tar, na qui lo que com
ela não con fli tar.

Art. 99. Esta lei com ple men tar en tra rá em vi gor
no pri me i ro dia útil do exer cí cio pos te ri or ao de sua
pro mul ga ção ou no ven ta dias após a sua pro mul ga-
ção, o que for ma i or.

Art. 100. Fica re vo ga da a Lei nº 4.595, de 31 de
de zem bro de 1964.
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Jus ti fi ca ção

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 40, de 29 de maio
de 2003, por ter al te ra do a re da ção do ca put do art.
192, per mi te ago ra que a re gu la men ta ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal seja fe i ta por um con jun to de leis
com ple men ta res, fa zen do de sa pa re cer a obri ga to ri e-
da de até en tão exis ten te de que a re gu la men ta ção do 
ci ta do ar ti go fos se fe i ta em uma úni ca lei.

É com base nes sa pos si bi li da de de re gu la men-
ta ção par ci al do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal que
apre sen to este pro je to de lei com ple men tar, que re-
gu la men ta o mer ca do es tri ta men te fi nan ce i ro, ao in-
clu ir em seu es co po ape nas os mer ca dos res tri tos à
in ter me di a ção de re cur sos de ter ce i ros e de cré di to.
Exclu í dos es tão, por tan to, aque les mer ca dos que,
ape sar de ope ra rem com re cur sos de ter ce i ros, não
es tão re la ci o na dos com a in ter me di a ção, tais como
os mer ca dos de ca pi ta is, de se gu ros e de pre vi dên cia
pri va da.

A pro pos ta re de fi ne a com po si ção do Con se lho
Fi nan ce i ro Na ci o nal e in cor po ra dois mem bros com
di re i to a voto, além dos atu al men te pre vis tos: o Se cre-
tá rio-Exe cu ti vo do CFN e o Pre si den te do Con se lho
de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i ro (CRSFN). É pre -
vis ta a par ti ci pa ção dos Pre si den tes das co mis sões
da Câ ma ra e do Se na do Fe de ral que tra tam de as-
sun tos eco nô mi cos nas re u niões do CFN, sem di re i to
a voto. Extin gue-se a pos si bi li da de de apro va ção ad
re fe ren dum de vo tos e re so lu ções por par te do Pre si-
den te do CMN.

Com re la ção ao CRSFN, será de sig na do um
Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal para atu ar na que la
ins tân cia, com a mis são de de fen der os in te res ses da
União e de suas au tar qui as. Tal pro vi dên cia dará ma i-
or agi li da de às de ci sões da que le co le gi a do e per mi ti-
rá à União e às suas au tar qui as uma me lhor re pre-
sen ta ção de seus in te res ses.

O Ban co Cen tral pas sa a ter que apre sen tar,
anu al men te, a pres ta ção de con tas de suas ati vi da-
des de su per vi são e fis ca li za ção. Tal pro vi dên cia visa
cor ri gir cer to des con tro le ve ri fi ca do no pas sa do, que
per mi tiu que hou ves se gran des que bras de ins ti tu i-
ções de ri va das de prá ti cas fra u du len tas que du ra ram
lon gos pe río dos, sem que fos sem de tec ta das e que
trou xe ram gra ves pre ju í zos ao con tri bu in te. Tam bém
vi san do dar ma i or trans pa rên cia à atu a ção das au to ri-
da des mo ne tá ri as, o CFN fica tam bém su je i to à pres -
ta ção de con tas anu al, que in clu i rá, prin ci pal men te,
uma ava li a ção dos re sul ta dos ob ti dos na ges tão da
mo e da e do cré di to no País e na con se cu ção das me -
tas es ta be le ci das para sua atu a ção.

Tam bém para au men tar o con tro le so ci al so bre
a ati vi da de das au to ri da des mo ne tá ri as, bem como a
trans pa rên cia de suas de ci sões, o Ban co Cen tral de-
ve rá re por tar-se ao Con gres so Na ci o nal, tri mes tral-

men te, para re la tar suas ati vi da des e pres tar con tas
quan to ao aten di men to das me tas que lhe te nham
sido con fi a das na po lí ti ca mo ne tá ria e cam bi al, subs -
ti tu in do o acom pa nha men to dos agre ga dos mo ne tá ri-
os, já ob so le to do pon to de vis ta téc ni co e po lí ti co,
mas ain da pra ti ca do.

A pro pos ta lis ta, ain da, as fun ções e com pe tên-
ci as tra di ci o nal men te exer ci das pelo Ban co Cen tral.

O pro je to de lei tam bém in cor po ra al te ra ções do 
qua dro ju rí di co já im ple men ta das pela Cons ti tu i ção
Fe de ral e pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, ao
pre ver que o Ban co Cen tral não pode fi nan ci ar o Te-
sou ro Na ci o nal ou emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca.

A taxa de fis ca li za ção, que foi ex tin ta pela Lei nº
5.143, de 20 de ou tu bro de 1966, é re ins ti tu í da, ten do
em vis ta que os cus tos de man ter a sol vên cia do sis -
te ma fi nan ce i ro de vem ser ra te a dos, em úl ti ma ins-
tân cia, pe los com po nen tes do SFN e de acor do com o 
vo lu me de re cur sos que mo vi men tem, e não pelo
con jun to de con tri bu in tes do País. A co bran ça da taxa
de fis ca li za ção terá como efe i to fi nal essa alo ca ção
mais jus ta e be né fi ca dos cus tos de fis ca li za ção.

A pro pos ta ad mi te que haja ope ra ções de cré di-
to e a uti li za ção de ser vi ços fi nan ce i ros, tais como
che ques es pe ci a is e car tões de cré di to, para pes so as
fí si cas li ga das à ins ti tu i ção fi nan ce i ra con ce den te,
mas li mi ta esse mon tan te a dois por cen to do pa tri mô-
nio lí qui do por pes soa e a cin co por cen to des se va lor
para o con jun to de pes so as li ga das be ne fi ci a das. Tal
pro vi dên cia visa eli mi nar o atu al en tra ve exis ten te
para que os pró pri os di re to res e ad mi nis tra do res
man te nham con tas cor ren tes e fa çam ope ra ções de
ro ti na nas pró pri as ins ti tu i ções que con tro lam ou ad -
mi nis tram, sem, con tu do, abrir es pa ço para a ges tão
te me rá ria, fra u du len ta ou que pre ju di que cor ren tis tas
ou de ma is aci o nis tas.

Para evi tar er ros do pas sa do, que tan to com pro-
me te ram a sa ú de fi nan ce i ra dos di ver sos ní ve is da
Fe de ra ção, pre vê-se que o tra ta men to das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras de ti tu la ri da de de pes so as ju rí di cas
de di re i to pú bli co seja ab so lu ta men te idên ti co ao dis -
pen sa do às ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das. Com
isso, a pro pos ta im pe di rá prá ti cas que, no pas sa do,
le va ram di ver sas ins ti tu i ções pú bli cas à in sol vên cia.

Ain da com re la ção às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pú bli cas, a pro pos ta pre vê que os sub sí di os im plí ci tos
na re du ção de ta xas de ju ros e ou tras for mas de re du-
ção de cus to ao to ma dor be ne fi ciá rio de vem ser re-
pas sa dos às ins ti tu i ções pre vi a men te à con ces são
dos be ne fí ci os.

O atu al Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos (FGC) é
in cor po ra do na pro pos ta e pas sa a de no mi nar-se
Fun do Ga ran ti dor de De pó si tos, man ti do o seu ca rá-
ter de fun do pri va do.
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Por fim, a pro pos ta pre vê que as ati vi da des hoje
de sem pe nha das pelo Ban co Cen tral e que não se en -
qua dram nas atri bu i ções por ela con fe ri das ao Ban co
Cen tral de vem ser trans fe ri das para ór gão ou ins ti tu i-
ção do Exe cu ti vo Fe de ral que te nha ma i or afi ni da de
com a ques tão.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio.

 LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 7.661,
DE 21 DE JUNHO DE 1945

Lei de Fa lên ci as

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

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

TÍTULO XI

Dos Cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca

CAPÍTULO II
Dos Cri mes pra ti ca dos por Par ti cu lar

con tra a Admi nis tra ção em ge ral

De so be diên cia

Art. 330 – De so be de cer a or dem le gal de fun ci o-
ná rio pú bli co:

Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)
me ses, e mul ta.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.321,
 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987

Insti tui em de fe sa das fi nan ças pú-
bli cas, re gi me de ad mi nis tra ção es pe ci al
tem po rá ria, nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pri va das e pú bli cas não fe de ra is, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca , no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,
De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966

Insti tui o Impos to so bre Ope ra ções
Fi nan ce i ras, re gu la a res pec ti va co bran-

ça, dis põe so bre a apli ca ção das re ser-
vas mo ne tá ri as ori un das de sua re ce i ta, 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:
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 2.211, DO CMN, DE 16-11-1995

ANEXO I 
Esta tu to So ci al do Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos

CAPÍTULO I
Da De no mi na do, Obje to, Sede e Pra zo

CAPÍTULO II 
Do Pa tri mô nio

CAPÍTULO III 
Das Par ti ci pan tes

CAPITULO IV 
Da Assem bléia Ge ral

CAPÍTULO V
Da Admi nis tra ção do FGC

CAPÍTULO VI
Do Exer cí cio So ci al e De mons tra ções Fi nan ce i ras

CAPITULO VII 
Do Con se lho Fis cal

CAPÍTULO VIII 
Da Li qui da ção

CAPÍTULO IX
Das Dis po si ções Ge ra is

ANEXO II
Re gu la men to do Fun do Ga ran ti dor De Cré di tos – FGC

DISPOSICÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º  Apro var o es ta tu to e o re gu la men to ane -
xos, per ti nen tes ao Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos –
FGC.

Art. 2º Fi xar, em 0,025% (vin te e cin co mi lé si-
mos por cen to) do mon tan te dos sal dos das con tas
cor res pon den tes às obri ga ções ob je to de ga ran tia, a
con tri bu i ção men sal das par ti ci pan tes do FGC.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do cál cu lo do va lor da
con tri bu i ção es ta be le ci da nes te ar ti go, de vem ser uti -
li za dos os da dos cons tan tes do ba lan ce te do mês
ime di a ta men te an te ri or.
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Art. 3º – Alte rar o Ca pí tu lo IV do Re gu la men to
ane xo à Re so lu ção nº 1.631, de 24-8-89, com a re da-
ção dada pela Re so lu ção nº 2.155, de 27-4-95, que
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“CAPÍTULO IV
Do Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos – FGC

Art. 21.  A taxa de ser vi ço re fe ri da no art. 20 re -
ver te rá em fa vor do Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos –
FGC, des ti na do à pro te ção de ti tu la res dos cré di tos
es pe ci fi ca dos no res pec ti vo es ta tu to, con tra ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras e as so ci a ções de pou pan ça e em-
prés ti mo.”

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

Art. 5º Fi cam re vo ga das a Re so lu ção nº 2.155,
de 27-4-95, e a Cir cu lar nº 1.590, de 9-3-90.

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 2.211, DE 16-11-1995

ESTATUTO SOCIAL DO FUNDO GARANTIDOR
DE CREDITOS – FGC

CAPÍTULO I 
Da De no mi na ção, Obje to, Sede e Pra zo

Art. 1º O Fun do Ga ran ti dor de Cré di tos – FGC é
uma as so ci a ção ci vil sem fins lu cra ti vos, com per so-
na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do, re gi da pelo pre-
sen te es ta tu to e pe las dis po si ções le ga is e re gu la-
men ta res apli cá ve is.

Art. 2º O FGC tem por ob je to pres tar ga ran tia de
cré di tos con tra ins ti tu i ções dele par ti ci pan tes, nas hi -
pó te ses de:

I – de cre ta ção da in ter ven ção, li qui da ção ex tra-
ju di ci al ou fa lên cia de ins ti tu i ção;

II – re co nhe ci men to, pelo Ban co Cen tral do Bra -
sil, do es ta do de in sol vên cia de ins ti tu i ção que, nos
ter mos da le gis la ção vi gen te, não es ti ver su je i ta aos
re gi mes re fe ri dos no in ci so I.

Art. 3º – O FGC tem sede e foro na ci da de de
São Pa u lo (SP).

Art. 4º – O pra zo de du ra ção do FGC é in de ter-
mi na do.

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

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu-
ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li-
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da-

de, em to das as par tes que o com põem, abran gen do
as co o pe ra ti vas de cré di to, será re gu la do por leis
com ple men ta res que dis po rão, in clu si ve, so bre a par-
ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti tu i ções que o
in te gram.

(*)Re da ção dada ao ar ti go pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 40, de 29-5-03:
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40, 
DE 29 DE MAIO DE 2003

Alte ra o in ci so V do art. 163 e o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e o ca put do 
art. 52 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:
.................................................... ................................

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre a Po lí ti ca e as ins ti tu i-
ções Mo ne tá ri as, Ban cá ri as e Cre di tí ci as,
Cria o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca ,faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

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

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 23, de 2-9-99:

“I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa bi li da-
de, bem como os Mi nis tros de Esta do e os Co man-
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca nos
cri mes da mes ma na tu re za co ne xos com aque les;”

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o 
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi-
li da de;

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:
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a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di-
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú-
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so-
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la-
das pelo Po der Pú bli co Fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te,
de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi ni ti va
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na-
men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne-
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;”

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli-
ca, nos ter mos do art. 89, VII.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci-
sos I e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção, que so -
men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo tos do Se -
na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi li ta ção, por

oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú bli ca, sem
pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is ca bí ve is.
....................................................................................

(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)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 343, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.317, de 5 de de zem-
bro de 1996, que dis põe so bre o re gi me
tri bu tá rio do 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), para de ter mi nar
a re vi são dos va lo res mo ne tá ri os nela
cons tan tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de

1996, pas sa a vi ger acres ci da dos se guin tes dis -
po si ti vos:

“CAPÍTULO VIII

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

Se ção I-A
Da Re vi são dos Va lo res

Art. 25-ª Os va lo res cons tan tes do art.
2º, in ci sos I e II, art. 4º § 4º art. 5º, in ci so I,
alí ne as a, b e c, in ci so II, alí ne as a a i, e §
7º, art. 9º, in ci sos I e II, e § 1º, art. 13, in ci so
II, b, e § 2º, des ta lei se rão re vis tos anu al-
men te pelo Po der Exe cu ti vo, com efe i tos a
par tir de 1º de ja ne i ro do ano-ca len dá rio ci -
vil, pela va ri a ção do Índi ce de Pre ços ao
Con su mi dor Ampli a do (IPCA) acu mu la da
nos doze me ses ime di a ta men te an te ri o res.

Pa rá gra fo úni co. A pri me i ra re vi são que 
ocor rer após a pu bli ca ção des ta lei ha ve rá
de con si de rar, na apli ca ção do IPCA, a va ri-
a ção de pre ços ve ri fi ca da du ran te o pe río do
trans cor ri do des de a vi gên cia des ta lei ou
do di plo ma le gal que a hou ver al te ra do.”

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum -
pri men to do dis pos to nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, es ti-
ma rá o mon tan te de re nún cia fis cal de cor ren te do
dis pos to nes ta lei, con si de ran do-a na es ti ma ti va de
re ce i ta da lei or ça men tá ria e o in clu i rá no de mons-
tra ti vo a que se re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral.
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Pa rá gra fo úni co. A re vi são de que tra ta o art.
25-A da Lei nº 9.317, de 1996, nos ter mos do art. 1º
des ta lei, pro du zi rá efe i tos a par tir do pri me i ro dia do
exer cí cio fi nan ce i ro ime di a ta men te pos te ri or àque le
em que for im ple men ta do o dis pos to no ca put des te
ar ti go.

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

Jus ti fi ca ção

A pre ten são do pre sen te pro je to de lei foi-nos
re i vin di ca da por uma as so ci a ção co mer ci al, in dus tri al
e agrí co la que in te gra a Fe de ra ção das Asso ci a ções
Co mer ci a is do Pa ra ná. Seus ar gu men tos, adi an te ex -
pos tos, con ven ce ram-nos da le gi ti mi da de do ple i to,
por in te res sar a todo o uni ver so na ci o nal das pe que-
nas e mi cro em pre sas opi tan tes pelo Sim ples – re gi-
me tri bu tá rio sim pli fi ca do que a Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, ins ti tu iu.

Con for me dis põe o art. 2º, I e II, da re fe ri da lei,
em sua re da ção atu al, será con si de ra da mi cro em pre-
sa a pes soa ju rí di ca que au fe rir, no ano-ca len dá rio
an te ri or, re ce i ta bru ta anu al de até R$120.000,00; e
em pre sa de pe que no por te, aque la cuja re ce i ta for su -
pe ri or a R$120.000,00 e in fe ri or a R$1.200.000,00.

O va lor de vi do pe las mi cro em pre sas e em pre-
sas de pe que no por te, ins cri tas nes se re gi me, será
de ter mi na do pela apli ca ção, so bre a re ce i ta bru ta
men sal au fe ri da, de per cen tu a is va riá ve is de 3% a
8,6%, cons tan tes do art. 5º des sa lei, para as em pre-
sas em ge ral. No caso de pes soa ju rí di ca con tri bu in te
do IPI, es ses per cen tu a is se rão acres ci dos de meio
pon to per cen tu al, con so an te pre vis to no § 2º des se
art. 5º. E há acrés ci mo de cin qüen ta por cen to nes ses
per cen tu a is, no caso de es ta be le ci men tos de en si no
fun da men tal, cen tros de for ma ção de con du to res de
ve í cu los au to mo to res ter res tres de pas sa ge i ros e de
car ga, agên ci as lo té ri cas, agên ci as ter ce i ri za das de
cor re i os e pes so as ju rí di cas que au fi ram re ce i ta bru ta
de cor ren te da pres ta ção de ser vi ços igual ou su pe ri or
a trin ta por cen to da re ce i ta bru ta to tal, con so an te es -
ta be le ci do pela Lei nº 10.034, de 24 de ou tu bro de
2000.

Até o fi nal do exer cí cio fi nan ce i ro de 1998, o li -
mi te má xi mo exi gi do de em pre sa op tan te pelo Sim-
ples era de R$720.000,00 de re ce i ta bru ta au fe ri da no 
ano an te ri or. Por for ça do art. 30 da Lei nº 9.732, de 11 
de de zem bro de 1998, esse li mi te anu al foi fi xa do em
R$1.200.000,00 – com cor re ção de 66,67%. Des de
en tão não hou ve mu dan ça nes ses va lo res.

Como se pode ob ser var, a úl ti ma cor re ção ocor -
reu em ja ne i ro de 1999, en quan to que, no pe río do até

abril de 2003, o JGPM acu mu lou 72,96%, e o INPC,
44,72%.

Cita-se tam bém, como re fe rên cia, o Sim ples Esta -
du al Pa ra na en se, que está no li mi te de R$1.500.000,00
para qua se to das as ca te go ri as, en quan to o Sim ples
Fe de ral está li mi ta do em R$1.200.000,00, com vá ri as
res tri ções de ati vi da des (ex., pro fis si o na is li be ra is, cf.
art. 9º, XIII, da Lei nº 9.317, de 1996).

Daí a su ges tão de se ado tar cor re ção se mes tral
ou anu al des ses va lo res mo ne tá ri os, uti li zan do como
pa râ me tro o ín di ce ofi ci al.

Da pes qui sa a que se pro ce deu re fe ren te à tra -
mi ta ção de pro po si ções le gis la ti vas so bre o as sun to,
al gu mas des sas mu i to in flu í ram na con cep ção do
pre sen te pro je to de lei.

O PLS nº 604, de 1999, de au to ria do Se na dor
Álva ro Dias, já tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos
como PL nº 2.810, de 2000, e, con for me a emen ta,
dis põe so bre os li mi tes da re ce i ta bru ta anu al e os
per cen tu a is apli cá ve is à re ce i ta bru ta men sal das em -
pre sas ins cri tas no  (...) Sim ples, de que tra ta a Lei nº
9.317, de (...) 1996.

Com dois ou tros pro je tos de lei a ele apen sa dos,
teve apro va ção unâ ni me na Co mis são de Eco no mia,
Indús tria e Co mér cio (CEIC) em 7-12-2000, na for ma
de subs ti tu ti vo do re la tor, que aco lheu a al te ra ção, ob -
je to da pro po si ção ori gi ná ria do Se na do, no sen ti do
de fi xar em R$244.000,00 (em vez de R$120.000,00)
o li mi te de re ce i ta bru ta para mi cro em pre sa, man ti do
o li mi te má xi mo de R$1.200.000,00 para as em pre-
sas de pe que no por te op tan tes do Sim ples. Se gun do
o re la tor, a ade qua ção dos va lo res es ta be le ci dos na
Lei 9.317/96 para fins de en qua dra men to de em pre-
sas no Sim ples vi sa va, não ape nas, su pe rar a de fa sa-
gem que acu mu la ram ao lon go de qua tro anos, como
tam bém tor ná-los com pa tí ve is com os es ti pu la dos
pelo Esta tu to da Mi cro em pre sa e Empre sa de Pe que-
no Por te, por não se jus ti fi car que os li mi tes es ta be le-
ci dos nes ta úl ti ma não pre va le ces sem tam bém para
fins de cál cu lo de suas obri ga ções tri bu tá ri as.

Mas na Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção
(CFT), em 29-8-2002, foi-lhe ofe re ci do pa re cer do re -
la tor pela in com pa ti bi li da de e ina de qua ção fi nan ce i ra
e or ça men tá ria. Como úl ti ma ação, em 27-2-2003, foi
de vol vi do ao re la tor para se ma ni fes tar an tes do pa re-
cer da Co mis são.

Há ou tra pro po si ção mu i to se me lhan te, que é o
PL nº 489, de2003, do De pu ta do Feu Rosa, re a pre-
sen tan do pro po si ção an te ri or (PL nº 4.856, de 2001)
do ex-De pu ta do Mar cos Cin tra.Este pro je to pre ten de
es ta be le cer em R$244.000,00 o li mi te de re ce i ta bru -
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ta que dis tin gue a mi cro em pre sa da em pre sa de pe -
que no por te, man ten do-se o li mi te da úl ti ma em
R$1.200.000,00.

Tam bém é se me lhan te o PL nº 52, de 2003, do
De pu ta do Car los Edu ar do Ca do ca, que de cla ra a in -
ten ção de re a pre sen tar pro po si ções an te ri o res do
De pu ta do Mar cos Cin tra, e pro põe o li mi te de
R$244.000,00 de re ce i ta bru ta anu al da mi cro em pre-
sa, mas atu a li za para dois mi lhões de re a is o li mi te
má xi mo da re fe ri da re ce i ta au fe ri da por em pre sa de
pe que no por te, já que “o va lor de 1,2 mi lhão de re a is
de re ce i ta bru ta anu al não re fle te de for ma al gu ma o
per fil das pe que nas em pre sas do País, tan to mais
quan do se con si de ra o fato de que esse va lor é o
mes mo há cin co anos, não ten do sido cor ri gi do des de
1998”.

Os PL nºs 438 e 1.098, de 2003, do De pu ta do
Paes Lan dim, tra mi tam jun tos des de 18-6-2003, ten -
do o pri me i ro sido apen sa do, em 7-4-2003, com di ver-
sos ou tros, ao PL nº 7.003, de 2002, na CBIC, onde
fo ram re ti ra dos de pa u ta em 21-5-2003 (úl ti ma ação).
Além de ou tras fi na li da des, am bos vi sam atu a li zar os
li mi tes da re ce i ta bru ta anu al para en qua dra men to
das em pre sas ins cri tas no Sim ples: o pri me i ro trans -
for ma os va lo res le gal men te pre vis tos em sa lá ri os mí -
ni mos, com base no va lor des te à data da pu bli ca ção
da lei; o se gun do es ta be le ce em se is cen tos sa lá ri os
mí ni mos o li mi te da re ce i ta bru ta anu al para mi cro em-
pre sa e em seis mil sa lá ri os mí ni mos o da em pre sa de 
pe que no por te.

Qu an to ao PL nº 438, de 2003, na CEIC, em
19-5-2003, foi-lhe apre sen ta do pa re cer do re la tor,
De pu ta do João Lyra, pela apro va ção na for ma de
subs ti tu ti vo, no qual ado ta o Índi ce de Pre ços ao Con -
su mi dor Ampli a do (IPCA) para cor re ção dos va lo res
mo ne tá ri os es ta be le ci dos como li mi tes de op ção pela 
Lei do Sim ples, em vez do sa lá rio mí ni mo, cuja vin cu-
la ção para qual quer fim está ve da da pelo in ci so IV do
art. 70 da Cons ti tu i ção. Va le mo- nos dos ar gu men tos
cons tan tes do Voto do Re la tor para o seu Subs ti tu ti vo:

(...)a le gis la ção ori gi nal (do Sim ples),
ob vi a men te, não é com ple ta e mu i to me nos
perfe i ta, e a bus ca de sua me lho ria, mu i to
mais do que uma prer ro ga ti va, é um de ver
dos par la men ta res como le gí ti mos re pre-
sen tan tes da so ci e da de e de seus di ver sos
seg men tos.

Uma das fa lhas mais fla gran tes da Lei
nº 9.317/96 foi a de ha ver fi xa do li mi tes mo -
ne tá ri os para de fi nir o en qua dra men to das
pes so as ju rí di cas como mi cro em pre sa ou
como em pre sa de pe que no por te. Con si de-

ran do que, mes mo sob as con di ções ra zoá-
ve is de es ta bi li da de mo ne tá ria ago ra pre va-
le cen tes em nos sa eco no mia, os pa ta ma res
in fla ci o ná ri os bra si le i ros ain da são sig ni fi ca-
ti vos – bas ta ver que a in fla ção, me di da pelo 
IPCA, acu mu la da des de ja ne i ro de 1997,
su pe ra a casa dos 57% – , tor na-se fun da-
men tal a re vi são pe rió di ca dos va lo res ali
pre vis tos.

(...) o mais im por tan te é pre ser var a
(...) in ten ção (...) de man ter o va lor real dos
pa ta ma res pre vis tos na le gis la ção, evi tan do,
as sim, que inú me ras em pre sas se jam pre ju-
di ca das e não pos sam en qua drar-se no
Sim ples em fun ção de va ri a ções me ra men te
no mi na is em seu fa tu ra men to.

Para con tem plar essa pre o cu pa ção,
evi tan do que a pro po si ção ve nha a in vi a bi li-
zar-se quan do do exa me de sua cons ti tu ci o-
na li da de, é ne ces sá rio pre ver de ou tra for-
ma a obri ga to ri e da de de que o Po der Exe-
cu ti vo faça uma re vi são pe rió di ca dos men -
ci o na dos va lo res.

É o que se pro põe no pre sen te pro je to de lei,
que visa à re vi são anu al, pelo Po der Exe cu ti vo, com
base na va ri a ção acu mu la da do IPCA, dos va lo res
mo ne tá ri os es ta be le ci dos na Lei do Sim ples, mas
não ape nas os cons tan tes do art. 2º, I e II, como,
tam bém, to dos os de ma is ex pres sos em re a is.

Por ou tro lado, a pro po si ção ajus ta-se às exi-
gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, pre ven do
a ado ção de me di das ten den tes a ob vi ar a dis cu tí vel
re nún cia tri bu tá ria, que, a ri gor, não exis ti rá (arts. 2º e
3º)

É de es pe rar que esta pro po si ção le gis la ti va
me re ça dos ilus tres Pa res apro va ção e, se pos sí vel,
apri mo ra men to, o que ha ve rá de cor ro bo rar sua le gi ti-
mi da de e opor tu ni da de.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor, Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Dos Orça men tos

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:
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I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................
§ 4º .......................................................
§ 6º .......................................................
O pro je to de lei or ça men tá ria será

acom pa nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za-
do do efe i to, so bre as re ce i tas e des pe sas,
de cor ren te de isen ções, anis ti as, re mis sões,
sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re za fi nan ce i-
ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.

§ 7º .......................................................
.............................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o
con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te
Lei Com ple men tar:
....................................................................................

SEÇÃO III
Da Lei Orça men tá ria Anu al

Art.5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -
bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, e com as nor -
mas des ta lei com ple men tar:

I – ......................... ................................
II – será acom pa nha do do do cu men to

a que se re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti-
tu i ção, bem como das me di das de com pen-
sa ção a re nún ci as de re ce i ta e ao au men to
de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter con ti-
nu a do;

............................... ...............................
Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser-

va rão as nor mas téc ni cas e le ga is, con si de-
ra rão os efe i tos das al te ra ções na le gis la-
ção, da va ri a ção do ín di ce de pre ços, do
cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer ou-
tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das
de de mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti-
mos três anos, da pro je ção para os dois se -

guin tes àque le a que se re fe ri rem, e da me -
to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li za das.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por par te
do Po der Le gis la ti vo só será ad mi ti da se
com pro va do erro ou omis são de or dem téc -
ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i-
tas de ope ra ções de cré di to não po de rá ser
su pe ri or das des pe sas de ca pi tal cons tan tes
do pro je to de lei or ça men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente
co lo ca rá à dis po si ção dos de ma is Po de res
e do Mi nis té rio Pú bli co, no mí ni mo trin ta
dias an tes do pra zo fi nal para en ca mi nha-
men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as,
os es tu dos e as es ti ma ti vas das re ce i tas
para o exer cí cio sub se qüen te, in clu si ve da 
cor ren te lí qui da, e as res pec ti vas me mó ri-
as de cál cu lo.

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

SEÇÃO 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 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 – es tar 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 -
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 di 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
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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 10.034, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000

Alte ra a Lei n 9.317, de 6 de de zem-
bro de 1996, que ins ti tui o Sis te ma Inte-
gra do de Impos to e Con tri bu i ções das
Mi cro em pre sas e das Empre sas de Pe-
que no Por te – SIMPLES.

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 Fi cam ex ce tu a das da res tri ção de que
tra ta o in ci so XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, as pes so as ju rí di cas que se de di-
quem às se guin tes ati vi da des: cre ches, pré-es co las e 
es ta be le ci men tos de en si no fun da men tal.
....................................................................................

Art. 2º Fi cam acres ci dos de cin qüen ta por cen to
os per cen tu a is re fe ri dos no art. 5º da Lei nº 9.317, de
5 de de zem bro de 1996, al te ra do pela Lei nº 9.732, de 
11 de de zem bro de 1998, em re la ção às ati vi da des
re la ci o na das no art. 1º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O pro du to da ar re ca da ção pro -
por ci o na do pelo dis pos to no ca put será des ti na do in -
te gral men te às con tri bu i ções de que tra ta a alí nea f
do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 
1996.

Art. 3º (VETADO)
Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
....................................................................................

LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nos
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de
1991, da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro
de 1996, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 3º Os dis po si ti vos a se guir in di ca dos da Lei
nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, pas sam a vi go-
rar com as se guin tes al te ra ções:

Art. 2º ....................................................

...................................... ........................
II – em pre sa de pe que no por te, a pes-

soa ju rí di ca que te nha au fe ri do, no ano-ca len-
dá rio, re ce i ta bru ta su pe ri or a R$120.000,00
(cen to e vin te mil re a is) e igual ou in fe ri or a
R$1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil
re a is).

......................................................”(NR)

“Art. 4º ...................................................
§ 4º Para fins do dis pos to nes te ar ti go,

os con vê ni os de ade são ao Sim ples po de-
rão con si de rar como em pre sas de pe que no
por te tão-so men te aque las cuja re ce i ta bru -
ta, no ano-ca len dá rio, seja su pe ri o ra
R$120.000,00 (cen to e vin te mil re a is) e
igual ou in fe ri or a R$720.000,00 (se te cen tos
e vin te mil re a is).” (NR)

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

“Art. 5º ............................ ......................

II – .................................. ......................
f) de R$720.000,01 (se te cen tos e vin te

mil re a is e um cen ta vo) a R$840.000,00 (oi -
to cen tos e qua ren ta mil re a is): sete in te i ros
e qua tro dé ci mos por cen to;

g) de R840.000,01 (oi to cen tos e qua-
ren ta mil re a is e um cen ta vo) a R$
960.000,00 (no ve cen tos e ses sen ta mil re a-
is): sete in te i ros e oito dé ci mos por cen to;

h) de R$960.000,01 (no ve cen tos e
ses sen ta mil re a is e um cen ta vo) a
R$1.080.000,00 (um mi lhão e oi ten ta mil re -
a is): oito in te i ros e dois dé ci mos por cen to;

i)de R$1.080.000,01 (um mi lhão, oi ten-
ta mil re a is e um cen ta vo) a R$1.200.000,00 
(um mi lhão e du zen tos mil re a is): oito in te i-
ros e seis dé ci mos por cen to;

§ 7º No caso de con vê nio com Uni da-
de Fe de ra da ou mu ni cí pio, em que seja con -
si de ra da como em pre sa de pe que no por te
pes soa ju rí di ca com re ce i ta bru ta su pe ri or a
R$720.000,00 (se te cen tos e vin te mil re a is),
os per cen tu a is a que se re fe rem:

I – o in ci so III dos §§ 3º e 4º fica acres -
ci do de um pon to per cen tu al;
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II – o in ci so IV dos §§ 3º e 4º fica
acres ci do de meio pon to per cen tu al.” (NR)

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

“Art. 15. .................................................
II – a par tir do mês sub se qüen te àque -

le em que se pro ce der à ex clu são, ain da
que de ofí cio, em vir tu de de cons ta ta ção de
si tu a ção ex clu den te pre vis ta nos in ci sos III a 
XVIII do art. 9º;

§ 3º A ex clu são de ofí cio dar-se-á me-
di an te ato de cla ra tó rio da au to ri da de fis cal
da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral que ju ris-
di ci o ne o con tri bu in te, as se gu ra do o con tra-
di tó rio e a am pla de fe sa, ob ser va da a le gis-
la ção re la ti va ao pro ces so tri bu tá rio ad mi-
nis tra ti vo.

§ 4º Os ór gãos de fis ca li za ção do Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al ou de qual -
quer en ti da de con ve nen te de ve rão re pre-
sen tar à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral se,
no exer cí cio de suas ati vi da des fis ca li za do-
ras, cons ta ta rem hi pó te se de ex clu são obri -
ga tó ria do Sim ples, em con for mi da de com o 
dis pos to no in ci so II do art. 13.” (NR)

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

“Art. 23. .................................................

II – ................................. .......................
f) em re la ção à fa i xa de re ce i ta bru ta

de que tra ta a alí nea f do in ci so II do art.
5º:

1 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao IRPJ;

2 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao PIS/Pa sep;

3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à Co fins;
5 – três in te i ros e um dé ci mo por

cen to, re la ti vos às con tri bu i ções de que
tra ta a alí nea f do § 1º do art. 3º;

g) em re la ção à fa i xa de re ce i ta bru -
ta de que tra ta a alí nea g do in ci so II do
art. 5º:

1 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao IRPJ;

2 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao PIS/Pa sep;

3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à Co fins;

5 – três in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to, re la ti vos às con tri bu i ções de que tra ta
a alí nea f do § 1º do art. 3º;

h) em re la ção à fa i xa de re ce i ta bru ta
de que tra ta a alí nea h do in ci so II do art. 3º:

1 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao IRPJ;

2 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao PIS/Pa sep;

3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à Co fins;
5 – três in te i ros e nove dé ci mos por

cen to, re la ti vos às con tri bu i ções de que tra ta
a alí nea f do § 1º do art. 3º;

i) em re la ção à fa i xa de re ce i ta bru ta
de que tra ta a alí nea i do in ci so II do art. 5º:

1 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao IRPJ;

2 – ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to, re la ti vos ao PIS/Pa sep;

3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à Co fins;
5 – qua tro in te i ros e três dé ci mos por

cen to, re la ti vos às con tri bu i ções de que tra ta
a alí nea f do § 1º do art. 3º;

.....................................................” (NR)

LEI Nº 9.317, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra-
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri-
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
........................................ ............................................

Art. 25. Con si de ram-se isen tos do im pos to de
ren da, na fon te e na de cla ra ção de ajus te do be ne fi-
ciá rio, os va lo res efe ti va men te pa gos ao ti tu lar ou
só cio da mi cro em pre sa ou da em pre sa de pe que no
por te, sal vo os que cor res pon de rem a pro la bo re,
alu guéis ou ser vi ços pres ta dos.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 344, DE 2003

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
equi par com des fi bri la do res car día cos os 
lo ca is e ve í cu los que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os des fi bri la do res car día cos ex ter nos

semi-au to má ti cos são equi pa men tos obri ga tó ri os
em:

I – es ta ções ro do viá ri as e fer ro viá ri as, por tos,
ae ro por tos, cen tros co mer ci a is, es tá di os e gi ná si os
es por ti vos, ho téis, tem plos e ou tros lo ca is com aglo -
me ra ção ou cir cu la ção de pes so as igual ou su pe ri or a 
duas mil por dia;

II – se des de even tos de qual quer na tu re za cuja
pre vi são de con cen tra ção ou cir cu la ção de pes so as
seja igual ou su pe ri or a duas mil por dia;

III – trens, me trôs, ae ro na ves e em bar ca ções
com ca pa ci da de igual ou su pe ri or a cem pas sa ge i ros;

IV – am bu lân ci as e vi a tu ras de res ga te, po li ci a is
e de bom be i ros.

Pa rá gra fo úni co. E obri ga tó ria a pre sen ça de
pes soa, com ou sem tre i na men to clí ni co, de sig na da e 
tre i na da para o uso do des fi bri la dor e para a re a li za-
ção de ou tros pro ce di men tos prá ti cos au xi li a res en-
vol vi dos na téc ni ca de res sus ci ta ção car di o pul mo nar,
nos lo ca is pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 2º Sem pre ju í zo de ou tras san ções pe na is
ou ad mi nis tra ti vas ca bí ve is, o des cum pri men to das
dis po si ções des ta lei su je i ta o in fra tor à in ter di ção do
es ta be le ci men to, à sus pen são da ope ra ção de trans -
por te ou do even to, con for me o caso, até que a si tu a-
ção es te ja re gu la ri za da.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor em cen to e oi ten ta
dias, a con tar da data da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As do en ças car di o vas cu la res são a pri me i ra ca -
u sa de mor te em nos so meio. Con si de ran do o to tal de 
óbi tos cuja ca u sa é de fi ni da, as do en ças car di o vas cu-
la res cons ti tu em, hoje, 38% das mor tes de ho mens e
29% das mor tes de mu lhe res no Bra sil.

Elas afe tam os in di ví du os em sua meia-ida de,
em ple na ca pa ci da de pro du ti va e num mo men to em
que sua fa mí lia e seu país mais ne ces si tam de les. Se -
gun do a Fun da ção Inte ra me ri ca na do Co ra ção e a
So ci e da de Bra si le i ra de Car di o lo gia, as do en ças car -
di o vas cu la res aba lam o fu tu ro das fa mí li as e pre ju di-
cam o de sen vol vi men to das na ções, pri van do-as dos
tra ba lha do res em seus anos mais pro du ti vos.

No Bra sil, 820 pes so as mor rem, por dia, de do -
en ças do co ra ção, sen do o in far to a mais co mum.
Ape nas 49% dos in far ta dos che gam com vida ao hos -
pi tal. Com aten di men to ade qua do e rá pi do, no en tan-
to, pode-se sal var, em mé dia, 35 vi das a mais em
cada mil.

A pa ra da car día ca com fi bri la ção ven tri cu lar é
uma das emer gên ci as mais co muns, nes ses ca sos.
Qu an do se uti li za um apa re lho des fi bri la dor no pri me-
i ro mi nu to, re ver ten do o qua dro com cho que elé tri co,
a so bre vi da che ga a 85%. Sua uti li za ção pode sal var
a vida da ma i o ria dos adul tos, ví ti mas de pa ra da car -
día ca, uma vez que a des fi bri la ção elé tri ca con sis te
na te ra pia mais sim ples e mais im por tan te para o tra -
ta men to des ses pa ci en tes.

A evo lu ção da tec no lo gia dos des fi bri la do res
per mi tiu a exis tên cia, hoje, no mer ca do, de apa re lhos
ex ter nos semi-au to má ti cos, pe que nos, le ves e de fá -
cil ma nu se io, pas sí ve is de se rem uti li za dos sem in ter-
fe rir em sis te mas ou so bre car re gar ins ta la ções elé tri-
cas e ele trô ni cas, pre sen tes no mes mo am bi en te.

Tra ta-se, como o pró prio nome diz, de apa re lhos
au to má ti cos, com fun ci o na men to de ex tre ma sim pli ci-
da de, pro je ta dos para se rem usa dos por não-mé di-
cos. Um mi cro pro ces sa dor ana li sa o rit mo car día co
da ví ti ma e in for ma ao ope ra dor se o cho que elé tri co
é ou não in di ca do. Caso haja in di ca ção, o cho que é
ad mi nis tra do por meio de ele tro dos auto-ade si vos co -
la dos à pele do tó rax da vi ti ma.

A co lo ca ção de des fi bri la do res ex ter nos
semi-au to má ti cos en tre os equi pa men tos dis po ní ve is
nos am bi en tes em que ocor rem gran des con cen tra-
ções ou cir cu la ção de pes so as cons ti tui um avan ço
sig ni fi ca ti vo para o equa ci o na men to do ma ne jo de
emer gên ci as car di o ló gi cas e a re du ção da mor ta li da-
de as so ci a da a eles.

A dis po ni bi li da de des ses des fi bri la do res, para
se rem uti li za dos pelo ma i or nú me ro pos sí vel de pes -
so as não-mé di cas, e o tre i na men to des ses ope ra do-
res de vem ser es ti mu la dos, se gun do ava li a ção da Ali -
an ça Inter na ci o nal dos Co mi tês de Res sus ci ta ção –
que re ú ne as so ci a ções mé di cas dos Esta dos Uni dos,
do Ca na dá, da Co mu ni da de Eu ro péia, da Áfri ca Me ri-
di o nal, da Aus trá lia e da Neo Ze lân dia, en tre ou tras –,
da So ci e da de Bra si le i ra de Car di o lo gia, da So ci e da-
de Bra si le i ra de Clí ni ca Mé di ca e do Con se lho Na ci o-
nal de Res sus ci ta ção.

A ex pe riên cia in ter na ci o nal de uni ver sa li za ção
de sua dis po ni bi li da de tem mos tra do re sul ta dos ani -
ma do res e já pro du ziu re sul ta dos im por tan tes em ter -
mos de vi das sal vas.

A in cor po ra ção dos des fi bri la do res en tre os
equi pa men tos de bor do e o seu uso por um gran de
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nú me ro de em pre sas de trans por te aé reo de pas sa-
ge i ros – re co men da da pela Asso ci a ção Mé di ca Ae ro-
es pa ci al des de 1998 –, por exem plo, mos trou, se gun-
do um le van ta men to re a li za do por uma des sas com -
pa nhi as e pu bli ca do em uma re vis ta mé di ca, que, em
200 ca sos em que o des fi bri la dor foi em pre ga do a
bor do de aviões em vôo, a taxa de so bre vi da a uma
pa ra da car día ca foi de 40%. Antes do uso de des fi bri-
la do res, essa taxa era de ape nas 2%.

Tam bém têm ob ti do êxi to os mu i tos pro gra mas
co mu ni tá ri os, im plan ta dos em vá ri os pa í ses, e seus
re sul ta dos pu bli ca dos nas prin ci pa is re vis tas ci en tí fi-
cas mun di a is.

A exis tên cia de des fi bri la do res em ae ro por tos,
por exem plo, re du ziu a taxa de le ta li da de de 98%, an -
tes do pro gra ma, para 44%, após sua im ple men ta ção.
O pro gra ma im plan ta do na ci da de ita li a na de Pi a cen-
za re du ziu aque la taxa de 96%, an tes do pro gra ma,
para 48%, após sua im ple men ta ção.

Ba si ca men te, es ses pro gra mas apo i a ram e fi ze-
ram apro var uma le gis la ção fa vo rá vel, equi pa ram os
lo ca is in di ca dos e edu ca ram a po pu la ção para ope rar
os equi pa men tos.

A nos so ver – e con cor dan do com as au to ri da-
des ci ta das –, a obri ga to ri e da de da exis tên cia e da
dis po ni bi li da de des ses equi pa men tos em lo ca is fre-
qüen ta dos por um gran de nú me ro de pes so as terá
im pac to sig ni fi ca ti vo na re du ção da mor ta li da de por
do en ças car di o vas cu la res em nos so País, como já
vem acon te cen do nos que ado ta ram essa po lí ti ca.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na, PT/AC.

(À Co mis são de Assun tos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 345, DE 2003

Acres cen ta o art. 47-A à Lei nº 7.357,
de 2 de se tem bro de 1985, que dis põe so-
bre o che que e dá ou tras pro vi dên ci as,
al te ran do o re gi me de ci ta ção na exe cu-
ção do che que.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 7.357, de 2 de se tem bro de 1985, 

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 47-A. Na ação de exe cu ção de
che que, será com pe ten te o foro da pra ça de 
pa ga men to ou o do lo cal da emis são do
che que, à es co lha do exe qüen te.

Pa rá gra fo úni co. A ci ta ção para a ação
de exe cu ção de che que po de rá ser fe i ta pe -
los cor re i os.”

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

Jus ti fi ca ção

A ci ta ção é o ato pro ces su al me di an te o qual o
réu toma ciên cia da de man da que con tra ele é mo vi-
da, abrin do-se o con tra di tó rio na ins ta u ra ção da re la-
ção pro ces su al, de modo que pos sa ele vir se de fen-
der ou se ma ni fes tar.

Con for me o de man da do efe ti va men te tome co -
nhe ci men to da exis tên cia da de man da ou haja ape-
nas uma pre sun ção le gal de que teve co nhe ci men to
do ato ci ta tó rio, a ci ta ção pode ser con si de ra da real,
quan do fe i ta por ofi ci al de jus ti ça ou pelo cor re io, ou
fic ta, que é aque la re a li za da por edi tal ou por hora
cer ta.

No sis te ma an te ri or men te ado ta do pelo Có di go
de Pro ces so Ci vil (CPC), as ci ta ções eram fe i tas pre -
do mi nan te men te por ofi ci al de jus ti ça. Com o ad ven to
da Lei nº 8.710, de 1993, a re gra ge ral pas sou a ser a
ci ta ção pelo cor re io, com ex ce ção das hi pó te ses de -
ter mi na das pela nova re da ção do art. 222, alí ne as a a
f do CPC. Den tre es sas hi pó te ses en con tra-se a ve -
da ção de que, nas ações de exe cu ção, a ci ta ção seja
fe i ta pelo cor re io.

Não obs tan te, no exe cu ti vo fis cal do cré di to da
Fa zen da Pú bli ca a ci ta ção já é fe i ta pri o ri ta ri a men te
pelo cor re io, a teor do dis pos to no art. 8º, in ci so I, da
Lei nº 6.830, de 1980.

Essa mo da li da de de ci ta ção re ves te-se de alto
grau de se gu ran ça, pois, se gun do ex pli ca Edu ar do
Arru da Alvim (in Cur so de Di re i to Pro ces su al Ci vil,
Vol. 1, 1ª edi ção, 2ª ti ra gem, São Pa u lo: RT, 2000,
p.367) “a car ta ci ta tó ria deve ser acom pa nha da de có -
pia da pe ti ção ini ci al (con tra fé) e do des pa cho do juiz
de ter mi nan do que se pro ce da à ci ta ção, co mu ni can-
do-se o pra zo para res pos ta, o ju í zo e o car tó rio com o 
en de re ço res pec ti vo. A car ta ci ta tó ria será re gis tra da,
de ven do o re ci bo ser en tre gue ao ci tan do (isto é,
aque le que deve re ce ber a ci ta ção), aten tan do-se
para a re gra do art. 215, se gun do a qual a ci ta ção
será fe i ta pes so al men te ao réu, ao seu re pre sen tan te
le gal ou a pro cu ra dor le gal men te au to ri za do”.

O pre sen te pro je to pre ten de es ten der esse re le-
van te avan ço, na re du ção da mo ro si da de pro ces su al,
tam bém aos ca sos de ação de exe cu ção de che ques,
ten do em vis ta que, pela atu al sis te má ti ca, as exe cu-
ções fun da das em che ques por in su fi ciên cia de pro vi-
são de fun dos são pro ces sa das no lu gar em que a
obri ga ção te nha que ser cum pri da, in de pen den te-
men te de tê-lo emi ti do em qual quer ou tra lo ca li da de,
à luz do dis pos to no art. 576, c/c o art. 100, in ci so IV,
alí nea d, do CPC. Há, por tan to, um em ba ra ço pro ces-
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su al que aca ba por ge rar sig ni fi ca ti vas per das para os 
co mer ci an tes, so bre tu do, em ra zão de se ve rem obri -
ga dos ao aju i za men to da ação com pe ten te no foro do 
lu gar em que o emi ten te te nha a con ta ban cá ria res -
pec ti va.

A tí tu lo de ilus tra ção, um em pre sá rio do ramo de 
abas te ci men to de com bus tí ve is, es ta be le ci do na ci-
da de de Gu ru pi, TO, re ce be um che que da ci da de de
São Pa u lo, no va lor de R$ 100,00 (cem re a is). Este
che que, le va do à com pen sa ção, é de vol vi do por in su-
fi ciên cia de fun dos. Nes te caso, se este em pre sá rio
qui ser exe cu tar seu cré di to, ha ve rá de des lo car-se até
a ci da de de São Pa u lo, SP, e con tra tar um ad vo ga do
para ple i te ar o seu di re i to, sem ne nhu ma ga ran tia de
êxi to.

O que a al te ra ção pro pos ta tem por fi na li da de é
po der opor tu ni zar ao em pre sá rio a exe cu ção do che -
que tam bém no lo cal de sua emis são, que, no exem -
plo aci ma, se ria o pró prio foro da Co mar ca de Gu ru pi,
TO, onde o emi ten te se ria ci ta do pelo cor re io, fa zen do
com que este tí tu lo, tão di fun di do em nos so País, ad -
qui ris se ain da mais pres tí gio e cre di bi li da de.

Em sín te se, este é o ob je to da al te ra ção, des ta-
can do que não en vol ve di re i to ma te ri al de quem quer
que seja, pois tra ta tão so men te de ma té ria pro ces su-
al, de na tu re za for mal.

Sala das Ses sões,  19 de agos to de 2003. –
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985

Dis põe so bre o che que e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 47. Pode o por ta dor pro mo ver a exe cu ção
ao che que:

I – con tra o emi ten te e seu ava lis ta;
II – con tra os en dos san tes e seus ava lis tas, se o

che que apre sen ta do em tem po há bil e a re cu sa de
pa ga men to é com pro va da pelo pro tes to ou por de cla-
ra ção do sa ca do, es cri ta e da ta da so bre o che que,
com in di ca ção do dia de apre sen ta ção, ou, ain da, por
de cla ra ção es cri ta e da ta da por câ ma ra de com pen-
sa ção.

§ 1º Qu al quer das de cla ra ções pre vis tas nes te
ar ti go dis pen sa o pro tes to e pro duz os efe i tos des te.

§ 2º Os sig na tá ri os res pon dem pe los da nos ca -
u sa dos por de cla ra ções ine xa tas.

§ 3º O por ta dor que não apre sen tar o che que
em tem po há bil, ou não com pro var a re cu sa de pa ga-
men to pela for ma in di ca da nes te ar ti go, per de o di re i-
to de exe cu ção con tra o emi ten te, se este ti nha fun -
dos dis po ní ve is du ran te o pra zo de apre sen ta ção e os 
de i xou de ter, em ra zão de fato que não lhe seja im pu-
tá vel.

§ 4º A exe cu ção in de pen de do pro tes to e das
de cla ra ções pre vis tas nes te ar ti go, se a apre sen ta-
ção ou o pa ga men to do che que são obs ta dos pelo
fato de o sa ca do ter sido sub me ti do a in ter ven ção, li -
qui da ção ex tra ju di ci al ou fa lên cia.

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

LEI Nº 8.710, DE 24 DE SETEMBRO DE 1993

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro -
ces so Ci vil.

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 Os arts. 222, 223, 224, 230, 238, 239, 241
e 412 da Lei nº 5.869, de li de ja ne i ro de 1973 – Có di-
go de Pro ces so Ci vil, pas sam a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

“Art. 222. A ci ta ção será fe i ta pelo cor re io, para
qual quer co mar ca do País, ex ce to:

a) nas ações de es ta do;
b) quan do for ré pes soa in ca paz;
c) quan do for ré pes soa de di re i to pú bli co;
d) nos pro ces sos de exe cu ção;
e) quan do o réu re si dir em lo cal não aten di do

pela en tre ga do mi ci li ar de cor res pon dên cia;
f) quan do o au tor a re que rer de ou tra for ma.

Art. 223. De fe ri da a ci ta ção pelo cor re io, o es cri-
vão ou che fe da se cre ta ria re me te rá ao ci tan do có pi-
as da pe ti ção ini ci al e do des pa cho do juiz, ex pres sa-
men te con sig na da em seu in te i ro teor a ad ver tên cia a
que se re fe re o art. 285, se gun da par te, co mu ni can do,
ain da, o pra zo para a res pos ta e o ju í zo e car tó rio,
com o res pec ti vo en de re ço.

Pa rá gra fo úni co. A car ta será re gis tra da para en -
tre ga ao ci tan do, exi gin do-lhe o car te i ro, ao fa zer a
en tre ga, que as si ne o re ci bo. Sen do o réu pes soa ju rí-
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di ca, será vá li da a en tre ga a pes soa com po de res de
ge rên cia ge ral ou de ad mi nis tra ção.

Art. 224. Far-se-á a ci ta ção por meio de ofi ci al
de jus ti ça nos ca sos res sal va dos no art. 222, ou quan -
do frus tra da a ci ta ção pelo cor re io.

Art. 230. Nas co mar cas con tí guas, de fá cil co -
mu ni ca ção, e nas que se si tu em na mes ma re gião
me tro po li ta na, o ofi ci al de jus ti ça po de rá efe tu ar ci ta-
ções ou in ti ma ções em qual quer de las.
....................................................................................

Art. 238. Não dis pon do a lei de ou tro modo, as
in ti ma ções se rão fe i tas às par tes, aos seus re pre-
sen tan tes le ga is e aos ad vo ga dos pelo cor re io ou,
se pre sen tes em car tó rio, di re ta men te pelo es cri vão
ou che fe de se cre ta ria.

Art. 239. Far-se-á a in ti ma ção por meio de ofi ci al
de jus ti ça quan do frus tra da a re a li za ção pelo cor re io.
Pa rá gra fo úni co. A cer ti dão de in ti ma ção deve con ter:

I – ...... ..................................................

III – a nota de ci en te ou cer ti dão de
que o in ti ma do não a apôs. ...........................

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

Art. 241. Co me ça a cor rer o pra zo:
I – quan do a ci ta ção ou in ti ma ção for pelo cor re-

io, da data de jun ta da aos au tos do avi so de re ce bi-
men to;
....................................................................................

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da
Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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. 8º O exe cu ta do será ci ta do para, no pra zo
de 5 (cin co) dias, pa gar a dí vi da com os ju ros e mul -
ta de mora e en car gos in di ca dos na Cer ti dão de Dí -
vi da Ati va, ou ga ran tir a exe cu ção, ob ser va das as
se guin tes nor mas:

I – a ci ta ção será fe i ta pelo cor re io, com avi so de 
re cep ção, se a Fa zen da Pú bli ca não a re que rer por
ou tra for ma;

II – a ci ta ção pelo cor re io con si de ra-se fe i ta na
data da en tre ga da car ta no en de re ço do exe cu ta do,
ou, se a data for omi ti da, no avi so de re cep ção, 10
(dez) dias após a en tre ga da
....... .............................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so 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:
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca -
ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 346, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.687, de 20 de ju lho
de 1993, para isen tar do Impos to so bre a
Ren da par te dos ren di men tos do tra ba-
lho per ce bi dos por pai, mãe, tu tor, cu ra-
dor ou res pon sá vel le gal por de fi ci en te
men tal sem di re i to a be ne fí cio pre vi den-
ciá rio ou as se me lha do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei, nos ter mos dos arts. 2º a 4º, as -

se gu ra isen ção par ci al do Impos to so bre a Ren da a
pai, mãe, tu tor, cu ra dor ou res pon sá vel le gal por de fi-
ci en te men tal que não faça jus a be ne fí cio pre vi den-
ciá rio ou as se me lha do.

Art. 2º A Lei nº 8.687, de 20 de ju lho de 1993,
pas sa a vi go rar acres ci da do art. 2º-A, com a se guin te
re da ção:

“Art. 2-A. Na hi pó te se de o de fi ci en te
men tal a que se re fe re esta lei não per ce ber
qua is quer va lo res a tí tu lo de pen são, pe cú-
lio, mon te pio ou au xí lio, nos ter mos do art.
1º, será as se gu ra da isen ção do Impos to so -
bre a Ren da ao con tri bu in te, pai, mãe, tu tor,
cu ra dor ou res pon sá vel le gal, de quem
aque le seja con si de ra do de pen den te, quan -
to a ren di men tos do tra ba lho, as sa la ri a do ou 
não, até o li mi te men sal equi va len te a per-
cen tu al, es ta be le ci do no re gu la men to, do
va lor má xi mo fi xa do para os be ne fí ci os do
re gi me ge ral da pre vi dên cia so ci al.”

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum pri-
men to do dis pos to nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, es ti ma rá o
mon tan te da re nún cia fis cal de cor ren te do dis pos to nes -
ta lei e o in clu i rá no de mons tra ti vo a que se re fe re o § 6º
do art. 165 da Cons ti tu i ção, o qual acom pa nha rá o pro -
je to de lei or ça men tá ria, cuja apre sen ta ção se der após
de cor ri dos ses sen ta dias da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24195AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



Pa rá gra fo úni co. A isen ção de que tra ta esta lei
pro du zi rá efe i tos a par tir do pri me i ro dia do exer cí cio
fi nan ce i ro ime di a ta men te pos te ri or àque le em que for
im ple men ta do o dis pos to no art. 3º.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 8.687, de 20 de ju lho de 1993, que re ti ra
da in ci dên cia do Impos to so bre a Ren da be ne fí ci os
per ce bi dos por de fi ci en tes men ta is, as se gu ra isen ção
da que le tri bu to aos va lo res re ce bi dos por de fi ci en te
men tal a tí tu lo de pen são, pe cú lio, mon te pio e au xí lio,
quan do de cor ren tes de pres ta ções do re gi me de pre -
vi dên cia so ci al ou de en ti da des de pre vi dên cia pri va-
da, nos exa tos ter mos do art. 39, VI, e § 2º e 3º do De -
cre to nº 3.000, de 20 de mar ço de 1999 (Re gu la men-
to do Impos to so bre a Ren da e Pro ven tos de Qu al-
quer Na tu re za).

Ocor re que, não obs tan te o re co nhe ci do avan ço
so ci al con subs tan ci a do na re fe ri da lei, ca re ce ela de
apri mo ra men to, que a pre sen te pro po si ção le gis la ti va
pro cu ra con cre ti zar.

Tra ta-se de atri bu ir ra zoá vel isen ção com pen sa-
tó ria ao con tri bu in te cujo fi lho, de fi ci en te men tal sem
di re i to a qual quer be ne fi cio pre vi den ciá rio ou as se-
me lha do, es te ja à mar gem do al can ce da não-in ci-
dên cia tri bu tá ria já as se gu ra da na le gis la ção da que le
im pos to.

O re gu la men to es ta be le ce rá, como li mi te men -
sal da isen ção do con tri bu in te so bre ren di men tos do
tra ba lho, as sa la ri a do ou não, de ter mi na do per cen tu-
al, com pa tí vel com a de se ja da jus ti ça so ci al, em re la-
ção ao va lor má xi mo le gal men te fi xa do para os be ne-
fí ci os do re gi me ge ral da pre vi dên cia so ci al, as sun to
que, no mo men to, ain da está pen den te de so lu ção no
âm bi to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40,
de 2003, em tra mi ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Este pro je to de lei visa ate nu ar as di fi cul da des
fi nan ce i ras das fa mí li as que têm de pro ver às inú me-
ras ne ces si da des ine ren tes ao tra ta men to do més ti co
de de fi ci en te men tal, numa épo ca em que os avan ços
da me di ci na pre co ni zam a abo li ção de in ter na men to
hos pi ta lar, até en tão as se gu ra do pelo Po der Pú bli co.

A pro po si ção le gis la ti va ora apre sen ta da ajus -
ta-se às exi gên ci as do art. 14 da Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal, mo ti vo por que con tem pla, nas der ra de i-
ras dis po si ções, pro vi dên ci as a se rem to ma das para
com pen sa ção da con se qüen te, em bo ra di mi nu ta, re -
nún cia de re ce i ta tri bu tá ria.

Espe ra-se, pois, dos ilus tres Pa res, o aco lhi-
men to des ta pro po si ção le gis la ti va, que se afi gu ra de
lí di ma jus ti ça so ci al.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Alme i da Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.687, DE 20 DE JULHO DE 1993

Re ti ra da in ci dên cia do Impos to de
Ren da be ne fí ci os per ce bi dos por de fi ci-
en tes men 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 o eu san ci o no a se guin-
te lei: 

Art. 1º Não se in clu em en tre os ren di men tos tri -
bu tá ve is pelo Impos to so bre a Ren da e pro ven tos de
qual quer na tu re za as im por tân ci as per ce bi das por
de fi ci en tes men ta is a tí tu lo de pen são, pe cú lio, mon -
te pio e au xí lio, quan do de cor ren tes de pres ta ções do
re gi me de pro vi dên cia so ci al ou de en ti da des de pre -
vi dên cia pri va da.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do dis pos to res ta lei,
con si de ra-se de fi ci en te men tal a pes soa que, in de-
pen den te men te da ida de, apre sen ta fun ci o na men to
in te lec tu al sub nor mal com ori gem du ran te o pe río do
de de sen vol vi men to e as so ci a do à de te ri o ra ção do
com por ta men to adap ta ti vo.

Art. 2º A isen ção do Impos to de Ren da con fe ri da
por esta lei não se co mu ni ca aos ren di men tos de de fi-
ci en tes men ta is ori gi ná ri os de ou tras fon tes de re ce i-
ta, ain da que sob a mes ma de no mi na ção dos be ne fí-
ci os re fe ri dos no ar ti go an te ri or.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 20 de ju lho de 1993. 172º da Inde pen-

dên cia e 105º da Re pú bli ca. – ITAMAR FRANCO;
Fer nan do Hen ri que Car do so.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999

Re gu la men ta a tri bu ta ção, fis ca li za-
ção, ar re ca da ção e ad mi nis tra ção do
Impos to so bre a Ren da e Pro ven tos de
Qu al quer Na tu re za.

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

Ren di men tos Di ver sos
Art. 39. Não en tra rão no côm pu to do ren di men to

bru to:
Be ne fí ci os Per ce bi dos por De fi ci en tes Men ta is

24196 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    257ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



VI – os va lo res re ce bi dos por de fi ci en te men tal a 
tí tu lo de pen são, pe cú lio, mon te pio e au xí lio, quan do
de cor ren tes de pres ta ções do re gi me de pre vi dên cia
so ci al ou de en ti da des de pre vi dên cia pri va da (Lei nº
8.687, de 20 de ju lho de 1993, art. 1º);

§ 2º Não cons ti tui ro yalty o pa ga men to do cus to
de má qui na, equi pa men to ou ins tru men to pa ten te a do
(Lei nº 4.506, de 1964, art. 23, § 2º).

§ 3º Res sal va da a hi pó te se do in ci so IV, o cus to
das ben fe i to ri as ou me lho ri as fe i tas pelo lo ca tá rio não 
cons ti tui alu guel para o lo ca dor (Lei nº 4.506, de
1964, art. 23, § 3º).
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal  e  dá  ou tras  pro vi dên ci as.

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

Da Lei  Orça men tá ria  Anu al
Art. 5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -

bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do;
....................................................................................

Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as
nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de-
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da 
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe-
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li-
za das.
....................................................................................

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 ria;

II – es tar 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 -
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.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Dos Orça men tos
Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo

es ta be le ce rão:
6º – O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa-

nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re-
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.
....................................................................................

(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 347 DE 2003

Re gu la men ta o exer cí cio da ar qui te-
tu ra e do ur ba nis mo e cria o Con se lho Fe -
de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo e os
Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e
Urba nis mo como ór gãos de fis ca li za ção
pro fis si o nal.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:

CAPÍTULO I
Da Arqui te tu ra e Urba nis mo
e do Exer cí cio da Pro fis são

SEÇÃO I
Das Ati vi da des dos Arqui te tos e Urba nis tas

Art. 1º A pre sen te Lei re gu la men ta o exer cí cio
da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo, cria os ór gãos de fis -
ca li za ção pro fis si o nal e fixa as res pec ti vas atri bu i-
ções.

Art. 2º As ati vi da des de ar qui te tu ra e ur ba nis mo,
de in te res se pú bli co e de ca rá ter so ci al, vi sam à or de-
na ção da ocu pa ção do ter ri tó rio, à or ga ni za ção dos
as sen ta men tos hu ma nos e à pre ser va ção do meio
am bi en te e do pa tri mô nio ar qui te tô ni co, pa i sa gís ti co
e ur ba nis ti co.

Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des a que se re fe re o
ca put abran gem:
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I – o ter ri tó rio re gi o nal, ur ba no e lo cal, in clu in do
o par ce la men to do solo, a de fi ni ção dos sis te mas viá -
rio, de cir cu la ção e de trans por te pú bli co, e ser vi ços
afins e cor re la tos;

II – a pa i sa gem nas di ver sas es ca las re gi o na is e 
lo ca is, in clu in do as áre as de pre ser va ção am bi en tal,
os par ques, as pra ças e ou tros es pa ços aber tos, e
ser vi ços afins e cor re la tos;

III – as edi fi ca ções e os con jun tos de edi fi ca-
ções, os equi pa men tos co mu ni tá ri os, o mo bi liá rio ur -
ba no e os mo nu men tos ar qui te tô ni cos, e ser vi ços
afins e cor re la tos;

IV – o in te ri or das edi fi ca ções, in clu in do os res -
pec ti vos equi pa men tos, a pro gra ma ção vi su al e o de -
se nho in dus tri al, e ser vi ços afins e cor re la tos.

Art. 3º São ati vi da des de ar qui te tu ra e ur ba nis-
mo, além da que las que ve nham a sur gir em ra zão da
evo lu ção do cam po pro fis si o nal e da tec no lo gia:

I  – su per vi são, co or de na ção, ge ren ci a men to e
ori en ta ção téc ni ca;

II – es tu do, pla ne ja men to, pro je to e es pe ci fi ca ção;

III – es tu do de vi a bi li da de téc ni co-eco nô mi ca;

IV – as sis tên cia, as ses so ria e con sul to ria;

V – di re ção de obra e ser vi ço téc ni co;

VI – vis to ria, pe rí cia, ava li a ção, ar bi tra men to, la -
u do e pa re cer téc ni co;

VII – de sem pe nho de car go e fun ção téc ni ca;

VIII – en si no, pes qui sa e ex ten são uni ver si tá ria;

IX – aná li se, ex pe ri men ta ção, en sa io, pa dro ni-
za ção, men su ra ção e con tro le de qua li da de;

X – ela bo ra ção de or ça men tos;

XI – exe cu ção e fis ca li za ção de obra e ser vi ço
téc ni co;

XII – pro du ção e di vul ga ção téc ni ca es pe ci a li za da.
Pa rá gra fo úni co. As ati vi da des de que tra ta este

ar ti go apli cam-se às se guin tes áre as de atu a ção:
I  – le van ta men tos to po grá fi cos e ca das tra is;

II  – le van ta men tos qua li ta ti vos e quan ti ta ti vos, e 
di ag nós ti cos;

III – pla ne ja men to fi si co e ter ri to ri al e ela bo ra-
ção de pla nos di re to res;

IV – ela bo ra ção de pro je tos, em to das as suas
eta pas, in clu in do es tu do pre li mi nar, an te pro je to, pro -
je to le gal, pro je to bá si co e exe cu ti vo, de ta lha men to,
me mo ri al e es pe ci fi ca ção téc ni ca;

V  – es tu dos de im pac to am bi en tal;

VI – obras, re for mas, ins ta la ções, mon ta gens,
ma nu ten ção, res ta u ra ção, con ser va ção e ser vi ços
cor re la tos ou afins.

Art. 4º As au to ri da des pú bli cas, quan do do li cen-
ci a men to ou con tra ta ção de es tu do, pro je to, obra ou
ser vi ço li ci ta do, de ve rão ve ri fi car a efe ti va par ti ci pa-

ção, no tra ba lho, do pro fis si o nal qua li fi ca do que ti ver
seu nome in clu í do na equi pe.

SEÇÃO II
Dos Re qui si tos para o Exer cí cio da 
Pro fis são de Arqui te to e Urba nis ta

Art. 5º Para uso do tí tu lo de ar qui te to e ur ba nis ta
e para o exer cí cio da ati vi da de pro fis si o nal cor res pon-
den te, é ne ces sá rio o re gis tro do pro fis si o nal no Con -
se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo.

Pa rá gra fo úni co. O re gis tro a que se re fe re o
cap ta ha bi li ta o pro fis si o nal a atu ar em todo o ter ri tó-
rio na ci o nal.

Art. 6º São re qui si tos para o re gis tro:
I  – ca pa ci da de ci vil;
II  – di plo ma de gra du a ção em Arqui te tu ra e

Urba nis mo, ob ti do em ins ti tu i ção de en si no su pe ri or
ofi ci al men te au to ri za da e re co nhe ci da.

§ 1º Po de rão ins cre ver-se no Con se lho Re gi o-
nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo os por ta do res de di -
plo ma de gra du a ção em Arqui te tu ra e Urba nis mo, ou
cur so cor re la to, ob ti do em ins ti tu i ção es tran ge i ra de
en si no su pe ri or re co nhe ci da no res pec ti vo país e de -
vi da men te re va li da do por ins ti tu i ção na ci o nal cre den-
ci a da.

§ 2º Cum pri dos os re qui si tos pre vis tos nos in ci-
sos I e II, po de rão ob ter re gis tro no Con se lho Fe de ral
de Arqui te tu ra e Urba nis mo, em ca rá ter ex cep ci o nal e 
por tem po de ter mi na do, pro fis si o na is es tran ge i ros
sem do mi ci lio no País, des de que a ne ces si da de do
re gis tro de cor ra de in te res se na ci o nal, me di an te so li-
ci ta ção go ver na men tal.

§ 3º A con ces são do re gis tro de que tra ta o pa rá-
gra fo an te ri or fica con di ci o na da à efe ti va par ti ci pa ção
de ar qui te to ou so ci e da de de ar qui te tos com do mi cí lio
no País no acom pa nha men to, em to das as fa ses, das
ati vi da des a se rem de sen vol vi das pe los pro fis si o na is
es tran ge i ros, de modo a as se gu rar a ab sor ção de no -
vos co nhe ci men tos e a trans fe rên cia de tec no lo gia,
na for ma do Re gi men to do Con se lho Fe de ral de
Arqui te tu ra e Urba nis mo.

Art. 7º A car te i ra pro fis si o nal de ar qui te to e ur ba-
nis ta pos sui fé pú bli ca e cons ti tui pro va de iden ti da de
ci vil para to dos os fins le ga is.
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SEÇÃO III
Da So ci e da de de Arqui te tos e Urba nis tas

Art. 8º Os ar qui te tos e ur ba nis tas, jun ta men te
com ou tros pro fis si o na is, po de rão re u nir-se em so ci e-
da de ci vil ou mer can til de pres ta ção de ser vi ços de
ar qui te tu ra e ur ba nis mo, na for ma dis ci pli na da nes ta
lei e de acor do com o Re gi men to Ge ral do Con se lho
Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo.

§ 1º A so ci e da de ci vil de pres ta ção de ser vi ços
de ar qui te tu ra e ur ba nis mo ad qui re per so na li da de ju rí-
di ca com a apro va ção do re gis tro de seus atos cons ti-
tu ti vos no Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis-
mo do Esta do ou re gião onde ti ver sede a so ci e da de.

§ 2º A so ci e da de mer can til de ser vi ços de ar qui-
te tu ra e ur ba nis mo de ve rá ter os atos cons ti tu ti vos
apro va dos e ar qui va dos no Con se lho Re gi o nal de
Arqui te tu ra e Urba nis mo do Esta do ou re gião em que
ti ver sede a so ci e da de.

§ 3º O ato de cons ti tu i ção de fi li al de so ci e da de
ci vil ou mer can til de pres ta ção de ser vi ços de ar qui te-
tu ra e ur ba nis mo de ve rá ser, res pec ti va men te, aver -
ba do ou ar qui va do no Con se lho Re gi o nal de Arqui te-
tu ra e Urba nis mo do Esta do ou re gião em que ti ver
sede a so ci e da de, além de tam bém ser ar qui va do no
Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo onde
es ti ver ins ta la da a fi li al.

§ 4º Ou tras pes so as ju rí di cas ou en ti da des re la-
ci o na das à ar qui te tu ra e ao ur ba nis mo po de rão ser
ca das tra das nos Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra
e Urba nis mo ou no Con se lho Fe de ral, na for ma do
Re gi men to do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo.

Art. 9º E ve da do o uso da ex pres são “ar qui te tu ra
e ur ba nis mo”, ou de sig na ção si mi lar, na ra zão so ci al
ou no nome fan ta sia de so ci e da de que não pos su ir ar -
qui te to e ur ba nis ta en tre os só ci os-ge ren tes ou en tre
os só ci os com po der de di re ção.

SEÇÃO IV

Da Au to ria e da Res pon sa bi li da de
dos Arqui te tos e Urba nis tas

Art. 10. Os di re i tos au to ra is so bre pro je tos e de -
ma is tra ba lhos téc ni cos ou de cri a ção nos cam pos da
ar qui te tu ra e do ur ba nis mo per ten cem ao ar qui te to e
ur ba nis ta que os hou ver ela bo ra do, sal vo es ti pu la ção
con tra tu al em con trá rio.

Art. 11. Para fins de com pro va ção de au to ria ou
de par ti ci pa ção, e de for ma ção de acer vo téc ni co, o
ar qui te to e ur ba nis ta de ve rá re gis trar seus pro je tos e
de ma is tra ba lhos téc ni cos ou de cri a ção no Con se lho

Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo do Esta do ou
re gião de seu do mi cí lio.

Art. 12. A so ci e da de com atu a ção nos cam pos
da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo po de rá for mar seu
acer vo de pro du ção me di an te re gis tro, no Con se lho
Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo do Esta do ou
re gião em que es ti ver ins ta la da, das ati vi da des por
ela de sen vol vi das.

§ 1º A ca pa ci da de téc ni ca de so ci e da de com
atu a ção nos cam pos da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo
será de mons tra da por meio dos acer vos téc ni cos dos
ar qui te tos e ur ba nis tas com pro va da men te a ela vin-
cu la dos.

§ 2º O acer vo de pro du ção de so ci e da de é cons -
ti tu í do por to das as ati vi da des por ela de sen vol vi das
nos cam pos da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo, in de pen-
den te men te da com po si ção so ci e tá ria ou do qua dro
de pro fis si o na is con tra ta dos.

§ 3º O acer vo téc ni co cons ti tui pro pri e da de do
pro fis si o nal ar qui te to e ur ba nis ta e é com pos to por to -
das as ati vi da des por ele de sen vol vi das, con for me se
en con tram dis cri mi na das nos arts. 2º e 3º des ta lei.

§ 4º O acer vo de pro du ção de so ci e da de de
pres ta ção de ser vi ços de ar qui te tu ra e ur ba nis mo não 
se con fun de com o acer vo téc ni co de ar qui te to e ur -
ba nis ta, nem o subs ti tui para qual quer efe i to.

Art. 13. É de ver do ar qui te to e ur ba nis ta ou da so -
ci e da de de pres ta ção de ser vi ços de ar qui te tu ra e ur -
ba nis mo in di car em do cu men tos, pe ças pu bli ci tá ri as,
pla cas ou ou tro ele men to de co mu ni ca ção di ri gi do a
cli en te, ao pú bli co em ge ral, ao Con se lho Fe de ral de
Arqui te tu ra e Urba nis mo ou aos Con se lhos Re gi o na is:

I – o nome ci vil ou ra zão so ci al, com ple to ou
abre vi a do, ou pse u dô ni mo ou nome fan ta sia, a cri té-
rio do pro fis si o nal ou da so ci e da de de pres ta ção de
ser vi ços de ar qui te tu ra e ur ba nis mo, con for me o
caso;

II – o nú me ro do re gis tro no Con se lho Re gi o nal
de Arqui te tu ra e Urba nis mo;

III – a ati vi da de a ser de sen vol vi da.
Pa rá gra fo úni co. Qu an do se tra tar de ati vi da de

de sen vol vi da por mais de um ar qui te to e ur ba nis ta, ou 
por mais de uma so ci e da de de pres ta ção de ser vi ços
de ar qui te tu ra e ur ba nis mo, e não sen do es pe ci fi ca-
dos di fe ren tes ní ve is de au to ria e res pon sa bi li da de,
to dos se rão con si de ra dos in dis tin ta men te co-au to res
e co-res pon sá ve is.

Art. 14. A so ci e da de de pres ta ção de ser vi ços
de ar qui te tu ra e ur ba nis mo é res pon sá vel pe las ati vi-
da des de sen vol vi das pe los ar qui te tos e ur ba nis tas
que ti ver como só ci os ou con tra ta dos, ca ben do a es -
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tes res pon der so li dá ria e sub si di a ri a men te em re la-
ção à so ci e da de da qual fi ze rem par te.

Art. 15. Aque le que im plan tar ou exe cu tar pro je-
to ou qual quer tra ba lho téc ni co ou de cri a ção de au to-
ria de ar qui te to e ur ba nis ta deve fazê-lo de acor do
com as es pe ci fi ca ções e o de ta lha men to cons tan tes
do tra ba lho, sal vo au to ri za ção em con trá rio, por es cri-
to, do au tor.

Pa rá gra fo úni co. Ao ar qui te to e ur ba nis ta é fa cul-
ta do acom pa nhar a im plan ta ção ou exe cu ção de pro -
je to ou tra ba lho de sua au to ria pes so al men te ou por
meio de pre pos to es pe ci al men te de sig na do, com a fi -
na li da de de ave ri guar a ade qua ção da exe cu ção ao
pro je to ou con cep ção ori gi nal.

Art. 16. Qu al quer al te ra ção em tra ba lho de au to-
ria de ar qui te to e ur ba nis ta, tan to em pro je to como em 
obra dele re sul tan te, so men te po de rá ser fe i ta me di-
an te con sen ti men to por es cri to do ti tu lar dos di re i tos
au to ra is, ca ben do àque le que a efe tu ar as su mir a res -
pon sa bi li da de pela al te ra ção.

§ 1º Em caso de ris co à se gu ran ça ou ao in te-
res se pú bli co, e es tan do o au tor do pro je to ori gi nal
com pro va da men te im pe di do de pres tar co la bo ra ção
pro fis si o nal, as al te ra ções ou mo di fi ca ções ne ces sá-
ri as po de rão ser fe i tas por ou tro pro fis si o nal ha bi li ta-
do, que as su mi rá a res pon sa bi li da de pelo pro je to mo -
di fi ca do.

§ 2º Ao ar qui te to e ur ba nis ta que não par ti ci par
de al te ra ção em obra ou tra ba lho de sua au to ria é
per mi ti do o re gis tro de la u do jun to ao Con se lho Re gi-
o nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo de seu do mi cí lio,
com o ob je ti vo de ga ran tir a au to ria e de ter mi nar os li -
mi tes de sua res pon sa bi li da de.

§ 3º Na hi pó te se de a al te ra ção não ter sido con -
ce bi da pelo au tor do pro je to ori gi nal, o re sul ta do fi nal
terá como co-au to res o ar qui te to e ur ba nis ta au tor do
pro je to ori gi nal e o au tor do pro je to de al te ra ção, sal vo
de ci são ex pres sa em con trá rio do pri me i ro, caso em
que a au to ria da obra pas sa a ser ape nas do pro fis si-
o nal que hou ver efe tu a do as al te ra ções.

SEÇÃO V
Da Éti ca do Arqui te to e Urba nis ta

Art. 17. O ar qui te to e ur ba nis ta deve agir com di -
li gên cia e boa-fé, bus can do con tri bu ir para o pres tí gio
e a res pe i ta bi li da de da clas se.

Art. 18. É de ver do ar qui te to e ur ba nis ta ob ser-
var as nor mas do Có di go de Éti ca.

§ 1º O Có di go de Éti ca des ti na-se a es ta be le cer
as obri ga ções do ar qui te to e ur ba nis ta com a so ci e-
da de, com o cli en te e com ou tro pro fis si o nal, bem

como de ter mi nar as re gras re fe ren tes aos res pec ti vos
pro ce di men tos dis ci pli na res.

§ 2º O Có di go de Éti ca será ela bo ra do e al te ra-
do pelo Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis-
mo, após con sul ta às en ti da des na ci o na is de clas se
de fi ni das no § 1º do art. 54 des ta lei.

Art. 19. À so ci e da de de pres ta ção de ser vi ços
com atu a ção nos cam pos da ar qui te tu ra e do ur ba nis-
mo são atri bu í dos, no que cou ber, os mes mos de ve-
res éti cos dos ar qui te tos e ur ba nis tas.

SEÇÃO VI
Das Incom pa ti bi li da des e dos 

Impe di men tos para o Exer cí cio de 
Ati vi da des de Arqui te tu ra e Urba nis mo

Art. 20. Con si de ra-se in com pa ti bi li da de a pro i bi-
ção to tal do exer cí cio da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo, e 
im pe di men to, a pro i bi ção par ci al.

Art. 21. O exer cí cio da pro fis são de ar qui te to e
ur ba nis ta é in com pa tí vel, mes mo em ca u sa pró pria,
com o exer cí cio dos se guin tes car gos e fun ções, nos
âm bi tos fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal:

I – che fe do Po der Exe cu ti vo;
II – mem bro de Mesa do Po der Le gis la ti vo ou

seu subs ti tu to le gal;
III – Mi nis tro ou Se cre tá rio de Esta do.
Art. 22. Fica im pe di do de atu ar no cam po da ar -

qui te tu ra e do ur ba nis mo na es fe ra pri va da o ser vi dor
pú bli co que te nha com pe tên cia, no âm bi to da ad mi-
nis tra ção pú bli ca, para ana li sar, apro var, con tra tar ou
fis ca li zar ati vi da des de ar qui te tu ra e ur ba nis mo.

§ 1º O im pe di men to de que tra ta o ca put apli-
ca-se ao exer cí cio de ati vi da des de ar qui te tu ra e ur ba-
nis mo que não es te jam es tri ta men te vin cu la das a fun -
ções e ati vi da des do ser vi ço pú bli co ou à com pe tên cia
con fe ri da ao ser vi dor pela ad mi nis tra ção pú bli ca.

§ 2º O exer cí cio do ma gis té rio não con fi gu ra im -
pe di men to ao exer cí cio de ati vi da des de ar qui te tu ra e
ur ba nis mo.

Art. 23. O ar qui te to e ur ba nis ta que exer cer ati vi-
da de in com pa tí vel ou es ti ver im pe di do de atu ar nos
cam pos da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo, nos ter mos
dos arts. 21 e 22 des ta lei, não po de rá ser só cio de so -
ci e da de de pres ta ção de ser vi ços com atu a ção nos
mes mos cam pos.

SEÇÃO VII
Das Infra ções, San ções Dis ci pli na res

e Pro ce di men tos

Art. 24. São in fra ções dis ci pli na res pas sí ve is de
san ção:
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I – exer cer ati vi da de nos cam pos da ar qui te tu ra
e do ur ba nis mo, quan do o pro fis si o nal ar qui te to e ur -
ba nis ta ocu par car go ou fun ção in com pa tí vel com o
exer cí cio da pro fis são;

II – re gis trar pro je to ou tra ba lho téc ni co ou de
cri a ção no Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra, para
fins de com pro va ção de di re i tos au to ra is e for ma ção
de acer vo téc ni co ou de pro du ção, que não haja sido
efe ti va men te con ce bi do, de sen vol vi do ou ela bo ra do
por quem ob ti ver o re gis tro;

III – exer cer, es tan do im pe di do, ati vi da de de ar -
qui te tu ra e de ur ba nis mo no âm bi to pri va do;

IV – re pro du zir pro je to ou tra ba lho téc ni co ou de
cri a ção, de au to ria de ter ce i ros, sem a de vi da au to ri-
za ção do de ten tor dos di re i tos au to ra is;

V – fa zer fal sa pro va de qua is quer do cu men tos
exi gi dos para o re gis tro no Con se lho Re gi o nal de
Arqui te tu ra e Urba nis mo ou no Con se lho Fe de ral de
Arqui te tu ra e Urba nis mo;

VI – in te grar so ci e da de de pres ta ção de ser vi-
ços de ar qui te tu ra e ur ba nis mo sem nela atu ar efe ti-
va men te, com o ob je ti vo de vi a bi li zar o re gis tro da
em pre sa no Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e
Urba nis mo ou a uti li za ção dos ter mos “ar qui te tu ra e
ur ba nis mo” na res pec ti va ra zão ju rí di ca ou nome fan -
ta sia;

VII – as so ci ar-se ou man ter-se as so ci a do a so -
ci e da de com atu a ção nos cam pos da ar qui te tu ra e do
ur ba nis mo, quan do o pro fis si o nal es ti ver no exer cí cio
de ati vi da de in com pa tí vel ou im pe di do de atu ar nes -
sas áre as;

VIII – ser co ni ven te com pro fis si o nal que es te ja
no exer cí cio de car go ou fun ção in com pa tí vel com o
exer cí cio da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo ou que es te ja
im pe di do de exer cer ati vi da de nes ses cam pos;

IX – de le gar a quem não seja ar qui te to e ur ba-
nis ta a exe cu ção de ati vi da de nos cam pos da ar qui te-
tu ra e do ur ba nis mo, sal vo quan do se tra tar de au xi li ar
re gu lar men te ins cri to, ori en ta do e acom pa nha do por
pro fis si o nal ar qui te to e ur ba nis ta;

X – lo cu ple tar-se, por qual quer meio, às cus tas
de cli en te, di re ta men te ou por in ter mé dio de ter ce i ros;

XI – re cu sar-se, in jus ti fi ca da men te, a pres tar
con tas a cli en te de quan ti as que hou ver re ce bi do dele 
di re ta men te ou por in ter mé dio de ter ce i ros;

XII – de i xar de in for mar, em do cu men to ou peça
de co mu ni ca ção di ri gi da a cli en te, ao pú bli co em ge -
ral, ao Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo
ou aos Con se lhos Re gi o na is, os da dos exi gi dos nos
ter mos des ta Lei;

XIII – de i xar de ob ser var as nor mas le ga is e téc -
ni cas per ti nen tes, quan do da exe cu ção de ati vi da des
de ar qui te tu ra e ur ba nis mo;

XIV – de i xar de pa gar a anu i da de, con tri bu i ções,
pre ços de ser vi ços e mul tas de vi dos ao Con se lho Fe -
de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo ou aos Con se lhos
Re gi o na is, quan do de vi da men te no ti fi ca do;

XV – des cum prir nor mas do Có di go de Éti ca;
XVI – tor nar-se mo ral men te ini dô neo para o

exer cí cio da ar qui te tu ra e ur ba nis mo.
Art. 25. São san ções dis ci pli na res:
I – ad ver tên cia;
II – sus pen são tem po rá ria do exer cí cio de ati vi-

da de de ar qui te tu ra e ur ba nis mo;
III – can ce la men to do re gis tro;
IV  – mul ta.
Pa rá gra fo úni co. As san ções são apli cá ve is aos

ar qui te tos e ur ba nis tas e às so ci e da des de pres ta ção
de ser vi ços com atu a ção nos cam pos da ar qui te tu ra e 
do ur ba nis mo e po dem ser cu mu la ti vas.

Art. 26. A ad ver tên cia é apli cá vel nos ca sos de:
I – in fra ções dis ci pli na res pre vis tas nos in ci sos

VI a XVI do art. 24;
II – vi o la ção de qual quer nor ma cons tan te des ta

Lei, sal vo pre vi são de san ção es pe cí fi ca mais gra ve.
Pa rá gra fo úni co. A ad ver tên cia será re gis tra da

pelo Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo
nos as sen ta men tos do pro fis si o nal ins cri to.

Art. 27. A sus pen são tem po rá ria do exer cí cio de
ati vi da de de ar qui te tu ra e ur ba nis mo é apli cá vel nos
ca sos de:

I – in fra ções pre vis tas nos in ci sos I a V do art.
24;

II – re in ci dên cia em in fra ção dis ci pli nar.
§ 1º A sus pen são per du ra rá até que se ex tin ga a 

sua ca u sa, no caso do in ci so III do art. 24.
§ 2º A sus pen são terá du ra ção mí ni ma de 15

(quin ze) dias e má xi ma de 180 (cen to e oi ten ta) dias.
Art. 28. O can ce la men to do re gis tro é apli cá vel

nos ca sos de:
I – in fra ção dis ci pli nar pre vis ta no in ci so VIII do

art. 24;
II – pe na li da de de sus pen são an te ri or men te

apli ca da por 3 (três) ve zes.
Art. 29. É con si de ra da ate nu an te, para fins de

apli ca ção de san ções dis ci pli na res, a au sên cia de
apli ca ção de san ção dis ci pli nar an te ri or.

Art. 30. Na apli ca ção da san ção cu mu la ti va de
mul ta e na de ci são quan to ao tem po de sus pen são, se -
rão con si de ra das as cir cuns tân ci as do fato, a exis tên cia
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de ate nu an te, o grau de cul pa bi li da de, os an te ce den tes
pro fis si o na is e as con se qüên ci as da in fra ção.

Art. 31. As con di ções de pres cri ção de pu ni bi li-
da de e de ar qui va men to de pro ces so dis ci pli nar são
as pre vis tas na Lei nº 6.838, de 29 de ou tu bro 1980.

Art. 32. Os pro ce di men tos dis ci pli na res do Con -
se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo e dos Con -
se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo se gui-
rão os prin cí pi os da le gis la ção pro ces su al pe nal co -
mum.

Art. 33. O pro ces so dis ci pli nar ins ta u ra-se de
ofí cio ou me di an te re pre sen ta ção de qual quer au to ri-
da de ou pes soa in te res sa da.

Art. 34. O pro ces so dis ci pli nar tra mi ta rá em si gi-
lo até a de ci são fi nal ir re cor rí vel, na for ma do Re gi-
men to Ge ral do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo.

CAPÍTULO II
Do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e 

Urba nis mo e dos Con se lhos Re gi o na is
de Arqui te tu ra e Urba nis mo

SEÇÃO I
Das Fi na li da des e Ca rac te rís ti cas do 

Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
 Urba nis mo e dos Con se lhos Re gi o na is

de Arqui te tu ra e Urba nis mo

Art. 35. O Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo e os Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra
e Urba nis mo, ser vi ços pú bli cos do ta dos de or ga ni za-
ção fe de ra ti va, têm por fi na li da de pro mo ver, com ex -
clu si vi da de, a de fe sa, o re gis tro, a fis ca li za ção e a dis -
ci pli na dos ar qui te tos e ur ba nis tas no País, na for ma
des ta lei.

Art. 36. O Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo e os Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra
e Urba nis mo go zam de isen ção tri bu tá ria to tal em re -
la ção aos seus bens, ser vi ços e ren das.

Art. 37. Com pe te ao Con se lho Fe de ral de Arqui -
te tu ra e Urba nis mo e aos Con se lhos Re gi o na is de
Arqui te tu ra e Urba nis mo co brar dos pro fis si o na is ins -
cri tos con tri bu i ções, pre ços de ser vi ços e mul tas, na
for ma des ta lei, cons ti tu in do tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di-
ci al as cer ti dões por eles emi ti das re la ti va men te a es -
ses cré di tos.

SEÇÃO II
Do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo

Art. 38. O Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo, do ta do de per so na li da de ju rí di ca pró pria

e com sede na Ca pi tal Fe de ral, é com pos to de um
Pre si den te e de con se lhe i ros fe de ra is.

§ 1º O Pre si den te será ele i to en tre seus pa res
por ma i o ria de vo tos dos con se lhe i ros fe de ra is, em
vo ta ção se cre ta, e terá di re i to ape nas a voto de qua li-
da de nas de li be ra ções do Con se lho Fe de ral de Arqui -
te tu ra e Urba nis mo.

§ 2º Cada Esta do da Fe de ra ção e o Dis tri to Fe de-
ral se rão re pre sen ta dos por um con se lhe i ro fe de ral.

§ 3º As ins ti tu i ções de en si no de Arqui te tu ra e
Urba nis mo ofi ci al men te re co nhe ci das se rão re pre-
sen ta das por um con se lhe i ro fe de ral, por elas in di ca-
do, na for ma do Re gi men to Ge ral do Con se lho Fe de-
ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo.

Art. 39. O Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo tem sua es tru tu ra e fun ci o na men to de fi ni-
dos pelo seu Re gi men to Ge ral.

Art. 40. Com pe te ao Con se lho Fe de ral de Arqui -
te tu ra e Urba nis mo:

I – ze lar pela dig ni da de, in de pen dên cia, prer ro-
ga ti vas e va lo ri za ção da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo;

II – re pre sen tar, em ju í zo ou fora dele, os in te-
res ses co le ti vos ou in di vi du a is dos ar qui te tos e ur ba-
nis tas, no País e no ex te ri or;

III – edi tar e al te rar o Re gi men to Ge ral, o Có di go
de Éti ca, as Nor mas Ele i to ra is e os Pro vi men tos que
jul gar ne ces sá rio;

IV – ado tar me di das para as se gu rar o fun ci o na-
men to re gu lar dos Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu-
ra e Urba nis mo;

V – de li be rar so bre o aju i za men to de ação di re ta
de in cons ti tu ci o na li da de, man da dos de se gu ran ça
co le ti vos, ação ci vil pú bli ca e de ma is ações, na de fe-
sa dos in te res ses dos ar qui te tos e ur ba nis tas;

VI – in ter vir nos Con se lhos Re gi o na is de Arqui -
te tu ra e Urba nis mo quan do cons ta ta da vi o la ção des -
ta lei ou do Re gi men to Ge ral;

VII – ho mo lo gar as pres ta ções de con tas dos
Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo;

VIII – fir mar con vê ni os com en ti da des de clas se
dos ar qui te tos e ur ba nis tas e com uni ver si da des na ci-
o na is e es tran ge i ras;

IX – au to ri zar a one ra ção ou a ali e na ção de
bens imó ve is de sua pro pri e da de;

X – jul gar, em grau de re cur so, as ques tões de ci-
di das pe los Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e
Urba nis mo;

XI – ins cre ver em pre sas ou pro fis si o na is es tran-
ge i ros de ar qui te tu ra e ur ba nis mo, sem do mi cí lio no
País;
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XII – cri ar ór gãos co le gi a dos com fi na li da des e
fun ções es pe cí fi cas;

XIII – de li be rar so bre as sun tos ad mi nis tra ti vos e
fi nan ce i ros, ela bo ran do pro gra mas de tra ba lho e or -
ça men to;

XIV – fi xar pre ços de ser vi ços e co brar con tri bu i-
ções;

XV – man ter re la tó ri os pú bli cos de suas ati vi da des;
XVI – con tra tar em pre sa de au di to ria, a cada

três anos, sem pre ao fi nal do pe río do de man da to,
para au di tar o pró prio Con se lho Fe de ral e os Con se-
lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo.

Pa rá gra fo úni co. O quo rum ne ces sá rio para a
de li be ra ção e apro va ção das di fe ren tes ma té ri as será 
de fi ni do no Re gi men to Ge ral.

Art. 41. As com pe tên ci as do Pre si den te do Con -
se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo se rão es ta-
be le ci das no Re gi men to Ge ral.

Art. 42. São re ce i tas do Con se lho Fe de ral de
Arqui te tu ra e Urba nis mo:

I – con tri bu i ções e ta xas de ser vi ços ar re ca da-
das di re ta men te;

II – vin te por cen to da re ce i ta bru ta dos Con se-
lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo;

III – do a ções, le ga dos, ju ros e re ce i tas pa tri mo-
ni a is;

IV – sub ven ções e re sul ta dos de con vê ni os.

SEÇÃO III
Dos Con se lhos Re gi o na is de 

Arqui te tu ra e Urba nis mo

Art. 43. Será cons ti tu í do um Con se lho Re gi o nal
de Arqui te tu ra e Urba nis mo, do ta do de per so na li da de
ju rí di ca pró pria, em cada es ta do da Fe de ra ção e no
Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Po de rá ha ver Con se lhos Re gi-
o na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo com par ti lha dos por 
mais de um es ta do da Fe de ra ção, so men te nas hi pó-
te ses em que tais es ta dos não pre en cham os re qui si-
tos mí ni mos es ta be le ci dos no Re gi men to Ge ral do
Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo para a
cons ti tu i ção de Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e
Urba nis mo.

Art. 44. Os Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra
e Urba nis mo são com pos tos de um pre si den te e de
con se lhe i ros re gi o na is em nú me ro pro por ci o nal ao de 
pro fis si o na is ins cri tos.

§ 1º O pre si den te será ele i to en tre seus pa res
por ma i o ria de vo tos dos con se lhe i ros re gi o na is, em
vo ta ção se cre ta, e terá di re i to ape nas a voto de qua li-

da de nas de li be ra ções do Con se lho Re gi o nal de
Arqui te tu ra e Urba nis mo.

§ 2º Os con se lhe i ros re gi o na is se rão ele i tos
na pro por ção de um con se lhe i ro para cada mil pro -
fis si o na is ins cri tos em cada Con se lho Re gi o nal de
Arqui te tu ra e Urba nis mo, ob ser va do o nú me ro mí ni-
mo de cin co e o má xi mo de vin te e sete con se lhe i-
ros re gi o na is.

Art. 45. Os Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra
e Urba nis mo te rão sua es tru tu ra e fun ci o na men to de -
fi ni dos pe los res pec ti vos Re gi men tos Inter nos.

Art. 46. Com pe te aos Con se lhos Re gi o na is de
Arqui te tu ra e Urba nis mo:

I – ela bo rar e al te rar os res pec ti vos Re gi men tos
Inter nos e de ma is atos nor ma ti vos;

II – cum prir e fa zer cum prir o dis pos to nes ta lei,
no Re gi men to Ge ral do Con se lho Fe de ral de Arqui te-
tu ra e Urba nis mo, nos de ma is atos nor ma ti vos do
Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo e nos
pró pri os atos, no âm bi to de sua ju ris di ção;

III – cri ar re pre sen ta ções e es cri tó ri os des cen-
tra li za dos no ter ri tó rio de sua ju ris di ção, fi xan do sua
com pe tên cia e au to no mia, na for ma do Re gi men to
Inter no;

IV – cri ar ór gãos co le gi a dos com fi na li da des e
fun ções es pe cí fi cas;

V – re a li zar as ins cri ções e ex pe dir as car te i ras
de iden ti fi ca ção de pro fis si o na is e pes so as ju rí di cas
ha bi li ta das, na for ma des ta lei, para exer ce rem ati vi-
da des de ar qui te tu ra e ur ba nis mo;

VI – co brar as con tri bu i ções, ta xas de ser vi ços e 
mul tas;

VII – fa zer e man ter atu a li za dos os re gis tros de
di re i tos au to ra is, de res pon sa bi li da de e os acer vos
téc ni cos e de pro du ção;

VIII – fis ca li zar o exer cí cio das ati vi da des pro fis-
si o na is de ar qui te tu ra e ur ba nis mo;

IX – jul gar os pro ces sos dis ci pli na res, na for ma
que de ter mi nar o Re gi men to Ge ral do Con se lho Fe -
de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo;

X – de li be rar so bre as sun tos ad mi nis tra ti vos e fi -
nan ce i ros, ela bo ran do pro gra mas de tra ba lho e or ça-
men to;

XI – su ge rir ao Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo me di das des ti na das a aper fe i ço ar a apli ca-
ção des ta lei e a pro mo ver o cum pri men to de suas fi na li-
da des e a ob ser vân cia aos prin cí pi os es ta be le ci dos;

XII – re pre sen tar os ar qui te tos e ur ba nis tas em
ór gãos pú bli cos es ta du a is e mu ni ci pa is, e em ór gãos
não-go ver na men ta is de sua ju ris di ção;
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XIII – apro var e ado tar ta be las in di ca ti vas de ho -
no rá ri os dos ar qui te tos e ur ba nis tas;

XIV – man ter re la tó ri os pú bli cos de suas ati vi da-
des;

XV – fir mar con vê ni os com en ti da des as so ci a ti-
vas e sin di ca is es ta du a is, dis tri ta is e mu ni ci pa is;

XVI – pro por ações cí ve is con tra aque les que
exer ce rem ir re gu lar men te ati vi da des nos cam pos de
apli ca ção da ar qui te tu ra e do ur ba nis mo ou ca u sa rem
dano à ima gem ou à re pu ta ção da pro fis são de ar qui-
te to e ur ba nis ta.

Art. 47. A com pe tên cia dos pre si den tes dos
Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo
será fi xa da pe los res pec ti vos Re gi men tos Inter nos.

Art. 48. São re ce i tas dos Con se lhos Re gi o na is
de Arqui te tu ra e Urba nis mo:

I – as con tri bu i ções, ta xas de ser vi ços e mul tas;
II – do a ções, le ga dos, ju ros e re ce i tas pa tri mo ni a is;
III – sub ven ções e re sul ta dos de con vê ni os.

SEÇÃO IV
Das Ele i ções e dos Man da tos

Art. 49. As ele i ções para o Con se lho Fe de ral de
Arqui te tu ra e Urba nis mo e para os Con se lhos Re gi o-
na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo se rão re a li za das na
pri me i ra quin ze na do mês de no vem bro do úl ti mo ano
de cada man da to, me di an te cé du la úni ca e vo ta ção
di re ta dos ar qui te tos e ur ba nis tas ins cri tos no Con se-
lho, na for ma des ta lei e do Re gi men to Ge ral do Con -
se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo.

§ 1º O com pa re ci men to à ele i ção de que tra ta
este ar ti go tem ca rá ter obri ga tó rio para to dos os ar -
qui te tos e ur ba nis tas.

§ 2º Os can di da tos de ve rão com pro var si tu a ção
re gu lar jun to ao Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo e ao Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e
Urba nis mo no qual es te jam ins cri tos, efe ti vo exer cí cio
da pro fis são por mais de cin co anos e au sên cia de
con de na ção por in fra ção dis ci pli nar.

§ 3º As cha pas para ele i ção se rão com pos tas com
no mes de can di da tos ao Con se lho Re gi o nal de Arqui te-
tu ra e Urba nis mo e do can di da to a con se lhe i ro fe de ral
que re pre sen ta rá o Esta do no Con se lho Fe de ral.

§ 4º A cada ele i ção se rão ele i tos, su ces si va e al -
ter na da men te, um ter ço e dois ter ços dos mem bros
de cada Con se lho.

Art. 50. As va gas de con se lhe i ros re gi o na is se -
rão pre en chi das por can di da tos in te gran tes das cha -
pas con cor ren tes, na pro por ção do nú me ro de vo tos
vá li dos ob ti dos por cada cha pa, des de que não in fe ri-
or a vin te por cen to do to tal.

§ 1º As cha pas de ve rão con ter lis ta or de na da
dos no mes dos can di da tos a con se lhe i ros re gi o na is,
bem como o nome do mem bro in di ca do para com por
o Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo, além 
dos res pec ti vos su plen tes.

§ 2º O pre en chi men to das va gas de con se lhe i-
ros re gi o na is se gui rá a or dem ado ta da na lis ta de no -
mes cons tan tes da cha pa.

Art. 51. To dos os mem bros do Con se lho Fe de ral
de Arqui te tu ra e Urba nis mo e dos Con se lhos Re gi o-
na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo te rão man da to de
três anos.

§ 1º Os man da tos dos mem bros ele i tos têm iní -
cio em 1º de ja ne i ro do ano se guin te ao da ele i ção.

§ 2º Será ad mi ti da uma úni ca re e le i ção para a
mes ma fun ção.

Art. 52. Extin gue-se o man da to, au to ma ti ca men-
te, an tes de seu tér mi no, quan do:

I – o ti tu lar so frer san ção dis ci pli nar;
II – o ti tu lar fal tar, sem mo ti vo jus ti fi ca do, a três

re u niões do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba -
nis mo ou do Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e
Urba nis mo.

§ 1º Extin to o man da to do Pre si den te do Con se-
lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo ou de Pre si-
den te de Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba-
nis mo, o novo pre si den te será ele i to pelo voto de dois
ter ços dos mem bros do res pec ti vo Con se lho.

§ 2º Na hi pó te se de ex tin ção de man da to de
con se lhe i ro fe de ral ou re gi o nal, a vaga será ocu pa da
pelo res pec ti vo su plen te.

CAPÍTULO III
Das Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 53. Os ar qui te tos e ur ba nis tas com re gis tro
nos atu a is Con se lhos Re gi o na is de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia te rão, au to ma ti ca men te, re -
gis tro nos Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e
Urba nis mo.

Pa rá gra fo úni co. Para fins de or ga ni za ção e con -
tro le, os ar qui te tos e ur ba nis tas com re gis tro nos atu -
a is Con se lhos Re gi o na is de Enge nha ria, Arqui te tu ra
e Agro no mia de ve rão apre sen tar ao Con se lho Re gi o-
nal de Arqui te tu ra e Urba nis mo de seu do mi cí lio, no
pra zo de três anos, car te i ra pro fis si o nal e cer ti dão de
ha bi li ta ção emi ti da pelo res pec ti vo Con se lho Re gi o-
nal de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia.

Art. 54. As atu a is Co or de na do ri as das Câ ma ras
de Arqui te tu ra dos Con se lhos Re gi o na is de Enge nha-
ria, Arqui te tu ra e Agro no mia, a Co or de na do ria Na ci o-
nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra e os re pre sen tan tes
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das en ti da des na ci o na is de clas se de fen de rão os in -
te res ses dos ar qui te tos e ur ba nis tas, de ven do ge ren-
ci ar o pro ces so de tran si ção e or ga ni zar o pri me i ro
pro ces so ele i to ral para o Con se lho Fe de ral de Arqui -
te tu ra e Urba nis mo e para os Con se lhos Re gi o na is de 
Arqui te tu ra e Urba nis mo.

§ 1º As en ti da des na ci o na is de clas se in di ca rão,
con jun ta men te:

I – dez re pre sen tan tes fe de ra is, para atu a rem
no pro ces so de tran si ção e de fen de rem os in te res ses
dos ar qui te tos e ur ba nis tas jun to à atu al Co or de na do-
ria Na ci o nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra;

II – cin co re pre sen tan tes re gi o na is para de fen-
de rem os in te res ses a se re fe re o in ci so I, jun to a cada 
uma das Co or de na do ri as das Câ ma ras de Arqui te tu-
ra dos Con se lhos Re gi o na is de Enge nha ria, Arqui te-
tu ra e Agro no mia (CREA).

§ 2º São re co nhe ci dos como en ti da des na ci o na-
is de clas se o Insti tu to de Arqui te tos do Bra sil (IAB), a
Fe de ra ção Na ci o nal dos Arqui te tos e Urba nis tas
(FNA), a Asso ci a ção Bra si le i ra de Ensi no de Arqui te-
tu ra e Urba nis mo (ABEA), a Asso ci a ção Bra si le i ra
dos Escri tó ri os de Arqui te tu ra (ASBEA) e a Asso ci a-
ção Bra si le i ra dos Arqui te tos Pa i sa gis tas (ABAP).

§ 3º Além das en ti da des in di ca das no § 2° des te
ar ti go, po de rão par ti ci par da es co lha dos re pre sen-
tan tes in di ca dos no ca put ou tras en ti da des de clas se
de âm bi to na ci o nal, for ma das ex clu si va men te por ar -
qui te tos e ur ba nis tas e cons ti tu í das há mais de dez
anos, con ta dos da data de pu bli ca ção des ta lei.

§ 4º As ele i ções para o Con se lho Fe de ral de
Arqui te tu ra e Urba nis mo e para os Con se lhos Re gi o-
na is de Arqui te tu ra e Urba nis mo de ve rão ocor rer den -
tro do pra zo de qui nhen tos e qua ren ta dias, a con tar
da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 55. O pro ces so de re no va ção par ci al dos
con se lhos terá iní cio com a re a li za ção da se gun da
ele i ção, quan do se rão subs ti tu í dos dois ter ços dos
mem bros ele i tos na pri me i ra.

§ 1º No caso do Con se lho Fe de ral, os mem bros
a se rem subs ti tu í dos se rão de fi ni dos em sor te io.

§ 2º No caso dos Con se lhos Re gi o na is, a subs ti-
tu i ção obe de ce rá aos se guin tes cri té ri os:

I – sen do a to ta li da de dos con se lhe i ros ele i tos
ori gi ná ria de cha pa úni ca, a subs ti tu i ção de dois ter -
ços dos mem bros na ele i ção sub se qüen te re ca i rá so -
bre aque les cu jos no mes hou ve rem ocu pa do os úl ti-
mos lu ga res na lis ta or de na da de can di da tos cons-
tan te da cha pa;

II – sen do os con se lhe i ros ele i tos ori gi ná ri os de
mais de uma cha pa con cor ren te, a subs ti tu i ção na

ele i ção sub se qüen te re ca i rá, em pri me i ro lu gar, so bre
os in te gran tes da cha pa com me nor nú me ro de vo tos
vá li dos, se gui da das de ma is cha pas em or dem cres -
cen te de vo ta ção, até que se com ple te o nú me ro de
con se lhe i ros ne ces sá rio, equi va len te a dois ter ços da
com po si ção do Con se lho.

Art. 56. O Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia (CONFEA) pro vi den ci a rá,
no pra zo de cen to e vin te dias a con tar da pu bli ca ção
des ta lei, a con tra ta ção de em pre sa de au di to ria de
no tó ria es pe ci a li za ção para, no pra zo de no ven ta
dias, de ter mi nar a par ce la do pa tri mô nio do Con se lho
Fe de ral de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia
(Con fea) e dos Con se lhos Re gi o na is de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia (Cre as) que ca be rá aos
Con se lhos de Arqui te tu ra e Urba nis mo.

§ 1º A es co lha da em pre sa de au di to ria ca be rá à 
Co or de na do ria Na ci o nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra
e aos re pre sen tan tes fe de ra is das en ti da des na ci o na-
is de clas se, e os cus tos se rão co ber tos, a tí tu lo de
an te ci pa ção, pelo Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia (Con fea), que po de rá des-
con tar seu va lor dos bens a se rem trans mi ti dos ao
Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo após a
au di to ria.

§ 2º O Con se lho Fe de ral de Enge nha ria, Arqui -
te tu ra e Agro no mia (Con fea), a Co or de na do ria Na ci o-
nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra e os re pre sen tan tes
fe de ra is das en ti da des na ci o na is de clas se ana li sa-
rão o re sul ta do da au di to ria e de ci di rão, em con jun to,
a me lhor for ma de trans mi tir os bens que cou be rem
ao Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba nis mo e
aos Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra e Urba nis-
mo.

§ 3º O Con se lho Fe de ral de Enge nha ria, Arqui -
te tu ra e Agro no mia (Con fea), a Co or de na do ria Na ci o-
nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra e os re pre sen tan tes
fe de ra is das en ti da des na ci o na is de clas se de ci di rão
o pla no de tran si ção para a trans mis são dos do cu-
men tos, re gis tros e de ma is atos ne ces sá ri os para a
for ma ção do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e Urba -
nis mo.

§ 4º Cada Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia (Crea), as res pec ti vas Co or-
de na do ri as das Câ ma ras de Arqui te tu ra e os re pre-
sen tan tes re gi o na is das en ti da des na ci o na is de clas -
se sub me te rão ao Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia (Con fea), à Co or de na do ria
Na ci o nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra e aos re pre sen-
tan tes fe de ra is das en ti da des na ci o na is de clas se um
pla no de tran si ção, com vis tas à trans fe rên cia de do -
cu men tos, re gis tros e de ma is atos ne ces sá ri os à for -
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ma ção do Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba -
nis mo da que la ju ris di ção.

§ 5º O Con se lho Fe de ral de Enge nha ria, Arqui -
te tu ra e Agro no mia (Con fea), a Co or de na do ria Na ci o-
nal das Câ ma ras de Arqui te tu ra e os re pre sen tan tes
fe de ra is das en ti da des na ci o na is de clas se fa rão a
con so li da ção dos pla nos re gi o na is e de ci di rão por um 
pla no na ci o nal de

tran si ção, com vis tas à trans fe rên cia de do cu-
men tos, re gis tros e de ma is atos ne ces sá ri os à for ma-
ção do Con se lho Re gi o nal de Arqui te tu ra e Urba nis-
mo da que la ju ris di ção.

§ 6º Di ver gên ci as quan to ao re sul ta do da au di-
to ria, à for ma de trans mis são dos bens ou ao pla no de 
tran si ção, bem como qua is quer ou tras ques tões li ga-
das à cri a ção do Con se lho Fe de ral de Arqui te tu ra e
Urba nis mo e dos Con se lhos Re gi o na is de Arqui te tu ra
e Urba nis mo se rão de ci di das por ar bi tra gem.

Art. 57. O Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia (Con fea) e os Con se lhos
Re gi o na is de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia
(Cre as), pre vis tos na Lei nº 5.194, de 24 de de zem bro
de 1966, fi cam im pe di dos de uti li zar em sua de no mi-
na ção os ter mos “ar qui te tu ra” e “ur ba nis mo”, de cor ri-
dos tre zen tos e ses sen ta dias da pu bli ca ção des ta
Lei.

Art. 58. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 59. Re vo ga-se o art. 47 do De cre to-Lei nº
3.688, de 3 de ou tu bro de 1941.

Jus ti fi ca ção

lnclu í dos, jun ta men te com en ge nhe i ros e agri-
men so res, na re gu la men ta ção pro vi da pelo De cre-
to-Lei nº 23.569, de 11 de de zem bro de 1933, os pro -
fis si o na is da ar qui te tu ra vêem re i vin di can do re gu la-
men ta ção es pe cí fi ca da ati vi da de, por meio de le gis-
la ção pró pria. No fi nal dos anos 50, o mo vi men to ga -
nhou cor po com a apre sen ta ção de um me mo ri al que, 
acom pa nha do de um an te pro je to de lei, foi en ca mi-
nha do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ain da em 1958.
Essa ini ci a ti va deu ori gem ao pri me i ro pro je to de lei
de re gu la men ta ção da pro fis são, que pro pu nha or ga-
ni za ção pró pria e o di re i to à auto-ges tão sob um úni co
Con se lho Fe de ral, ar ti cu la do a Con se lhos Re gi o na is,
su pe ran do, as sim, a es tru tu ra or ga ni za ti va mul ti pro-
fis si o nal cri a da pelo De cre to de 1933.

Alguns anos de po is, a Lei nº 5.194, de 24 de de -
zem bro de 1966, re for mou o es ta tu to ju ri di co exis ten-
te e, no affi de mo der ni zar o con tro le do Esta do so bre
as pro fis sões, pro mo veu a trans for ma ção do an ti go
Con se lho Fe de ral de Enge nha ria e Arqui te tu ra em
Con se lho Fe de ral de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro -

no mia. Da mes ma for ma, os Con se lhos Re gi o na is de
Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia (Cre as) subs ti-
tu i ram os Con se lhos Re gi o na is exis ten tes. Aos con -
se lhos en tão cri a dos, sub me teu-se um con jun to de
no vas pro fis sões de ní vel su pe ri or e de se gun do grau, 
am pli an do-se subs tan ci al men te a sua abran gên cia.
Aos en ge nhe i ros e ar qui te tos, fo ram agre ga dos os
agrô no mos, os geó lo gos, os geó gra fos e os me te o ro-
lo gis tas, en tre ou tras ca te go ri as pro fis si o na is.

Em am bos os ca sos, os ins tru men tos le ga is de
re gu la men ta ção do exer cí cio da pro fis são de ar qui te-
to e ur ba nis ta (tan to o De cre to-Lei nº 23.569, de
1933, como a Lei nº 5.194, de 1966), re ve lam li ga-
ções com a so ci e da de em trans for ma ção dos pe río-
dos pré-mo der no e do Esta do di ta to ri al, sub me ten do
ci da dãos e pro fis si o na is aos me ca nis mos da es tru tu-
ra ad mi nis tra ti va do Po der Exe cu ti vo.

A par tir daí, as sis tiu-se a um pro ces so ace le ra-
do de ur ba ni za ção; mu dou o pro ces so pro du ti vo e
tec no ló gi co; mu da ram as pers pec ti vas edu ca ci o na is
e cul tu ra is que ori en ta vam a edu ca ção dos jo vens e a
de fi ni ção de vo ca ções e o Bra sil se viu en vol vi do por
mo vi men tos de in te gra ção e in ter câm bio re gi o na is e
glo ba is. Tais trans for ma ções aca ba ram por con for mar
no vas de man das e de sa fi os que afe tam di re ta men te
o exer cí cio das pro fis sões e seus mar cos le ga is.

A Cons ti tu i ção de 1988 re co nhe ce a ci da da nia,
a dig ni da de da pes soa hu ma na e a li ber da de de exer -
cí cio pro fis si o nal e or ga ni za ção como pre ce i tos fun -
da men ta is de par ti ci pa ção na or ga ni za ção so ci al, de -
ter mi nan do a re a va li a ção dos me ca nis mos até en tão
exis ten tes para essa par ti ci pa ção. Re a fir ma a con di-
ção de a lei es ta be le cer re qui si tos que li mi tem o exer -
cí cio de de ter mi na das pro fis sões, con si de ra dos os
pre ce i tos li ga dos à pro te ção, àse gu ran ça e à li ber da-
de dos ci da dãos.

Nes se con tex to, in se rem-se as ati vi da des de ar -
qui te tu ra e ur ba nis mo, pelo in te res se pú bli co e pelo
ca rá ter so ci al e hu ma no de que se re ves tem as ações 
que vi sam aten der à es tra té gia de ocu pa ção do ter ri-
tó rio na ci o nal, à or ga ni za ção do ha bi tat, aos as sen ta-
men tos hu ma nos, a pre ser va ção do meio am bi en te e
do pa tri mô nio his tó ri co, cul tu ral, tec no ló gi co, ar qui te-
tô ni co, pa i sa gís ti co e ur ba nís ti co.

Ele men to fun da men tal da His tó ria, da cul tu ra,
da tec no lo gia, da vida e da ci da da nia do País, a ar qui-
te tu ra e ur ba nis mo são ex pres sões da cul tu ra e por ta-
do res da iden ti da de na ci o nal e dos va lo res da so ci e-
da de no cam po ar tís ti co, cul tu ral e tec no ló gi co, cons -
ti tu in do pa tri mô nio bra si le i ro. Tais ca rac te rís ti cas são
re co nhe ci das na es fe ra mun di al por en ti da des como
a Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
a Ciên cia e a Cul tu ra (UNESCO) e a União Inter na ci o-
nal de Arqui te tos (UIA). As cri a ções ar qui te tô ni cas e
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ur ba nís ti cas, a con cep ção e a qua li da de das edi fi ca-
ções, a in ser ção har mo ni o sa no am bi en te cir cun dan-
te, o res pe i to às pa i sa gens na tu ra is e ur ba nas, bem
como do pa tri mô nio edi fi ca do co le ti vo e pri va do são
de in te res se ge ral e, por isso mes mo, con si de ra dos
vi ta is para o País.

O pre sen te pro je to de lei vol ta-se, as sim,
para o apri mo ra men to do exer cí cio pro fis si o nal,
em be ne fí cio da so ci e da de em ge ral, a quem se
des ti na, em úl ti ma ins tân cia, toda a pro du ção ar -
qui te tô ni ca e ur ba nís ti ca. Como tal, pro mo ve a re -
le i tu ra dos ins tru men tos le ga is exis ten tes e ar ti cu-
la-se com um Có di go de Res pon sa bi li da de Pro fis-
si o nal e um Có di go de Éti ca, além das nor mas
cons ti tu ci o na is e in fra cons ti tu ci o na is per ti nen tes,
em es pe ci al a Lei nº 9.610, de 1998, que tra ta de
di re i tos au to ra is, e ou tras re la ci o na das com ar qui-
te tu ra e ur ba nis mo. Re ú ne, ain da, em um só ins tru-
men to, os prin cí pi os que os pro fis si o na is de ar qui-
te tu ra e ur ba nis mo as su mem e que os ha bi li tam
para a efe ti va ção do re gis tro pro fis si o nal, nos ter -
mos do art. 50, in ci so XIII, e art. 22, in ci so XVI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, re la ti va men te às qua li fi ca-
ções e con di ções para o exer cí cio da pro fis sao.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
José Sarney, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Re gu la o exer cí cio das pro fis sões
de Enge nhe i ro, Arqui te to e Enge nhe i ro A-
grô no mo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

TÍTULO I
Exer cí cio Pro fis si o nal da Enge nha ria,

 da Arqui te tu ra e da Agro no mia

CAPÍTULO I 

Das ati vi da des pro fis si o na is

SEÇÃO 1
Ca rac te ri za ção e exer cí cio das pro fis sões

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

DECRETO-LEI NY 3.688, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*)

Lei das Contravenções Penais

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de -
cre ta:

LEI DAS CONTRAVENÇÔES PENAIS

PARTE GERAL

ApIi ca ção das re gras ge ra is do Có-
di go Pe nal

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

Art. 41. Pro vo car alar ma, anun ci an do de sas tre
ou pe ri go ine xis ten te, ou pra ti car qual quer ato ca paz
de pro du zir pâ ni co ou tu mul to:

Pena – pri são sim ples, de 15 (quin ze) dias a 6
(seis) me ses, ou mul ta,

• Vide o dis pos to no art. 2º da Lei nº 7.209, de ju -
lho de 1984, so bre a pena de mul ta.
....................................................................................

LEI N. 9.610 – DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a le gis la-
ção so bre di re i tos au to ra is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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 I
Dis po si ções Pre li mi na res

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a le gis la
ção so bre di re i tos au to ra is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

TÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

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

Art. 1º Esta lei re gu la os di re i tos au to ra is, en ten-
den do-se sob esta de no mi na ção os di re i tos de au tor
e os que lhes são co ne xos.

Art. 2º Os es tran ge i ros do mi ci li a dos no ex te ri or
go za rão da pro te ção as se gu ra da nos acor dos, con-
ven ções e tra ta dos em vi gor no Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se o dis pos to nes ta Lei
aos na ci o na is ou pes so as do mi ci li a das em país que
as se gu re aos bra si le i ros ou pes so as do mi ci li a das no
Bra sil a re ci pro ci da de na pro te ção aos di re i tos au to-
ra is ou equi va len tes.

Art. 3º Os di re i tos au to ra is re pu tam-se, para os
efe i tos le ga is, bens mó ve is.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24207AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



Art. 4º Inter pre tam-se res tri ti va men te os ne gó ci-
os ju rí di cos so bre os di re i tos au to ra is.

Art. 5º Para os efe i tos des ta Lei, con si de ra-se:
I – pu bli ca ção – o ofe re ci men to de obra li te rá ria,

ar tís ti ca ou ci en tí fi ca ao co nhe ci men to do pú bli co,
com o con sen ti men to do au tor, ou de qual quer ou tro
ti tu lar de di re i to de au tor, por qual quer for ma ou pro -
ces so;

II – trans mis são ou emis são – a di fu são de sons
ou de sons e ima gens, por meio de on das ra di o e lé tri cas;
si na is de sa té li te; fio, cabo ou ou tro con du tor; me i os ôti -
cos ou qual quer ou tro pro ces so ele tro mag né ti co;

III – re trans mis são – a emis são si mul tâ nea da
trans mis são de uma em pre sa por ou tra;

IV – dis tri bu i ção – a co lo ca ção à dis po si ção do
pú bli co do ori gi nal ou có pia de obras li te rá ri as1 ar tís ti-
cas ou ci en tí fi cas, in ter pre ta ções ou exe cu ções fi xa-
das e fo no gra mas, me di an te a ven da, lo ca ção ou
qual quer ou tra for ma de trans fe rên cia de pro pri e da de
ou pos se;

V – co mu ni ca ção ao pú bli co – ato me di an te o
qual a obra é co lo ca da ao al can ce do pú bli co, por
qual quer meio ou pro ce di men to e que não con sis ta
na dis tri bu i ção de exem pla res;

VI – re pro du ção – a có pia de um ou vá ri os
exem pla res de uma obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi-
ca ou de um fo no gra ma, de qual quer for ma tan gí vel,
in clu in do qual quer ar ma ze na men to per ma nen te ou
tem po rá rio por me i os ele trô ni cos ou qual quer ou tro
meio de fi xa ção que ve nha a ser de sen vol vi do;

VII – con tra fa ção – a re pro du ção não au to ri za-
da;

VIII -obra:
a) em co-au to ria – quan do é cri a da em co mum,

por dois ou mais au to res;
b) anô ni ma – quan do não se in di ca o nome do

au tor, por sua von ta de ou por ser
des co nhe ci do;
c) pse u dô ni ma – quan do o au tor se ocul ta sob

nome su pos to;
d) iné di ta – a que não haja sido ob je to de pu bli-

ca ção;
e) pós tu ma – a que se pu bli que após a mor te do

au tor;
f) ori gi ná ria – a cri a ção pri mí ge na;
g) de ri va da – a que, cons ti tu in do cri a ção in te lec-

tu al nova, re sul ta da for ma ção de obra ori gi ná ria;
h) co le ti va – a cri a da por ini ci a ti va, or ga ni za ção

e res pon sa bi li da de de uma pes soa fí si ca ou ju rí di ca,
que a pu bli ca sob seu nome ou mar ca e que é cons ti-

tu í da pela par ti ci pa ção de di fe ren tes au to res, cu jas
con tri bu i ções se fun dem numa cri a ção au tô no ma;

i) au di o vi su al – a que re sul ta da fi xa ção de ima -
gens com ou sem som, que te nha a fi na li da de de cri -
ar, por meio de sua re pro du ção, a im pres são de mo vi-
men to, in de pen den te men te dos pro ces sos de sua
cap ta ção, do su por te usa do ini ci al ou pos te ri or men te
para fixá-lo, bem como dos me i os uti li za dos para sua
ve i cu la ção;

IX – fo no gra ma – toda fi xa ção de sons de uma
exe cu ção ou in ter pre ta ção ou de ou tros sons, ou de
uma re pre sen ta ção de sons que não seja uma fi xa-
ção in clu í da em uma obra au di o vi su al;

X – edi tor – a pes soa fí si ca ou ju rí di ca à qual se
atri bui o di re i to ex clu si vo de re pro du ção da obra e o
de ver de di vul gá-la, nos li mi tes pre vis tos no con tra to
de edi ção;

XI – pro du tor – a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
toma a ini ci a ti va e tem a res pon sa bi li da de eco nô mi ca
da pri me i ra fi xa ção do fo no gra ma ou da obra au di o vi su-
al, qual quer que seja a na tu re za do su por te uti li za do;

XII – ra di o di fu são – a trans mis são sem fio, in clu-
si ve por sa té li tes, de sons ou ima gens e sons ou das
re pre sen ta ções des ses, para re cep ção ao pú bli co e a
trans mis são de si na is co di fi ca dos, quan do os me i os
de de co di fi ca ção se jam ofe re ci dos ao pú bli co pelo or -
ga nis mo de ra di o di fu são ou com seu con sen ti men to;

XIII – ar tis tas in tér pre tes ou exe cu tan tes – to dos
os ato res, can to res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras
pes so as que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci tem,
de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem em qual quer for -
ma obras li te rá ri as ou ar tís ti cas ou ex pres sões do fol -
clo re.

Art 6º Não se rão de do mí nio da União, dos es ta-
dos, do Dis tri to Fe de ral ou dos mu ni cí pi os as obras
por eles sim ples men te sub ven ci o na das.

TÍTULO II
Das Obras Inte lec tu a is

CAPÍTULO I
Das Obras Pro te gi das

Art 7º São obras in te lec tu a is pro te gi das as cri a-
ções do es pí ri to, ex pres sas por qual quer meio ou fi xa-
das em qual quer su por te, tan gí vel ou in tan gí vel, co -
nhe ci do ou que se in ven te no fu tu ro, tais como:

I – os tex tos de obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou ci -
en tí fi cas;

II – as con fe rên ci as, alo cu ções, ser mões e ou -
tras obras da mes ma na tu re za;

III – as obras dra má ti cas e dra má ti co-mu si ca is;
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IV – as obras co re o grá fi cas e pan to mí mi cas,
cuja exe cu ção cê ni ca se fixe por es cri to ou por ou tra
qual quer for ma;

V – as com po si ções mu si ca is, te nham ou não le tra;
VI – as obras au di o vi su a is, so no ri za das ou não,

in clu si ve as ci ne ma to grá fi cas;
VII – as obras fo to grá fi cas e as pro du zi das por

qual quer pro ces so aná lo go ao da fo to gra fia;
VIII – as obras de de se nho, pin tu ra, gra vu ra, es -

cul tu ra, li to gra fia e arte ci né ti ca;
IX – as ilus tra ções, car tas ge o grá fi cas e ou tras

obras da mes ma na tu re za;
X – os pro je tos, es bo ços e obras plás ti cas con -

ce men tes à ge o gra fia, en ge nha ria, to po gra fia, ar qui-
te tu ra, pa i sa gis mo, ce no gra fia e ciên cia;

XI – as adap ta ções, tra du ções e ou tras trans for-
ma ções de obras ori gi na is, apre sen ta das como cri a-
ção in te lec tu al nova;

XII – os pro gra mas de com pu ta dor;
XIII – as co le tâ ne as ou com pi la ções, an to lo gi as,

en ci clo pé di as, di ci o ná ri os, ba ses de da dos e ou tras
obras, que, por sua se le ção, or ga ni za ção ou dis po si ção
de seu con te ú do, cons ti tu am uma cri a ção in te lec tu al.

§ 1º Os pro gra mas de com pu ta dor são ob je to de 
le gis la ção es pe cí fi ca, ob ser va das as dis po si ções
des ta Lei que lhes se jam apli cá ve is.

§ 2º A pro te ção con ce di da no in ci so XIII não
abar ca os da dos ou ma te ri a is em si mes mos e se en -
ten de sem pre ju í zo de qua is quer di re i tos au to ra is que 
sub sis tam a res pe i to dos da dos ou ma te ri a is con ti dos
nas obras.

§ 3º No do mí nio das ciên ci as, a pro te ção re ca i rá
so bre a for ma li te rá ria ou ar tís ti ca, não abran gen do o
seu con te ú do ci en tí fi co ou téc ni co, sem pre ju í zo dos
di re i tos que pro te gem os de ma is cam pos da pro pri e-
da de ima te ri al.

Art 8º Não são ob je to de pro te ção como di re i tos
au to ra is de que tra ta esta Lei:

I – as idéi as, pro ce di men tos nor ma ti vos, sis te-
mas, mé to dos, pro je tos ou con ce i tos ma te má ti cos
como tais;

II – os es que mas, pla nos ou re gras para re a li zar
atos men ta is, jo gos ou ne gó ci os;

III – os for mu lá ri os em bran co para se rem pre -
en chi dos por qual quer tipo de in for ma ção, ci en tí fi ca
ou não, e suas ins tru ções;

IV – os tex tos de tra ta dos ou con ven ções, leis,
de cre tos, re gu la men tos, de ci sões ju di ci a is e de ma is
atos ofi ci a is;

V – as in for ma ções de uso co mum tais como ca -
len dá ri os, agen das, ca das tros ou le gen das;

VI – os no mes e tí tu los iso la dos;
VII – o apro ve i ta men to in dus tri al ou co mer ci al

das idéi as con ti das nas obras. 
Art 9º À có pia de obra de arte plás ti ca fe i ta pelo

pró prio au tor é as se gu ra da a mes ma pro te ção de que 
goza o ori gi nal.

Art. 10. A pro te ção à obra in te lec tu al abran ge o
seu tí tu lo, se ori gi nal e in con fun dí vel com o de obra do 
mes mo gê ne ro, di vul ga da an te ri or men te por ou tro
au tor.

Pa rá gra fo úni co. O tí tu lo de pu bli ca ções pe rió di-
cas, in clu si ve jor na is, é pro te gi do até um ano após a
sa í da do seu úl ti mo nú me ro, sal vo se fo rem anu a is,
caso em que esse pra zo se ele va rá a dois anos.

CAPÍTULO II
Da Au to ria das Obras In te lec tu a is

Art. 11. Au tor é a pes soa fí si ca cri a do ra de obra
li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi ca. Pa rá gra fo úni co. A pro -
te ção con ce di da ao au tor po de rá apli car-se às pes so-
as ju rí di cas nos ca sos pre vis tos nes ta Lei.

Art. 12. Para se iden ti fi car como au tor, po de rá o
cri a dor da obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi ca usar de
seu nome ci vil, com ple to ou abre vi a do até por suas
ini ci a is, de pse u dô ni mo ou qual quer ou tro si nal con-
ven ci o nal.

Art. 13. Con si de ra-se au tor da obra in te lec tu al,
não ha ven do pro va em con trá rio, aque le que, por uma 
das mo da li da des de iden ti fi ca ção re fe ri das no ar ti go
an te ri or, ti ver, em con for mi da de com o uso, in di ca da
ou anun ci a da essa qua li da de na sua uti li za ção.

Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor quem adap -
ta, tra duz, ar ran ja ou or ques tra obra ca í da no do mí nio
pú bli co, não po den do opor-se a ou tra adap ta ção, ar -
ran jo, or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia da
sua.

Art. 15. A co-au to ria da obra é atri bu í da àque les
em cujo nome, pse u dô ni mo ou si nal con ven ci o nal for
uti li za da.

§ 1º Não se con si de ra co-au tor quem sim ples-
men te au xi li ou o au tor na pro du ção da obra li te rá ria,
ar tís ti ca ou ci en tí fi ca, re ven do-a, atu a li zan do-a, bem
como fis ca li zan do ou di ri gin do sua edi ção ou apre-
sen ta ção por qual quer meio.

§ 2º Ao co-au tor, cuja con tri bu i ção pos sa ser uti -
li za da se pa ra da men te, são as se gu ra das to das as fa -
cul da des ine ren tes à sua cri a ção como obra in di vi du-
al, ve da da, po rém, a uti li za ção que pos sa acar re tar
pre ju í zo à ex plo ra ção da obra co mum.
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Art. 16. São co-au to res da obra au di o vi su al o
au tor do as sun to ou ar gu men to li te rá rio, mu si cal ou lí -
te ro-mu si cal e o di re tor.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se co-au to res de
de se nhos ani ma dos os que cri am os de se nhos uti li-
za dos na obra au di o vi su al.

Art. 17. É as se gu ra da a pro te ção às par ti ci pa-
ções in di vi du a is em obras co le ti vas.

§ 1º Qu al quer dos par ti ci pan tes, no exer cí cio de
seus di re i tos mo ra is, po de rá pro i bir que se in di que ou
anun cie seu nome na obra co le ti va, sem pre ju í zo do
di re i to de ha ver a re mu ne ra ção con tra ta da.

§ 2º Cabe ao or ga ni za dor a ti tu la ri da de dos di re-
i tos pa tri mo ni a is so bre o con jun to da obra co le ti va.

§ 3º O con tra to com o or ga ni za dor es pe ci fi ca rá
a con tri bu i ção do par ti ci pan te, o pra zo para en tre ga
ou re a li za ção, a re mu ne ra ção e de ma is con di ções
para sua exe cu ção.

CAPÍTULO III
Do Re gis tro das Obras In te lec tu a is

Art. 18. A pro te ção aos di re i tos de que tra ta esta
lei in de pen de de re gis tro.

Art. 19. É fa cul ta do ao au tor re gis trar a sua obra
no ór gão pú bli co de fi ni do no ca put e no § 1º do art. 17 
da Lei nº 5.988, de 14 de de zem bro de 1973.

Art. 20. Para os ser vi ços de re gis tro pre vis tos
nes ta Lei será co bra da re tri bu i ção, cujo va lor e pro-
ces so de re co lhi men to se rão es ta be le ci dos por ato do 
ti tu lar do ór gão da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral a que 
es ti ver vin cu la do o re gis tro das obras in te lec tu a is.

Art. 21. Os ser vi ços de re gis tro de que tra ta esta
lei se rão or ga ni za dos con for me pre ce i tua o § 2º do
art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de de zem bro de 1973.

TÍTULO III
Dos Di re i tos do Au tor

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 22. Per ten cem ao au tor os di re i tos mo ra is e
pa tri mo ni a is so bre a obra que cri ou.

Art. 23. Os co-au to res da obra in te lec tu al exer -
ce rão, de co mum acor do, os seus di re i tos, sal vo con -
ven ção em con trá rio.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos Mo ra is do Au tor

Art. 24. São di re i tos mo ra is do au tor:
I – o de re i vin di car, a qual quer tem po, a au to ria

da obra;

II – o de ter seu nome, pse u dô ni mo ou si nal con -
ven ci o nal in di ca do ou anun ci a do, como sen do o do
au tor, na uti li za ção de sua obra;

III – o de con ser var a obra iné di ta;
IV – o de as se gu rar a in te gri da de da obra, opon -

do-se a qua is quer mo di fi ca ções ou à prá ti ca de atos
que, de qual quer for ma, pos sam pre ju di cá-la ou atin -
gi-lo, como au tor, em sua re pu ta ção ou hon ra;

V – o de mo di fi car a obra an tes ou de po is de uti -
li za da;

VI – o de re ti rar de cir cu la ção a obra ou de sus -
pen der qual quer for ma de uti li za ção já au to ri za da,
quan do a cir cu la ção ou uti li za ção im pli ca rem afron ta
à sua re pu ta ção e ima gem;

VII – o de ter aces so a exem plar úni co e raro da
obra, quan do se en con tre le gi ti ma men te em po der de
ou trem para o fim de, por meio de pro ces so fo to grá fi-
co ou as se me lha do, ou au di o vi su al, pre ser var sua
me mó ria, de for ma que ca u se o me nor in con ve ni en te
pos sí vel a seu de ten tor, que, em todo caso, será in de-
ni za do de qual quer dano ou pre ju í zo que lhe seja ca u-
sa do.

§ 2º Por mor te do au tor, trans mi tem-se a seus su -
ces so res os di re i tos a que se re fe rem os in ci sos I a IV.

§ 2º Com pe te ao Esta do a de fe sa da in te gri da de e 
au to ria da obra ca í da em do mí nio pú bli co.

§ 3º Nos ca sos dos in ci sos V e VI, res sal vam-se
as pré vi as in de ni za ções a ter ce i ros, quan do cou be rem.

Art. 25. Cabe ex clu si va men te ao di re tor o exer cí-
cio dos di re i tos mo ra is so bre a obra au di o vi su al.

Art. 26. O au tor po de rá re pu di ar a au to ria de pro je-
to ar qui te tô ni co al te ra do sem o seu con sen ti men to du -
ran te a exe cu ção ou após a con clu são da cons tru ção.

Pa rá gra fo úni co. O pro pri e tá rio da cons tru ção
res pon de pe los da nos que ca u sar ao au tor sem pre
que, após o re pú dio, der como sen do da que le a au to-
ria do pro je to re pu di a do.

Art. 27. Os di re i tos mo ra is do au tor são ina li e ná-
ve is e ir re nun ciá ve is.

CAPÍTULO III
Dos Di re i tos Pa tri mo ni a is do

 Au tor e de sua Du ra ção

Art. 28. Cabe ao au tor o di re i to ex clu si vo de uti li-
zar, fru ir e dis por da obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi ca.

Art. 29. De pen de de au to ri za ção pré via e ex-
pres sa do au tor a uti li za ção da obra, por qua is quer
mo da li da des, tais como:

I – a re pro du ção par ci al ou in te gral;
II – a edi ção;
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III – a adap ta ção, o ar ran jo mu si cal e qua is quer
ou tras trans for ma ções;

IV – a tra du ção para qual quer idi o ma;
V – a in clu são em fo no gra ma ou pro du ção au di-

o vi su al;
VI – a dis tri bu i ção, quan do não in trín se ca ao

con tra to fir ma do pelo au tor com ter ce i ros para uso ou
ex plo ra ção da obra

VII – a dis tri bu i ção para ofer ta de obras ou pro -
du ções me di an te cabo, fi bra óti ca, sa té li te, on das ou
qual quer ou tro sis te ma que per mi ta ao usuá rio re a li-
zar a se le ção da obra ou pro du ção para per ce bê-la
em um tem po e lu gar pre vi a men te de ter mi na dos por
quem for mu la a de man da, e nos ca sos em que o
aces so às obras ou pro du ções se faça por qual quer
sis te ma que im por te em pa ga men to pelo usuá rio;

VIII – a uti li za ção, di re ta ou in di re ta, da obra li te-
rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi ca, me di an te:

a) re pre sen ta ção, re ci ta ção ou de cla ma ção;
b) exe cu ção mu si cal;
c) em pre go de alto-fa lan te ou de sis te mas aná -

lo gos;
d) ra di o di fu são so no ra ou te le vi si va;
e) cap ta ção de trans mis são de ra di o di fu são em

lo ca is de fre qüên cia co le ti va;
f) so no ri za ção am bi en tal;
g) a exi bi ção au di o vi su al, ci ne ma to grá fi ca ou

por pro ces so as se me lha do;
h) em pre go de sa té li tes ar ti fi ci a is;
i) em pre go de sis te mas óti cos, fios te le fô ni cos

ou não, ca bos de qual quer tipo e me i os de co mu ni ca-
ção si mi la res que ve nham a ser ado ta dos;

j) ex po si ção de obras de ar tes plás ti cas e fi gu ra-
ti vas;

IX – a in clu são em base de da dos, o ar ma ze na-
men to em com pu ta dor, a mi cro fil ma gem e as de ma is
for mas de ar qui va men to do gê ne ro;

X – qua is quer ou tras mo da li da des de uti li za ção
exis ten tes ou que ve nham a ser in ven ta das.

Art. 30. No exer cí cio do di re i to de re pro du ção, o
ti tu lar dos di re i tos au to ra is po de rá co lo car à dis po si-
ção do pú bli co a obra, na for ma, lo cal e pelo tem po
que de se jar, a tí tu lo one ro so ou gra tu i to.

§ 1º O di re i to de ex clu si vi da de de re pro du ção
não será apli cá vel quan do ela for tem po rá ria e ape-
nas ti ver o pro pó si to de to mar a obra, fo no gra ma ou
in ter pre ta ção per cep tí vel em meio ele trô ni co ou
quan do for de na tu re za tran si tó ria e in ci den tal, des de
que ocor ra no cur so do uso de vi da men te au to ri za do
da obra, pelo ti tu lar.

§ 2º Em qual quer mo da li da de de re pro du ção, a
quan ti da de de exem pla res será in for ma da e con tro la-
da, ca ben do a quem re pro du zir a obra a res pon sa bi li-
da de de man ter os re gis tros que per mi tam, ao au tor,
a fis ca li za ção do apro ve i ta men to eco nô mi co da ex-
plo ra ção.

Art. 31. As di ver sas mo da li da des de uti li za ção
de obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou ci en tí fi cas ou de fo no-
gra mas são in de pen den tes en tre si, e a au to ri za ção
con ce di da pelo au tor, ou pelo pro du tor, res pec ti va-
men te, não se es ten de a qua is quer das de ma is.

Art. 32. Qu an do uma obra fe i ta em re gi me de
co-au to ria não for di vi sí vel, ne nhum dos co a u to res,
sob pena de res pon der por per das e da nos, po de rá,
sem con sen ti men to dos de ma is, pu bli cá-la ou au to ri-
zar-lhe a pu bli ca ção, sal vo na co le ção de suas obras
com ple tas.

§ 1º Ha ven do di ver gên cia, os co-au to res de ci di-
rão por ma i o ria.

§ 2º Ao co-au tor dis si den te é as se gu ra do o di re i-
to de não con tri bu ir para as des pe sas de pu bli ca ção,
re nun ci an do a sua par te nos lu cros, e o de ve dar que
se ins cre va seu nome na obra.

§ 3º Cada co-au tor pode, in di vi du al men te, sem
aqui es cên cia dos ou tros, re gis trar a obra e de fen der
os pró pri os di re i tos con tra ter ce i ros.

Art. 33. Nin guém pode re pro du zir obra que não
per ten ça ao do mí nio pú bli co, a pre tex to de ano tá-la,
co men tá-la ou me lho rá-la, sem per mis são do au tor.

Pa rá gra fo úni co. Os co men tá ri os ou ano ta ções
po de rão ser pu bli ca dos se pa ra da men te.

Art. 34. As car tas mis si vas, cuja pu bli ca ção está
con di ci o na da à per mis são do au tor, po de rão ser jun -
ta das como do cu men to de pro va em pro ces sos ad mi-
nis tra ti vos e ju di ci a is.

Art. 35. Qu an do o au tor, em vir tu de de re vi são,
ti ver dado à obra ver são de fi ni ti va, não po de rão seus
su ces so res re pro du zir ver sões an te ri o res.

Art. 36. O di re i to de uti li za ção eco nô mi ca dos
es cri tos pu bli ca dos pela im pren sa, diá ria ou pe rió di-
ca, com ex ce ção dos as si na dos ou que apre sen tem
si nal de re ser va, per ten ce ao edi tor, sal vo con ven ção
em con trá rio.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção para uti li za ção
eco nô mi ca de ar ti gos as si na dos, para pu bli ca ção em
diá ri os e pe rió di cos, não pro duz efe i to além do pra zo
da pe ri o di ci da de acres ci do de vin te dias, a con tar de
sua pu bli ca ção, fin do o qual re co bra o au tor o seu di -
re i to.

Art. 37. A aqui si ção do ori gi nal de uma obra, ou
de exem plar, não con fe re ao ad qui ren te qual quer dos
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di re i tos pa tri mo ni a is do au tor, sal vo con ven ção em
con trá rio en tre as par tes e os ca sos pre vis tos nes ta
lei.

Art. 38. O au tor tem o di re i to, ir re nun ciá vel e ina -
li e ná vel, de per ce ber, no mí ni mo, cin co por cen to so -
bre o au men to do pre ço even tu al men te ve ri fi cá vel em
cada re ven da de obra de arte ou ma nus cri to, sen do
ori gi na is, que hou ver ali e na do.

Pa rá gra fo úni co. Caso o au tor não per ce ba o
seu di re i to de se qüên cia no ato da re ven da, o ven de-
dor é con si de ra do de po si tá rio da quan tia a ele de vi da,
sal vo se a ope ra ção for re a li za da por le i lo e i ro, quan do
será este o de po si tá rio.

Art. 39. Os di re i tos pa tri mo ni a is do au tor, ex ce-
tu a dos os ren di men tos re sul tan tes de sua ex plo ra-
ção, não se co mu ni cam, sal vo pac to an te nup ci al em
con trá rio.

Art. 40. Tra tan do-se de obra anô ni ma ou pse u-
dô ni ma, ca be rá a quem pu bli cá-la o exer cí cio dos di -
re i tos pa tri mo ni a is do au tor.

Pa rá gra fo úni co. O au tor que se der a co nhe cer
as su mi rá o exer cí cio dos di re i tos pa tri mo ni a is, res sal-
va dos os di re i tos ad qui ri dos por ter ce i ros.

Art. 41. Os di re i tos pa tri mo ni a is do au tor per du-
ram por se ten ta anos con ta dos de 1º de ja ne i ro do
ano sub se qüen te ao de seu fa le ci men to, obe de ci da a
or dem su ces só ria da lei ci vil.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se às obras pós tu mas o
pra zo de pro te ção a que alu de o ca put des te ar ti go.

Art. 42. Qu an do a obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en-
tí fi ca re a li za da em co-au to ria for in di vi sí vel, o pra zo
pre vis to no ar ti go an te ri or será con ta do da mor te do
úl ti mo dos co-au to res so bre vi ven tes.

Pa rá gra fo úni co. Acres cer-se-ão aos dos so bre-
vi ven tes os di re i tos do co-au tor que fa le cer sem su -
ces so res.

Art. 43. Será de se ten ta anos o pra zo de pro te ção
aos di re i tos pa tri mo ni a is so bre as obras anô ni mas ou
pse u dô ni mas, con ta do de 1º de ja ne i ro do ano ime di a-
ta men te pos te ri or ao da pri me i ra pu bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Apli car-se-á o dis pos to no art.
41 e seu pa rá gra fo úni co, sem pre que o au tor se der a
co nhe cer an tes do ter mo do pra zo pre vis to no ca put
des te ar ti go.

Art. 44. O pra zo de pro te ção aos di re i tos pa tri-
mo ni a is so bre obras au di o vi su a is e fo to grá fi cas será
de se ten ta anos, a con tar de 1º de ja ne i ro do ano sub -
se qüen te ao de sua di vul ga ção.

Art. 45. Além das obras em re la ção às qua is de -
cor reu o pra zo de pro te ção aos di re tos pa tri mo ni a is,
per ten cem ao do mí nio pú bli co:

I – as de au to res fa le ci dos que não te nham de i-
xa do su ces so res;

II – as de au tor des co nhe ci do, res sal va da a pro -
te ção le gal aos co nhe ci men tos ét ni cos e tra di ci o na is.

CAPÍTULO IV
Das Li mi ta ções aos Di re i tos Au to ra is

Art. 46. Não cons ti tui ofen sa aos di re i tos au to ra is:
I – a re pro du ção:
a) na im pren sa diá ria ou pe rió di ca, de no tí cia ou

de ar ti go in for ma ti vo, pu bli ca do em diá ri os ou pe rió di-
cos, com a men ção do nome do au tor, se as si na dos, e 
da pu bli ca ção de onde fo ram trans cri tos;

b) em diá ri os ou pe rió di cos, de dis cur sos pro nun-
ci a dos em re u niões pú bli cas de qual quer na tu re za

c) de re tra tos, ou de ou tra for ma de re pre sen ta-
ção da ima gem, fe i tos sob en co men da, quan do re a li-
za da pelo pro pri e tá rio do ob je to en co men da do, não
ha ven do a opo si ção da pes soa ne les re pre sen ta da
ou de seus her de i ros

d) de obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou ci en tí fi cas,
para uso ex clu si vo de de fi ci en tes vi su a is, sem pre que 
a re pro du ção, sem fins co mer ci a is, seja fe i ta me di an-
te o sis te ma Bra il le ou ou tro pro ce di men to em qual -
quer su por te para es ses des ti na tá ri os;

II – a re pro du ção, em um só exem plar de pe que-
nos tre chos, para uso pri va do do co pis ta, des de que
fe i ta por este, sem in tu i to de lu cro;

III – a ci ta ção em li vros, jor na is, re vis tas ou qual -
quer ou tro meio de co mu ni ca ção, de pas sa gens de
qual quer obra, para fins de es tu do, crí ti ca ou po lê mi-
ca, na me di da jus ti fi ca da para o fim a atin gir, in di can-
do-se o nome do au tor e a ori gem da obra;

IV – o apa nha do de li ções em es ta be le ci men tos
de en si no por aque les a quem elas se di ri gem, ve da-
da sua pu bli ca ção, in te gral ou par ci al, sem au to ri za-
ção pré via e ex pres sa de quem as mi nis trou;

V – a uti li za ção de obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou
ci en tí fi cas, fo no gra mas e trans mis são de rá dio e te le-
vi são em es ta be le ci men tos co mer ci a is, ex clu si va-
men te para de mons tra ção à cli en te la, des de que es -
ses es ta be le ci men tos co mer ci a li zem os su por tes ou
equi pa men tos que per mi tam a sua uti li za ção;

VI – a re pre sen ta ção te a tral e a exe cu ção mu si-
cal, quan do re a li za das no re ces so fa mi li ar ou, para
fins ex clu si va men te di dá ti cos, nos es ta be le ci men tos
de en si no, não ha ven do em qual quer caso in tu i to de
lu cro;
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VII – a uti li za ção de obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou 
ci en tí fi cas para pro du zir pro va ju di ciá ria ou ad mi nis-
tra ti va;

VIII – a re pro du ção, em qua is quer obras, de pe -
que nos tre chos de obras pre e xis ten tes, de qual quer
na tu re za, ou de obra in te gral, quan do de ar tes plás ti-
cas, sem pre que a re pro du ção em si não seja o ob je ti-
vo prin ci pal da obra nova e que não pre ju di que a ex -
plo ra ção nor mal da obra re pro du zi da nem ca u se um
pre ju í zo in jus ti fi ca do aos le gí ti mos in te res ses dos au -
to res.

Art. 47. São li vres as pa rá fra ses e pa ró di as que
não fo rem ver da de i ras re pro du ções da obra ori gi ná ria
nem lhe im pli ca rem des cré di to.

Art. 48. As obras si tu a das per ma nen te men te em 
lo gra dou ros pú bli cos po dem ser re pre sen ta das li vre-
men te, por meio de pin tu ras, de se nhos, fo to gra fi as e
pro ce di men tos au di o vi su a is.

CAPÍTULO V
Da Trans fe rên cia dos Di re i tos de Au tor

Art. 49. Os di re i tos de au tor po de rão ser to tal ou
par ci al men te trans fe ri dos a ter ce i ros, por ele ou por
seus su ces so res, a tí tu lo uni ver sal ou sin gu lar, pes so-
al men te ou por meio de re pre sen tan tes com po de res
es pe ci a is, por meio de li cen ci a men to, con ces são,
ces são ou por ou tros me i os ad mi ti dos em Di re i to,
obe de ci das as se guin tes li mi ta ções:

I – a trans mis são to tal com pre en de to dos os di -
re i tos de au tor, sal vo os de na tu re za mo ral e os ex-
pres sa men te ex clu í dos por lei;

II – so men te se ad mi ti rá trans mis são to tal e de fi-
ni ti va dos di re i tos me di an te es ti pu la ção con tra tu al es -
cri ta

III – na hi pó te se de não ha ver es ti pu la ção con -
tra tu al es cri ta, o pra zo má xi mo será de cin co anos;

IV – a ces são será vá li da uni ca men te para o
país em que se fir mou o con tra to, sal vo es ti pu la ção
em con trá rio;

V – a ces são só se ope ra rá para mo da li da des
de uti li za ção já exis ten tes à data do con tra to;

VI – não ha ven do es pe ci fi ca ções quan to à mo -
da li da de de uti li za ção, o con tra to será res tri ti va men te,
en ten den do-se como li mi ta da ape nas a unia que seja
aque la in dis pen sá vel ao cum pri men to da fi na li da de
do con tra to.

Art. 50. A ces são to tal ou par ci al dos di re i tos de
au tor, que se fará sem pre por es cri to, pre su me-se
one ro sa.

§ 1º Po de rá a ces são ser aver ba da à mar gem do 
re gis tro a que se re fe re o art. 19 des ta Lei, ou, não es -

tan do a obra re gis tra da, po de rá o ins tru men to ser re -
gis tra do em Car tó rio de Tí tu los e Do cu men tos.

§ 2º Cons ta rão do ins tru men to de ces são como
ele men tos es sen ci a is seu ob je to e as con di ções de
exer cí cio do di re i to quan to a tem po, lu gar e pre ço.

Art. 51. A ces são dos di re i tos de au tor so bre
obras fu tu ras abran ge rá no má xi mo, o pe río do de cin -
co anos.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo será re du zi do a cin co
anos sem pre que in de ter mi na do ou su pe ri or, di mi nu-
in do-se, na de vi da pro por ção, o pre ço es ti pu la do.

Art. 52. A omis são do nome do au tor, ou de
co-au tor, na di vul ga ção da obra não pre su me o ano ni-
ma to ou a ces são de seus di re i tos.

TÍTULO IV
Da Uti li za ção de Obras Inte lec tu a is

 e dos Fo no gra mas

CAPÍTULO I
Da Edi ção

Art. 53. Me di an te con tra to de edi ção, o edi tor,
obri gan do-se a re pro du zir e a di vul gar a obra li te rá ria,
ar tís ti ca ou ci en tí fi ca, fica au to ri za do, em ca rá ter de
ex clu si vi da de, a pu bli cá-la e a ex plo rá-la pelo pra zo e
nas con di ções pac tu a das com o au tor.

Pa rá gra fo úni co. Em cada exem plar da obra o
edi tor men ci o na rá:

I – o tí tu lo da obra e seu au tor;
II – no caso de tra du ção, o tí tu lo ori gi nal e o

nome do tra du tor
III – o ano de pu bli ca ção;
IV – o seu nome ou mar ca que o iden ti fi que.
Art. 54. Pelo mes mo con tra to pode o au tor obri -

gar-se à fe i tu ra de obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi ca
em cuja pu bli ca ção e di vul ga ção se em pe nha o edi tor.

Art. 55. Em caso de fa le ci men to ou de im pe di-
men to do au tor para con clu ir a obra, o edi tor po de rá:

I – con si de rar re sol vi do o con tra to, mes mo que
te nha sido en tre gue par te con si de rá vel da obra;

II – edi tar a obra, sen do au tô no ma, me di an te
pa ga men to pro por ci o nal do pre ço;

III – man dar que ou tro a ter mi ne, des de que con -
sin tam os su ces so res e seja o fato in di ca do na edi ção.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a pu bli ca ção par ci al,
se o au tor ma ni fes tou a von ta de de só pu bli cá-la por
in te i ro ou se as sim o de ci di rem seus su ces so res.

Art. 56. Enten de-se que o con tra to ver sa ape nas
so bre uma edi ção, se não hou ver cláu su la ex pres sa
em con trá rio.
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Pa rá gra fo úni co. No si lên cio do con tra to, con si-
de ra-se que cada edi ção se cons ti tui de três mil
exem pla res.

Art. 57. O pre ço da re tri bu i ção será ar bi tra do,
com base nos usos e cos tu mes, sem pre que no con -
tra to não a ti ver es ti pu la do ex pres sa men te o au tor.

Art. 58. Se os ori gi na is fo rem en tre gues em de -
sa cor do com o ajus ta do e o edi tor não os re cu sar nos
trin ta dias se guin tes ao do re ce bi men to, ter-se-ão por
ace i tas as al te ra ções in tro du zi das pelo au tor.

Art. 59. Qu a is quer que se jam as con di ções do
con tra to, o edi tor é obri ga do a fa cul tar ao au tor o exa -
me da es cri tu ra ção na par te que lhe cor res pon de,
bem como a in for má-lo so bre o es ta do da edi ção.

Art. 60. Ao edi tor com pe te fi xar o pre ço da ven -
da, sem, to da via, po der ele vá-lo a pon to de em ba ra-
çar a cir cu la ção da obra.

Art. 61. O edi tor será obri ga do a pres tar con tas
men sa is ao au tor sem pre que a re tri bu i ção des te es ti-
ver con di ci o na da à ven da da obra, sal vo se pra zo di fe-
ren te hou ver sido con ven ci o na do.

Art. 62. A obra de ve rá ser edi ta da em dois anos
da ce le bra ção do con tra to, sal vo pra zo di ver so es ti pu-
la do em con ven ção.

Pa rá gra fo úni co. Não ha ven do edi ção da obra
no pra zo le gal ou con tra tu al, po de rá ser res cin di do o
con tra to, res pon den do o edi tor por da nos ca u sa dos.

Art. 63. Enquan to não se es go ta rem as edi ções
a que ti ver di re i to o edi tor, não po de rá o au tor dis por
de sua obra, ca ben do ao edi tor o ônus da pro va.

§ 1º Na vi gên cia do con tra to de edi ção, as sis te
ao edi tor o di re i to de exi gir que se re ti re de cir cu la ção
edi ção da mes ma obra fe i ta por ou trem.

§ 2º Con si de ra-se es go ta da a edi ção quan do res -
ta rem em es to que, em po der do edi tor, exem pla res em
nú me ro in fe ri or a dez por cen to do to tal da edi ção.

Art. 64. So men te de cor ri do um ano de lan ça-
men to da edi ção, o edi tor po de rá ven der, como sal do,
os exem pla res res tan tes, des de que o au tor seja no ti-
fi ca do de que, no pra zo de trin ta dias, terá pri o ri da de
na aqui si ção dos re fe ri dos exem pla res pelo pre ço de
sal do.

Art. 65. Esgo ta da a edi ção, e o edi tor, com di re i-
to a ou tra, não a pu bli car, po de rá o au tor no ti fi cá-lo a
que o faça em cer to pra zo, sob pena de per der aque le
di re i to, além de res pon der por da nos.

Art. 66. O au tor tem o di re i to de fa zer, nas edi -
ções su ces si vas de suas obras, as emen das e al te ra-
ções que bem lhe aprou ver.

Pa rá gra fo úni co. O edi tor po de rá opor-se às al -
te ra ções que lhe pre ju di quem os in te res ses, ofen dam
sua re pu ta ção ou au men tem sua res pon sa bi li da de.

Art. 67. Se, em vir tu de de sua na tu re za, for im -
pres cin dí vel a atu a li za ção da obra em no vas edi ções,
o edi tor, ne gan do-se o au tor a fazê-la, dela po de rá
en car re gar ou trem, men ci o nan do o fato na edi ção.

CAPÍTULO II
Da Co mu ni ca ção ao Pú bli co

Art. 68. Sem pré via e ex pres sa au to ri za ção do
au tor ou ti tu lar, não po de rão ser uti li za das obras te a-
tra is, com po si ções mu si ca is ou lí te ro-mu si ca is e fo no-
gra mas, em re pre sen ta ções e exe cu ções pú bli cas.

§ 1º Con si de ra-se re pre sen ta ção pú bli ca a uti li-
za ção de obras te a tra is no gê ne ro dra ma, tra gé dia,
co mé dia, ópe ra, ope re ta, balé, pan to mi mas e as se-
me lha das, mu si ca das ou não, me di an te a par ti ci pa-
ção de ar tis tas, re mu ne ra dos ou não, em lo ca is de
fre qüên cia co le ti va ou pela ra di o di fu são, trans mis são
e exi bi ção ci ne ma to grá fi ca.

§ 2º Con si de ra-se exe cu ção pú bli ca a uti li za ção
de com po si ções mu si ca is ou lí te ro-mu si ca is, me di an-
te a par ti ci pa ção de ar tis tas, re mu ne ra dos ou não, ou
a uti li za ção de fo no gra mas e obras au di o vi su a is, em
lo ca is de fre qüên cia co le ti va, por qua is quer pro ces-
sos, in clu si ve a ra di o di fu são ou trans mis são por qual -
quer mo da li da de, e a exi bi ção ci ne ma to grá fi ca.

§ 3º Con si de ram-se lo ca is de fre qüên cia co le ti-
va os te a tros, ci ne mas, sa lões de ba i le ou con cer tos,
bo a tes, ba res, clu bes ou as so ci a ções de qual quer na -
tu re za, lo jas, es ta be le ci men tos co mer ci a is e in dus tri-
a is, es tá di os, cir cos, fe i ras, res ta u ran tes, ho téis, mo -
téis, clí ni cas, hos pi ta is, ór gãos pú bli cos da ad mi nis-
tra ção di re ta ou in di re ta, fun da ci o na is e es ta ta is, me i-
os de trans por te de pas sa ge i ras ter res tre, ma rí ti mo,
flu vi al ou aé reo, ou onde quer que se re pre sen tem,
exe cu tem ou trans mi tam obras li te rá ri as, ar tís ti cas ou
ci en tí fi cas.

§ 4º Pre vi a men te à re a li za ção da exe cu ção pú -
bli ca, o em pre sá rio de ve rá apre sen tar ao es cri tó rio
cen tral, pre vis to no art. 99, a com pro va ção dos re co-
lhi men tos re la ti vos aos di re i tos au to ra is.

§ 5º Qu an do a re mu ne ra ção de pen der da fre-
qüên cia do pú bli co, po de rá o em pre sá rio, por con vê-
nio com o es cri tó rio cen tral, pa gar o pre ço após a re a-
li za ção da exe cu ção pú bli ca.

§ 6º O em pre sá rio en tre ga rá ao es cri tó rio cen -
tral, ime di a ta men te após a exe cu ção pú bli ca ou trans -
mis são, re la ção com ple ta das obras e fo no gra mas uti -
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li za dos, in di can do os no mes dos res pec ti vos au to res,
ar tis tas e pro du to res.

§ 7º As em pre sas ci ne ma to grá fi cas e de ra di o di-
fu são man te rão à ime di a ta dis po si ção dos in te res sa-
dos, có pia au tên ti ca dos con tra tos, ajus tes ou acor -
dos, in di vi du a is ou co le ti vos, au to ri zan do e dis ci pli-
nan do a re mu ne ra ção por exe cu ção pú bli ca das
obras mu si ca is e fo no gra mas con ti das em seus pro -
gra mas ou obras au di o vi su a is.

Art. 69. O au tor, ob ser va dos os usos lo ca is, no ti-
fi ca rá o em pre sá rio do pra zo para a re pre sen ta ção ou 
exe cu ção, sal vo pré via es ti pu la ção con ven ci o nal.

Art. 70. Ao au tor as sis te o di re i to de opor-se à re -
pre sen ta ção ou exe cu ção que não seja su fi ci en te-
men te en sa i a da, bem como fis ca li zá-la, ten do, para
isso, li vre aces so du ran te as re pre sen ta ções ou exe -
cu ções, no lo cal onde se re a li zam.

Art. 71. O au tor da obra não pode al te rar-lhe a
subs tân cia, sem acor do com o em pre sá rio que a faz
re pre sen tar.

Art. 72. O em pre sá rio, sem li cen ça do au tor, não
pode en tre gar a obra a pes soa es tra nha à re pre sen ta-
ção ou à exe cu ção.

Art. 73. Os prin ci pa is in tér pre tes e os di re to res
de or ques tras ou coro, es co lhi dos de co mum acor do
pelo au tor e pelo pro du tor, não po dem ser subs ti tu í-
dos por or dem des te, sem que aque le con sin ta.

Art. 74. O au tor de obra te a tral, ao au to ri zar a
sua tra du ção ou adap ta ção, po de rá fi xar pra zo para
uti li za ção dela em re pre sen ta ções pú bli cas.

Pa rá gra fo úni co. Após o de cur so do pra zo a que
se re fe re este ar ti go, não po de rá opor-se o tra du tor ou 
adap ta dor à uti li za ção de ou tra tra du ção ou adap ta-
ção au to ri za da, sal vo se for có pia da sua.

Art. 75. Au to ri za da a re pre sen ta ção de obra te a-
tral fe i ta em co-au to ria, não po de rá qual quer dos
co-au to res re vo gar a au to ri za ção dada, pro vo can do a 
sus pen são da tem po ra da con tra tu al men te ajus ta da.

Art. 76. E im pe nho rá vel a par te do pro du to dos
es pe tá cu los re ser va da ao au tor e aos ar tis tas.

CAPÍTULO III
Da Uti li za ção da Obra de Arte Plás ti ca

Art. 77. Sal vo con ven ção em con trá rio, o au tor
de obra de arte plás ti ca, ao ali e nar ob je to em que ela
se ma te ri a li za, trans mi te o di re i to de expô-la, mas não 
trans mi te ao ad qui ren te a di re i to de re pro du zi-la.

Art. 78. A au to ri za ção para re pro du zir obra de
arte plás ti ca, por qual quer pro ces so, deve se fa zer
por es cri to e se pre su me one ro sa.

CAPÍTULO IV
Da Uti li za ção da Obra Fo to grá fi ca

Art. 79. O au tor de obra fo to grá fi ca tem di re i to a
re pro du zi-la e co lo cá-la à ven da, ob ser va das as res -
tri ções à ex po si ção, re pro du ção e ven da de re tra tos,
e sem pre ju í zo dos di re i tos de

au tor so bre a obra fo to gra fa da, se de ar tes plás -
ti cas pro te gi das.

§ 1º A fo to gra fia, quan do uti li za da por ter ce i ros,
in di ca rá de for ma le gí vel o nome do seu au tor.

§ 2º É ve da da a re pro du ção de obra fo to grá fi ca
que não es te ja em ab so lu ta con so nân cia com o ori gi-
nal, sal vo pré via au to ri za ção do au tor.

CAPÍTULO V
Da Uti li za ção de Fo no gra ma

Art. 80. Ao pu bli car o fo no gra ma, o pro du tor
men ci o na rá em cada exem plar:

I – o tí tu lo da obra in clu í da e seu au tor;
lI – o nome ou pse u dô ni mo do in tér pre te;
III – o ano de pu bli ca ção;
IV – o seu nome ou mar ca que o iden ti fi que.

CAPÍTULO VI

Da Uti li za ção da Obra Au di o vi su al

Art. 81. A au to ri za ção do au tor e do in tér pre te de 
obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci en tí fi ca para pro du ção au -
di o vi su al im pli ca, sal vo dis po si ção em con trá rio, con -
sen ti men to para sua uti li za ção eco nô mi ca.

§ 1º A ex clu si vi da de da au to ri za ção de pen de de
cláu su la ex pres sa e ces sa dez anos após a ce le bra-
ção do con tra to.

§ 2º Em cada có pia da obra au di o vi su al, men ci-
o na rá o pro du tor:

I – o tí tu lo da obra au di o vi su al;
II – os no mes ou pse u dô ni mos do di re tor e dos

de ma is co-au to res;
III – o tí tu lo da obra adap ta da e seu au tor, se for

o caso;
IV – os ar tis tas in tér pre tes;
V – o ano de pu bli ca ção;
VI – o seu nome ou mar ca que o iden ti fi que.
Art. 82. O con tra to de pro du ção au di o vi su al deve 

es ta be le cer
I - a re mu ne ra ção de vi da pelo pro du tor aos

co-au to res da obra e aos ar tis tas in tér pre tes e exe cu-
tan tes, bem como o tem po, lu gar e for ma de pa ga-
men to;

II – o pra zo de con clu são da obra;
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III – a res pon sa bi li da de do pro du tor para com os 
co-au to res, ar tis tas in tér pre tes ou exe cu tan tes, no
caso de co-pro du ção.

Art. 83. O par ti ci pan te da pro du ção da obra au -
di o vi su al que in ter rom per, tem po rá ria ou de fi ni ti va-
men te, sua atu a ção, não po de rá opor-se a que esta
seja uti li za da na obra nem a que ter ce i ro o subs ti tua,
res guar da dos os di re i tos que ad qui riu quan to à par te
já exe cu ta da.

Art. 84. Caso a re mu ne ra ção dos co-au to res da
obra au di o vi su al de pen da dos ren di men tos de sua
uti li za ção eco nô mi ca, o pro du tor lhes pres ta rá con tas
se mes tral men te, se ou tro pra zo não hou ver sido pac -
tu a do.

Art. 85. Não ha ven do dis po si ção em con trá rio,
po de rão os co-au to res da obra au di o vi su al uti li zar-se,
em gê ne ro di ver so, da par te que cons ti tua sua con tri-
bu i ção pes so al. Pa rá gra fo úni co. Se o pro du tor não
con clu ir a obra au di o vi su al no pra zo ajus ta do ou não
ini ci ar sua ex plo ra ção den tro de dois anos, a con tar
de sua con clu são, a uti li za ção a que se re fe re este ar-
ti go será li vre.

Art. 86. Os di re i tos au to ra is de exe cu ção mu si cal
re la ti vos a obras mu si ca is, lí te ro-mu si ca is e fo no gra-
mas in clu í dos em obras au di o vi su a is se rão de vi dos
aos seus ti tu la res pe los res pon sá ve is dos lo ca is ou
es ta be le ci men tos a que alu de o 30 do art. 68 des ta
lei, que as exi bi rem, ou pe las emis so ras de te le vi são
que as trans mi ti rem.

CAPÍTULO VII
Da Uti li za ção de Ba ses de Da dos

Art. 87. O ti tu lar do di re i to pa tri mo ni al so bre uma 
base de da dos terá o di re i to ex clu si vo, a res pe i to da
for ma de ex pres são da es tru tu ra da re fe ri da base, de
au to ri zar ou pro i bir:

I – sua re pro du ção to tal ou par ci al, por qual quer
meio ou pro ces so;

II –  sua tra du ção, adap ta ção, re or de na ção ou
qual quer ou tra mo di fi ca ção;

III – a dis tri bu i ção do ori gi nal ou có pi as da base
de da dos ou a sua co mu ni ca ção ao pú bli co;

IV – a re pro du ção, dis tri bu i ção ou co mu ni ca ção
ao pú bli co dos re sul ta dos das ope ra ções men ci o na-
das no in ci so II des te ar ti go.

CAPÍTULO VIII
Da Uti li za ção da Obra Co le ti va

Art. 88. Ao pu bli car a obra co le ti va, o or ga ni za-
dor men ci o na rá em cada exem plar:

I – o tí tu lo da obra;

II – a re la ção de to dos os par ti ci pan tes, em or -
dem al fa bé ti ca, se ou tra não hou ver sido con ven ci o-
na da;

III – o ano de pu bli ca ção;
IV – o seu nome ou mar ca que o iden ti fi que.
Pa rá gra fo úni co. Para va ler-se do dis pos to no §

1º do art. 17, de ve rá o par ti ci pan te no ti fi car o or ga ni-
za dor, por es cri to, até a en tre ga de sua par ti ci pa ção.

TÍTULO V
Dos Di re i tos Co ne xos

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 89. As nor mas re la ti vas aos di re i tos de au tor
apli cam-se, no que cou ber, aos di re i tos dos ar tis tas
in tér pre tes ou exe cu tan tes, dos pro du to res fo no grá fi-
cos e das em pre sas de ra di o di fu são.

Pa rá gra fo úni co. A pro te ção des ta Lei aos di re i-
tos pre vis tos nes te ar ti go de i xa in tac tas e não afe ta as 
ga ran ti as as se gu ra das aos au to res das obras li te rá ri-
as, ar tís ti cas ou ci en tí fi cas.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos dos Artis tas Intér pre tes

 ou Exe cu tan tes

Art. 90. Tem o ar tis ta in tér pre te ou exe cu tan te o
di re i to ex clu si vo de, a tí tu lo one ro so ou gra tu i to, au to-
ri zar ou pro i bir:

I – a fi xa ção de suas in ter pre ta ções ou exe cu-
ções;

II – a re pro du ção, a exe cu ção pú bli ca e a lo ca-
ção das suas in ter pre ta ções ou exe cu ções fi xa das;

III – a ra di o di fu são das suas in ter pre ta ções ou
exe cu ções, fi xa das ou não;

IV – a co lo ca ção à dis po si ção do pú bli co de
suas in ter pre ta ções ou exe cu ções, de ma ne i ra que
qual quer pes soa a elas pos sa ter aces so, no tem po e
no lu gar que in di vi du al men te es co lhe rem;

V – qual quer ou tra mo da li da de de uti li za ção de
suas in ter pre ta ções ou exe cu ções.

§ 1º Qu an do na in ter pre ta ção ou na exe cu ção
par ti ci pa rem vá ri os ar tis tas, seus di re i tos se rão exer -
ci dos pelo di re tor do con jun to.

§ 2º A pro te ção aos ar tis tas in tér pre tes ou exe -
cu tan tes es ten de-se á re pro du ção da voz e ima gem,
quan do as so ci a das às suas atu a ções.

Art. 91. As em pre sas de ra di o di fu são po de rão
re a li zar fi xa ções de in ter pre ta ção ou exe cu ção de ar -
tis tas que as te nham per mi ti do para uti li za ção em de -
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ter mi na do nú me ro de emis sões, fa cul ta da sua con-
ser va ção em ar qui vo pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. A re u ti li za ção sub se qüen te da fi -
xa ção, no País ou no ex te ri or, so men te será lí ci ta me di-
an te au to ri za ção es cri ta dos ti tu la res de bens in te lec tu-
a is in clu í dos no pro gra ma, de vi da uma re mu ne ra ção
adi ci o nal aos ti tu la res para cada nova uti li za ção.

Art. 92. Aos in tér pre tes ca bem os di re i tos mo ra is
de in te gri da de e pa ter ni da de de suas in ter pre ta ções,
in clu si ve de po is da ces são dos di re i tos pa tri mo ni a is,
sem pre ju í zo da re du ção, com pac ta ção, edi ção ou
du bla gem da obra de que te nham par ti ci pa do, sob a
res pon sa bi li da de do pro du tor, que não po de rá des fi-
gu rar a in ter pre ta ção do ar tis ta.

Pa rá gra fo úni co. O fa le ci men to de qual quer par -
ti ci pan te de obra au di o vi su al, con clu í da ou não, não
obs ta sua exi bi ção e apro ve i ta men to eco nô mi co, nem 
exi ge au to ri za ção adi ci o nal, sen do a re mu ne ra ção
pre vis ta para o fa le ci do, nos ter mos do con tra to e da
lei, efe tu a da a fa vor do es pó lio ou dos su ces so res.

CAPÍTULO III
Dos Di re i tos dos Pro du to res Fo no grá fi cos

Art. 93. O pro du tor de fo no gra mas tem o di re i to
ex clu si vo de, a tí tu lo one ro so ou gra tu i to, au to ri-
zar-lhes ou pro i bir-lhes:

I – a re pro du ção di re ta ou in di re ta, to tal ou par ci al;
II – a dis tri bu i ção por meio da ven da ou lo ca ção

de exem pla res da re pro du ção;
III – a co mu ni ca ção ao pú bli co por meio da exe -

cu ção pú bli ca, in clu si ve pela ra di o di fu são;
IV – (VETADO)
V – qua is quer ou tras mo da li da des de uti li za ção,

exis ten tes ou que ve nham a ser in ven ta das.
Art. 94. Cabe ao pro du tor fo no grá fi co per ce ber

dos usuá ri os a que se re fe re o art. 68, e pa rá gra fos,
des ta Lei os pro ven tos pe cu niá ri os re sul tan tes da
exe cu ção pú bli ca dos fo no gra mas e re par ti-los com
os ar tis tas, na for ma con ven ci o na da en tre eles ou
suas as so ci a ções.

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos das Empre sas de Ra di o di fu são

Art. 95. Cabe às em pre sas de ra di o di fu são o di -
re i to ex clu si vo de au to ri zar ou pro i bir a re trans mis são,
fi xa ção e re pro du ção de suas emis sões, bem como a
co mu ni ca ção ao pú bli co, pela te le vi são, em lo ca is de

fre qüên cia co le ti va, sem pre ju i zo dos di re i tos dos ti tu-
la res de bens in te lec tu a is in clu í dos na pro gra ma ção.

CAPÍTULO V
Da Du ra ção dos Di re i tos Co ne xos

Art. 96. É de se ten ta anos o pra zo de pro te ção
aos di re i tos co ne xos, con ta dos a par tir de 1º de ja ne i-
ro do ano sub se qüen te à fi xa ção, para os fo no gra-
mas; à trans mis são, para as emis sões das em pre sas
de ra di o di fu são; e à exe cu ção e re pre sen ta ção pú bli-
ca, para os de ma is ca sos.

TÍTULO VI
Das Asso ci a ções de Ti tu la res de Di re i tos

de Au tor e dos que lhes são Co ne xos

Art. 97. Para o exer cí cio e de fe sa de seus di re i-
tos, po dem os au to res e os ti tu la res de di re i tos co ne-
xos as so ci ar-se sem in tu i to de lu cro.

§ 1º É ve da do per ten cer a mais de uma as so ci a-
ção para a ges tão co le ti va de di re i tos da mes ma na tu-
re za.

§ 2º Pode o ti tu lar trans fe rir-se, a qual quer mo -
men to, para ou tra as so ci a ção, de ven do co mu ni car o
fato, por es cri to, à as so ci a ção de ori gem.

§ 3º As as so ci a ções com sede no ex te ri or
far-se-ão re pre sen tar, no País, por as so ci a ções na ci-
o na is cons ti tu í das na for ma pre vis ta nes ta Lei.

Art. 98. Com o ato de fi li a ção, as as so ci a ções
tor nam-se man da tá ri as de seus as so ci a dos para a
prá ti ca de to dos os atos ne ces sá ri os à de fe sa ju di ci al
ou ex tra ju di ci al de seus di re i tos au to ra is, bem como
para sua co bran ça.

Pa rá gra fo úni co. Os ti tu la res de di re i tos au to ra is
po de rão pra ti car, pes so al men te, atos re fe ri dos nes te
ar ti go, me di an te co mu ni ca ção pré via à as so ci a ção a
que es ti ve rem fi li a dos.

Art. 99. As as so ci a ções man te rão um úni co es -
cri tó rio cen tral para a ar re ca da ção e dis tri bu i ção, em
co mum, dos di re i tos re la ti vos à exe cu ção pú bli ca das
obras mu si ca is e lí te ro mu si ca is e de fo no gra mas, in -
clu si ve por meio da ra di o di fu são e trans mis são por
qual quer mo da li da de, e da exi bi ção de obras au di o vi-
su a is.

§ 1º O es cri tó rio cen tral or ga ni za do na for ma
pre vis ta nes te ar ti go não terá fi na li da de de lu cro e
será di ri gi do e ad mi nis tra do pe las as so ci a ções que o
in te grem.
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§ 2º O es cri tó rio cen tral e as as so ci a ções a que
se re fe re este Tí tu lo atu a rão em ju í zo e fora dele em
seus pró pri os no mes como subs ti tu tos pro ces su a is
dos ti tu la res a eles vin cu la dos.

§ 3º O re co lhi men to de qua is quer va lo res pelo es -
cri tó rio cen tral so men te se fará por de pó si to ban cá rio.

§ 4º O es cri tó rio cen tral po de rá man ter fis ca is,
aos qua is é ve da do re ce ber do em pre sá rio nu me rá rio
a qual quer tí tu lo.

§ 5º A inob ser vân cia da nor ma do pa rá gra fo an -
te ri or to ma rá o fal to so iri a bi li ta do à fun ção de fis cal,
sem pre ju í zo das san ções ci vis e pe na is ca bí ve is.

Art. 100. O sin di ca to ou as so ci a ção pro fis si o nal
que con gre gue não me nos de um ter ço dos fi li a dos de 
uma as so ci a ção au to ral po de rá, uma vez por ano,
após no ti fi ca ção, tom oito dias de an te ce dên cia, fis ca-
li zar, por in ter mé dio de au di tor, a exa ti dão das con tas
pres ta das a seus re pre sen ta dos.

TÍTULO VII
Das San ções às Vi o la ções dos Di re i tos Au to ra is

CAPÍTULO I
Dis po si ção Pre li mi nar

Art 101. As san ções ci vis de que tra ta este ca pí-
tu lo apli cam-se sem pre ju í zo das pe nas ca bí ve is.

CAPÍTULO II
Das San ções Ci vis

Art 102. O ti tu lar cuja obra seja fra u du len ta men-
te re pro du zi da, di vul ga da ou de qual quer for ma uti li-
za da, po de rá re que rer a apre en são dos exem pla res
re pro du zi dos ou a sus pen são da di vul ga ção, sem
pre ju í zo da in de ni za ção ca bí vel.

Art 103. Quem edi tar obra li te rá ria, ar tís ti ca ou ci -
en tí fi ca, sem au to ri za ção do ti tu lar, per de rá para este os 
exem pla res que se apre en de rem e pa gar-lhe-á o pre ço
dos que ti ver ven di do. Pa rá gra fo úni co. Não se co nhe-
cen do o nú me ro de exem pla res que cons ti tu em a edi -
ção fra u du len ta, pa ga rá o trans gres sor o va lor de três
mil exem pla res, além dos apre en di dos.

Art 104. Quem ven der, ex pu ser à ven da, ocul tar,
ad qui rir, dis tri bu ir, ti ver em de pó si to ou uti li zar obra ou 
fo no gra ma re pro du zi dos com fra u de, com a fi na li da de
de ven der, ob ter ga nho, van ta gem, pro ve i to, lu cro di -
re to ou in di re to, para si ou para ou trem, será so li da ri a-
men te res pon sá vel com o con tra fa tor, nos ter mos dos 
ar ti gos prece den tes, res pon den do como con tra fa-

to res o im por ta dor e o dis tri bu i dor em caso de re pro-
du ção no ex te ri or.

Art 105. A trans mis são e a re trans mis são, por 
qual quer meio ou pro ces so, e a co mu ni ca ção ao
pú bli co de obras ar tís ti cas, li te rá ri as e ci en tí fi cas,
de in ter pre ta ções e de fo no gra mas, re a li za das me -
di an te vi o la ção aos di re i tos de seus ti tu la res, de ve-
rão ser ime di a ta men te sus pen sas ou in ter rom pi-
das pela au to ri da de ju di ci al com pe ten te, sem pre -
ju í zo da mul ta diá ria pelo des cum pri men to e das
de ma is in de ni za ções ca bí ve is, in de pen den te men-
te das san ções pe na is apli cá ve is; caso se com pro-
ve que o in fra tor é re in ci den te na vi o la ção aos di re-
i tos dos ti tu la res de di re i tos de au tor e co ne xos, o
va lor da mul ta po de rá ser au men ta do até o do bro.
Art 106. A sen ten ça con de na tó ria po de rá de ter mi-
nar a des tru i ção de to dos os exem pla res ilí ci tos,
bem como as ma tri zes, mol des, ne ga ti vos e de ma-
is ele men tos uti li za dos para pra ti car o ilí ci to ci vil,
as sim como a per da de má qui nas, equi pa men tos e
in su mos des ti na dos a tal fim ou, ser vin do eles uni -
ca men te para o fim ilí ci to, sua des tru i ção.

Art 107. Inde pen den te men te da per da dos
equi pa men tos uti li za dos, res pon de rá por per das e
da nos, nun ca in fe ri o res ao va lor que re sul ta ria da
apli ca ção do dis pos to no art. 103 e seu pa rá gra fo úni -
co, quem:

I – al te rar, su pri mir, mo di fi car ou inu ti li zar, de
qual quer ma ne i ra, dis po si ti vos téc ni cos in tro du zi dos
nos exem pla res das obras e pro du ções pro te gi das
para evi tar ou res trin gir sua có pia;

II – al te rar, su pri mir ou inu ti li zar, de qual quer
ma ne i ra, os si na is co di fi ca dos des ti na dos a res trin gir
a co mu ni ca ção ao pú bli co de obras, pro du ções ou
emis sões pro te gi das ou a evi tar a sua có pia;

III – su pri mir ou al te rar, sem au to ri za ção,
qual quer in for ma ção so bre a ges tão de di re i tos;

IV – dis tri bu ir, im por tar para dis tri bu i ção, emi -
tir, co mu ni car ou pu ser à dis po si ção do pú bli co,
sem au to ri za ção, obras, in ter pre ta ções ou exe cu-
ções, exem pla res de in ter pre ta ções fi xa das em fo -
no gra mas e emis sões, sa ben do que a in for ma ção
so bre a ges tão de di re i tos, si na is co di fi ca dos e dis -
po si ti vos téc ni cos fo ram su pri mi dos ou al te ra dos
sem au to ri za ção.

Art 108. Quem, na uti li za ção, por qual quer
mo da li da de, de obra in te lec tu al, de i xar de in di car
ou de anun ci ar, como tal, o nome, pse u dô ni mo ou
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si nal con ven ci o nal do au tor e do in tér pre te, além
de res pon der por da nos mo ra is, está obri ga do a di -
vul gar-lhes a iden ti da de da se guin te for ma:

I – tra tan do-se de em pre sa de ra di o di fu são, no
mes mo ho rá rio em que ti ver ocor ri do a in fra ção, por
três dias con se cu ti vos

II – tra tan do-se de pu bli ca ção grá fi ca ou fo no-
gráfl ca, me di an te in clu são de er ra ta nos exem pla res
ain da não dis tri bu í dos, sem pre ju i zo de co mu ni ca ção,
com des ta que, por três ve zes con se cu ti vas em jor nal
de gran de cir cu la ção, dos do mi cí li os do au tor, do in -
tér pre te e do edi tor ou pro du tor;

III – tra tan do-se de ou tra for ma de uti li za ção, por 
in ter mé dio da im pren sa, na for ma a que se re fe re o in -
ci so an te ri or.

Art 109. A exe cu ção pú bli ca fe i ta em de sa cor do
com os arts. 68, 97, 98 e 99 des ta Lei su je i ta rá os res -
pon sá ve is a mul ta de vin te ve zes o va lor que de ve ria
ser ori gi na ri a men te pago.

Art 110. Pela vi o la ção de di re i tos au to ra is nos
es pe tá cu los e au di ções pú bli cas, re a li za dos nos lo ca-
is ou es ta be le ci men tos a que alu de o art. 68, seus
pro pri e tá ri os, di re to res, ge ren tes, em pre sá ri os e ar-
ren da tá ri os res pon dem so li da ri a men te com os or ga-
ni za do res dos es pe tá cu los.

CAPÍTULO III
Da Pres cri ção da Ação

Art 111. (VETADO)

TÍTULO VIII
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art 112. Se uma obra, em con se qüên cia de ter
ex pi ra do o pra zo de pro te ção que lhe era an te ri or-
men te re co nhe ci do pelo § 2º do art. 42 da Lei nº
5.988, de 14 de de zem bro de 1973, caiu no do mí nio
pú bli co, não terá o pra zo de pro te ção dos di re i tos pa -
tri mo ni a is am pli a do por for ça do art. 41 des ta Lei.

Art 113. Os fo no gra mas, os li vros e as obras au -
di o vi su a is su je i tar-se-ão a se los ou si na is de iden ti fi-
ca ção sob a res pon sa bi li da de do pro du tor, dis tri bu i-
dor ou im por ta dor, sem ônus para o con su mi dor, com
o fim de ates tar o cum pri men to das nor mas le ga is vi -
gen tes, con for me dis pu ser o re gu la men to.

Art. 114. Esta Lei en tra em vi gor cen to e vin te
dias após sua pu bli ca ção.

Art. 115. Fi cam re vo ga dos os arts. 649 a 673 e
1.346 a 1.362 do Có di go Ci vil e as Leis n°s 4.944, de

6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de de zem bro de
1973, ex ce tu an do-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º;
6.800, de 25 de ju nho de 1980; 7.123, de 12 de se-
tem bro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e de -
ma is dis po si ções em con trá rio, man ti das em vi gor as
Leis nºs 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16
de de zem bro de 1978.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Fran cis co Wef fort.
....................................................................................

DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

De cla ra de in te res se so ci al, para
fins de re for ma agrá ria, o imó vel ru ral de -
no mi na do “Fa zen da Olho D’Água”, si tu a-
do no Mu ni cí pio de Mojú, Esta do do Pará, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

De cla ra de in te res se so ci al, para
fins de re for ma agrá ria, o imó vel ru ral de -
no mi na do “Co lo ra do”, si tu a do no Mu ni cí-
pio de Tou ros, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

De cla ra de uti li da de pú bli ca a Asso -
ci a ção Bra si le i ra de Pós-Gra du a ção em
Sa ú de Co le ti va, com sede na ci da de do
Rio de Ja ne i ro/RJ, e ou tras en ti da des.

DECRETO-LEI Nº 3.688, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*)

Lei das Con tra ven ções Pe na is

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, de cre ta:
....................................................................................

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

PARTE GERAL

Apli ca ção das re gras ge ra is do Có-
di go Pe nal.

Art. 1º Apli cam-se às con tra ven ções as re gras
ge ra is do Có di go Pe nal, sem pre que a pre sen te Lei
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não dis po nha de modo di ver so.

Ter ri to ri a li da de

Art. 2º A lei bra si le i ra só é apli cá vel à con tra ven-
ção pra ti ca da no ter ri tó rio na ci o nal.

Vo lun ta ri e da de, Dolo e cul pa

Art. 3º Para a exis tên cia da con tra ven ção, bas ta
a ação ou omis são vo lun tá ria. Deve-se, to da via, ter
em con ta o dolo ou a cul pa, se a lei faz de pen der, de
um ou de ou tra, qual quer efe i to ju rí di co.

Ten ta ti va

Art. 4º Não é pu ní vel a ten ta ti va de con tra ven ção.

Pe nas prin ci pa is

Art. 5º As pe nas prin ci pa is são:
I – pri são sim ples;
II – mul ta.

(*)Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de 13 de
ou tu bro de 1941.

Vide Leis nºs 1.508, de 19 de de zem bro de
1951, 6.192, de 19 de de zem bro de 1974, e 7.437, de
20 de  de zem bro de 1985, De cre tos-leis nºs 6.259, de
10 de fe ve re i ro de 1944, 9.215, de 30 de abril de
1946, so bre con tra ven ções pe na is.

Arre mes so ou co lo ca ção pe ri go sa

Art. 37. Arre mes sar ou der ra mar em via pú bli ca,
ou em lu gar de uso co mum, ou de uso alhe io, co i sa
que pos sa ofen der, su jar ou mo les tar al guém:

Pena – mul ta.

Vide o dis pos to no art. 2º da Lei nº 7.209, de 11
de ju lho de l984, so bre a pena de mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Na mes ma pena in cor re aque le
que, sem as de vi das ca u te las, co lo ca ou de i xa sus -
pen sa co i sa que, ca in do em via pú bli ca ou em lu gar
de uso co mum ou de uso alhe io, pos sa ofen der, su jar
ou mo les tar al guém.

Emis são de fu ma ça, va por ou gás

Art. 38. Pro vo car, abu si va men te, emis são de fu -
ma ça, va por ou gás, que pos sa ofen der ou mo les tar
al guém:

Pena – mul ta.

Vide o dis pos to no art. 2º da Lei nº 7.209, de 11
de ju lho de 1984, so bre a pena de mul ta.

CAPÍTULO IV
Das Con tra ven ções Re fe ren tes À Paz Pú bli ca

Cri mes con tra a paz pú bli ca: Arts. 286 a 288 do
Có di go Pe nal.

Asso ci a ção se cre ta

Art. 39. Par ti ci par de as so ci a ção de mais de cin co
pes so as, que se re ú nam pe ri o di ca men te, sob com pro-
mis so de ocul tar à au to ri da de a exis tên cia, ob je ti vo, or -
ga ni za ção ou ad mi nis tra ção da as so ci a ção:

Di re i to de re u nião: Lei nº 7.209, de 25 de ou tu-
bro de 1950.

Pena – pri são sim ples, de 1 (um) a 6 (seis) me -
ses ou mul ta.

Vide o dis pos to no art. 2º da Lei nº 7.209, de 11
de Ju lho de 1984 so bre a pena de mul ta.

§ 1º Na mes ma pena in cor re o pro pri e tá rio ou
ocu pan te de pré dio que o cede, no todo ou em par te,
para re u nião de as so ci a ção que sa i ba ser de ca rá ter
se cre to.

§ 2º O juiz pode, ten do em vis ta as cir cuns tân ci-
as, de i xar de apli car a pena, quan do lí ci to o ob je to da
as so ci a ção.

Pro vo ca ção de tu mul to. Con du ta in con ve ni en te

Art. 40. Pro vo car tu mul to ou por tar-se de
modo in con ve ni en te ou des res pe i to so, em so le ni-
da de ou ato ofi ci al, em as sem bléia ou es pe tá cu lo
pú bli co, se o fato não cons ti tui in fra ção pe nal mais
gra ve:

Pena – pri são sim ples, de 15 (quin ze) dias a 6
(seis) me ses, ou mul ta.

Vide o dis pos to no art. 2º da Lei nº 7.209, de 11
de ju lho de 1984, so bre a pena de mul ta.

Fal so alar ma

Art. 41. Pro vo car alar ma, anun ci an do de sas tre
ou pe ri go ine xis ten te, ou pra ti car qual quer ato ca paz
de pro du zir pâ ni co ou tu mul to:

Pena – pri são sim ples, de 15 (quin ze) dias a 6
(seis) me ses, ou mul ta.

Vide o dis pos to no art. 2º da Lei nº 7.209, de 11
de ju lho de 1984, so bre a pena de mul ta.
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Art. 22. Ao au tor do pro je to ou a seus pre pos tos
é as se gu ra do o di re i to de acom pa nhar a exe cu ção da
obra, de modo a ga ran tir a sua re a li za ção de acor do
com as con di ções, es pe ci fi ca ções e de ma is por me-
no res téc ni cos nele es ta be le ci dos.

Pa rá gra fo úni co. Te rão o di re i to as se gu ra do nes -
te ar ti go, ao au tor do pro je to, na par te que lhes diga
res pe i to, os pro fis si o na is es pe ci a li za dos que par ti ci-
pa rem como co-res pon sá ve is, na sua ela bo ra ção.

Art. 23. Os con se lhos Re gi o na is cri a rão re gis-
tros de au to ria de pla nos e pro je tos, para sal va guar da
dos di re i tos au to ra is dos pro fis si o na is que o de se ja-
rem.

TÍTULO II
Da fis ca li za ção do exer cí cio das pro fis sões

CAPÍTULO I
Dos ór gãos fis ca li za do res

Art. 24. A apli ca ção do que dis põe esta lei, a ve -
ri fi ca ção e fis ca li za ção do exer cí cio e ati vi da des das
pro fis sões nela re gu la das se rão exer ci das por um
Con se lho Fe de ral de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro -
no mia (CONFEA) e Con se lhos Re gi o na is de Enge-
nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia (CREA), or ga ni za-
dos de for ma a as se gu ra rem uni da de de ação.

Art. 25. Man ti dos os já exis ten tes, o Con se lho
Fe de ral de Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia pro -
mo ve rá a ins ta la ção, nos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Ter ri tó ri os Fe de ra is, dos Con se lhos Re gi o na is ne ces-
sá ri os à exe cu ção des ta lei, po den do, a ação de qual -
quer de les, es ten der-se a mais de um Esta do.

§ 1º A pro pos ta de cri a ção de no vos Con se lhos
Re gi o na is será fe i ta pela ma i o ria das en ti da des de
clas se e es co las ou fa cul da des com sede na nova re -
gião, ca ben do aos Con se lhos atin gi dos pela ini ci a ti va
opi nar e en ca mi nhar a pro pos ta à apro va ção do Con -
se lho Fe de ral.

§ 2º Cada uni da de da Fe de ra ção só po de rá fi car
na ju ris di ção de um Con se lho Re gi o nal.

§ 3º A sede dos Con se lhos Re gi o na is será no
Dis tri to Fe de ral, em ca pi tal de Esta do ou de Ter ri tó rio
Fe de ral.

CAPÍTULO II
Do Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,

 Arqui te tu ra e Agro no mia

SEÇÃO I
Da Insti tu i ção do Con se lho e suas atri bu i ções

Art. 26. O Con se lho Fe de ral de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia, (CONFEA), é a ins tân cia

su pe ri or da fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal da
en ge nha ria, da ar qui te tu ra e da agro no mia.

Art. 27. São atri bu i ções do Con se lho Fe de ral:
a) or ga ni zar o seu re gi men to in ter no e es ta be le-

cer nor mas ge ra is para os re gi men tos dos Con se lhos
Re gi o na is;

b) ho mo lo gar os re gi men tos in ter nos or ga ni za-
dos pe los Con se lhos Re gi o na is;

c) exa mi nar e de ci dir em úl ti ma ins tân cia os as -
sun tos re la ti vos ao exer cí cio das pro fis sões de en ge-
nha ria, ar qui te tu ra e agro no mia, po den do anu lar
qual quer ato que não es ti ver de acor do com a pre sen-
te lei;

d) to mar co nhe ci men to e di ri mir qua is quer dú vi-
das sus ci ta das nos Con se lhos Re gi o na is;

e) jul gar em úl ti ma ins tân cia os re cur sos so bre
re gis tros, de ci sões e pe na li da des im pos tas pe los
Con se lhos Re gi o na is;

f) ba i xar e fa zer pu bli car as re so lu ções pre vis tas
para re gu la men ta ção e exe cu ção da pre sen te lei, e,
ou vi dos os Con se lhos Re gi o na is, re sol ver os ca sos
omis sos;

g) re la ci o nar os car gos e fun ções dos ser vi ços
es ta ta is, pa ra es ta ta is, au tár qui cos e de eco no mia
mis ta, para cujo exer cí cio seja ne ces sá rio o tí tu lo de
en ge nhe i ro, ar qui te to ou en ge nhe i ro-agrô no mo;

h) in cor po rar ao seu ba lan ce te de re ce i ta e des -
pe sa os dos Con se lhos Re gi o na is;

i) en vi ar aos Con se lhos Re gi o na is có pia do ex -
pe di en te en ca mi nha do ao Tri bu nal de Con tas, até 30
(trin ta) dias após a re mes sa;

j) pu bli car anu al men te a re la ção de tí tu los, cur -
sos e es co las de en si no su pe ri or, as sim como, pe ri o-
di ca men te, re la ção de pro fis si o na is ha bi li ta dos;

k) fi xar, ou vi do o res pec ti vo Con se lho Re gi o nal,
as con di ções para que as en ti da des de clas se da re -
gião te nham nele di re i to à re pre sen ta ção;

l) pro mo ver, pelo me nos uma vez por ano, as re -
u niões de re pre sen tan tes dos Con se lhos Fe de ral e
Re gi o na is pre vis tas no ar ti go 53 des ta lei;

m) exa mi nar, e apro var a pro por ção das re pre-
sen ta ções dos gru pos pro fis si o na is nos Con se lhos
Re gi o na is;

n) jul gar, em grau de re cur so as Infra ções do
Có di go de Éti ca Pro fis si o nal do en ge nhe i ro, ar qui te to
e en ge nhe i ro-agrô no mo, ela bo ra do pe las en ti da des
de clas se;

o) apro var ou não as pro pos tas de cri a ção de
no vos Con se lhos Re gi o na is;
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p) fi xar e al te rar as anu i da des, emo lu men tos e
ta xas a pa gar pe los pro fis si o na is e pes so as ju rí di cas
re fe ri dos no ar ti go 63.

Pa rá gra fo úni co. Nas ques tões re la ti vas a atri bu-
i ções pro fis si o na is, a de ci são do Con se lho Fe de ral só 
será to ma da com o mí ni mo de 12 (doze) vo tos fa vo rá-
ve is.

Art. 28. Cons ti tu em ren da do Con se lho Fe de ral:
a) um dé ci mo da ren da bru ta dos Con se lhos Re -

gi o na is;
b) do a ções, le ga dos, ju ros e re ce i tas pa tri mo ni-

a is;
c) sub ven ções.

SEÇÃO II
Da com po si ção e or ga ni za ção

Art. 29. O Con se lho Fe de ral será cons ti tu í do por 
18 (de zo i to) mem bros, bra si le i ros, di plo ma dos em
Enge nha ria, Arqui te tu ra ou Agro no mia, ha bi li ta dos de 
acor do com esta lei, obe de ci da a se guin te com po si-
ção:

a) 15 (quin ze) re pre sen tan tes de gru pos pro fis-
si o na is, sen do 9 (nove) en ge nhe i ros re pre sen tan tes
de mo da li da des de en ge nha ria es ta be le ci da em ter -
mos ge né ri cos pelo Con se lho Fe de ral, no mí ni mo de
3 (três) mo da li da des, de ma ne i ra a cor res pon de rem
às for ma ções téc ni cas cons tan tes dos re gis tros nele
exis ten tes; 3 (três) ar qui te tos e 3 (três) en ge nhe i-
ros-agrô no mos;

b) 1 (um) re pre sen tan te das es co las de en ge-
nha ria, 1 (um) re pre sen tan te das es co las de ar qui te-
tu ra e 1 (um) re pre sen tan te das es co las de agro no-
mia.

§ 1º Cada mem bro do Con se lho Fe de ral terá 1
(um) su plen te.

§ 2º O pre si den te do Con se lho Fe de ral será ele i-
to, por ma i o ria ab so lu ta, den tre os seus mem bros.

§ 3º A vaga do re pre sen tan te no me a do pre si-
den te do Con se lho será pre en chi da por seu su plen te.

Art. 30. Os re pre sen tan tes dos gru pos pro fis si o-
na is re fe ri dos na alí nea a do ar ti go 29 e seus su plen-
tes se rão ele i tos pe las res pec ti vas en ti da des de clas -
se re gis tra das nas re giões, em as sem bléi as es pe ci al-
men te con vo ca das para este fim pe los Con se lhos Re -
gi o na is, ca ben do a cada re gião in di car, em for ma de
ro dí zio, um mem bro do Con se lho Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Os re pre sen tan tes das en ti da-
des de clas se nas as sem bléi as re fe ri das nes te ar ti go
se rão por elas ele i tos, na for ma dos res pec ti vos es ta-
tu tos.

Art. 31. Os re pre sen tan tes das es co las ou fa cul-
da des e seus su plen tes se rão ele i tos por ma i o ria ab -
so lu ta de vo tos em as sem bléia dos de le ga dos de
cada gru po pro fis si o nal, de sig na dos pe las res pec ti-
vas Con gre ga ções.

Art. 32. Os man da tos dos mem bros do Con se-
lho Fe de ral e do Pre si den te se rão de 3 (três) anos.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Fe de ral se re no va-
rá anu al men te pelo ter ço de seus mem bros.

CAPÍTULO III
Dos Con se lhos Re gi o na is de Enge nha ria,

Arqui te tu ra e Agro no mia

SEÇÃO I
Da ins ti tu i ção dos Con se lhos Re gi o na is

e suas atri bu i ções

Art. 33. Os Con se lhos Re gi o na is de Enge nha-
ria, Arqui te tu ra e Agro no mia (CREA) são ór gãos de
fis ca li za ção do exer cí cio das pro fis sões de en ge nha-
ria, ar qui te tu ra e agro no mia, em suas re giões.

Art. 34. São atri bu i ções dos Con se lhos Re gi o-
na is:

a) ela bo rar e al te rar seu re gi men to in ter no, sub -
me ten do-o à ho mo lo ga ção do Con se lho Fe de ral;

b) cri ar as Câ ma ras Espe ci a li za das aten den do
às con di ções de ma i or efi ciên cia da fis ca li za ção es ta-
be le ci da na pre sen te lei;

c) exa mi nar re cla ma ções e re pre sen ta ções
acer ca de re gis tros;

d) jul gar e de ci dir, em grau de re cur so, os pro -
ces sos de in fra ção da pre sen te lei e do Có di go de Éti -
ca, en vi a dos pe las Câ ma ras Espe ci a li za das;

e) jul gar, em grau de re cur so, os pro ces sos de
im po si ção de pe na li da des e mul tas;

f) or ga ni zar o sis te ma de fis ca li za ção do exer cí-
cio das pro fis sões re gu la das pela pre sen te lei;

g) pu bli car re la tó ri os de seus tra ba lhos e re la-
ções dos pro fis si o na is e fir mas re gis tra dos;

h) exa mi nar os re que ri men tos e pro ces sos de
re gis tro em ge ral, ex pe din do as car te i ras pro fis si o na-
is ou do cu men tos de re gis tro;

i) su ge rir ao Con se lho Fe de ral me di das ne ces-
sá ri as à re gu la ri da de dos ser vi ços e à fis ca li za ção do
exer cí cio das pro fis sões re gu la das nes ta lei;

j) agir, com a co la bo ra ção das so ci e da des de
clas se e das es co las ou fa cul da des de en ge nha ria,
ar qui te tu ra e agro no mia, nos as sun tos re la ci o na dos
com a pre sen te lei.
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k) cum prir e fa zer cum prir a pre sen te lei, as re -
so lu ções ba i xa das pelo Con se lho Fe de ral, bem como 
ex pe dir atos que para isso jul guem ne ces sá ri os;

l) cri ar ins pe to ri as e no me ar ins pe to res es pe ci a-
is para ma i or efi ciên cia da fis ca li za ção;

m) de li be rar so bre as sun tos de in te res se ge ral e 
ad mi nis tra ti vos e so bre os ca sos co muns a duas ou
mais es pe ci a li za ções pro fis si o na is;

n) jul gar, de ci dir ou di ri mir as ques tões da atri -
bu i ção ou com pe tên cia das Câ ma ras Espe ci a li za das
re fe ri das no ar ti go 45, quan do não pos su ir o Con se-
lho Re gi o nal nú me ro su fi ci en te de pro fis si o na is do
mes mo gru po para cons ti tu ir a res pec ti va Câ ma ra,
como es ta be le ce o ar ti go 48;

o) or ga ni zar, dis ci pli nar e man ter atu a li za do o
re gis tro dos pro fis si o na is e pes so as ju rí di cas que,
nos ter mos des ta lei, se ins cre vam para exer cer ati vi-
da des de en ge nha ria, ar qui te tu ra ou agro no mia, na
re gião;

p) or ga ni zar e man ter atu a li za do o re gis tro das
en ti da des de clas se re fe ri das no ar ti go 62 e das es co-
las e fa cul da des que, de acor do com esta lei, de vam
par ti ci par da ele i ção de re pre sen tan tes des ti na da a
com por o Con se lho Re gi o nal e o Con se lho Fe de ral;

q) or ga ni zar, re gu la men tar e man ter o re gis tro
de pro je tos e pla nos a que se re fe re o ar ti go 23;

Art. 54. Aos Con se lhos Re gi o na is é co me ti do o
en car go de di ri mir qual quer dú vi da ou omis são so bre
a apli ca ção des ta lei, com re cur so ex-ofí cio, de efe i to
sus pen si vo, para o Con se lho Fe de ral, ao qual com pe-
te de ci dir, em úl ti ma ins tân cia em ca rá ter ge ral.

TÍTULO III
Do re gis tro e fis ca li za ção pro fis si o nal

CAPÍTULO I
Do Re gis tro dos Pro fis si o na is

Art. 55. Os pro fis si o na is ha bi li ta dos na for ma es -
ta be le ci da des ta lei só po de rão exer cer a pro fis são
após o re gis tro no Con se lho Re gi o nal, sob cuja ju ris-
di ção se acha o lo cal de sua ati vi da de.

Art. 56. Aos pro fis si o na is re gis tra dos de acor do
com esta lei será for ne ci da car te i ra pro fis si o nal, con -
for me mo de lo ado ta do pelo Con se lho Fe de ral, con-
ten do o nú me ro do re gis tro, a na tu re za do ti tu lo, es pe-
ci a li za ções e to dos os ele men tos ne ces sá ri os à sua
iden ti fi ca ção.

§ 1º A ex pe di ção da car te i ra a que se re fe re o
pre sen te ar ti go fica su je i ta à taxa que for ar bi tra da
pelo Con se lho Fe de ral.

§ 2º A car te i ra pro fis si o nal, para os efe i tos des ta
lei, subs ti tu i rá o di plo ma, va le rá como do cu men to de
iden ti da de e terá fé pú bli ca.

§ 3º Para emis são da car te i ra pro fis si o nal os Con -
se lhos Re gi o na is de ve rão exi gir do in te res sa do a pro va
de ha bi li ta ção pro fis si o nal e de iden ti da de, bem como
ou tros ele men tos jul ga dos con ve ni en tes, de acor do
com ins tru ções ba i xa das pelo Con se lho Fe de ral.

Art. 57. Os di plo ma dos por es co las ou fa cul da-
des de en ge nha ria, ar qui te tu ra ou agro no mia, ofi ci a is
ou re co nhe ci das, cu jos di plo mas não te nham sido re -
gis tra dos, mas es te jam em pro ces sa men to na re par-
ti ção fe de ral com pe ten te, po de rão exer cer as res pec-
ti vas pro fis sões me di an te re gis tro pro vi só rio no Con -
se lho Re gi o nal.

Art. 58. Se o pro fis si o nal, fir ma ou or ga ni za ção,
re gis tra do em qual quer Con se lho Re gi o nal, exer cer
ati vi da de em ou tra re gião, fi ca rá obri ga do a vi sar,
nela, o seu re gis tro.

CAPÍTULO II
Do re gis tro de fir mas e en ti da des

Art. 59. As fir mas, so ci e da des, as so ci a ções,
com pa nhi as, co o pe ra ti vas e em pre sas em ge ral, que
se or ga ni zem para exe cu tar obras ou ser vi ços re la ci-
o na dos na for ma es ta be le ci da nes ta lei, só po de rão
ini ci ar suas ati vi da des de po is de pro mo ve rem o com -
pe ten te re gis tro nos Con se lhos Re gi o na is, bem como 
o dos pro fis si o na is do seu Qu a dro téc ni co.

§ 1º O re gis tro de fir mas, so ci e da des, as so ci a-
ções, com pa nhi as, co o pe ra ti vas e em pre sas em ge ral
só será con ce di do se sua de no mi na ção for re al men te
con di zen te com sua fi na li da de e qua li fi ca ção de seus
com po nen tes.

§ 2º As en ti da des es ta ta is, pa ra es ta ta is, au tár-
qui cas e de eco no mia mis ta que te nham ati vi da de na
en ge nha ria, na ar qui te tu ra ou na agro no mia, ou se
uti li zem dos tra ba lhos de pro fis si o na is des sas ca te-
go ri as, são obri ga das, sem qua is quer ônus a for ne cer
aos Con se lhos Re gi o na is to dos os ele men tos ne ces-
sá ri os à ve ri fi ca ção e fis ca li za ção da pre sen te lei.

§ 3º O Con se lho Fe de ral es ta be le ce rá em re so-
lu ções, os re qui si tos que as fir mas ou de ma is or ga ni-
za ções pre vis tas nes te ar ti go de ve rão pre en cher para 
o seu re gis tro.

Art. 60. Toda e qual quer fir ma ou or ga ni za ção
que, em bo ra não en qua dra da no ar ti go an te ri or, te-
nha al gu ma se ção li ga da ao exer cí cio pro fis si o nal da
en ge nha ria, ar qui te tu ra e agro no mia, na for ma es ta-
be le ci da nes ta lei, é obri ga da a re que rer o seu re gis-
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tro e a ano ta ção dos pro fis si o na is, le gal men te ha bi li-
ta dos de las en car re ga dos.

Art. 61. Qu an do os ser vi ços fo rem exe cu ta dos
em lu ga res dis tan tes da sede da en ti da de, de ve rá
esta man ter, jun to a cada um dos ser vi ços, um pro fis-
si o nal de vi da men te ha bi li ta do na que la ju ris di ção.

Art. 62. Os mem bros dos Con se lhos Re gi o na is
só po de rão ser ele i tos pe las en ti da des de clas se que
es ti ve rem pre vi a men te re gis tra das no Con se lho em
cuja ju ris di ção te nham sede.

§ 1º Para ob te rem re gis tro, as en ti da des re fe ri-
das nes te ar ti go de ve rão es tar le ga li za das, ter ob je ti-
vo de fi ni do per ma nen te, con tar no mí ni mo trin ta as so-
ci a dos en ge nhe i ros, ar qui te tos os en ge nhe i ros-agrô-
no mo e sa tis fa zer as exi gên ci as que fo rem es ta be le-
ci das pelo  Con se lho Re gi o nal.

§ 2º Qu an do a en ti da de re u nir as so ci a dos en ge-
nhe i ros, ar qui te tos e en ge nhe i ros-agrô no mo, em con -
jun to, o li mi te mí ni mo re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or
de ve rá ser de ses sen ta.

CAPÍTULO III
Das Anu i da des, Emo lu men tos e Ta xas

Art. 63. Os pro fis si o na is e pes so as ju rí di cas re -
gis tra dos de con for mi da de com o que pre ce i tua a pre -
sen te lei são obri ga dos ao pa ga men to de uma anu i-
da de ao Con se lho Re gi o nal, a cuja ju ris di ção per ten-
ce rem.

§ 1º A anu i da de a que se re fe re este ar ti go será
paga até 31 de mar ço de cada ano.

§ 2º O pa ga men to da anu i da de fora des se pra zo
terá o acrés ci mo de 10% (dez por cen to), a tí tu lo de
mora.

§ 3º O pa ga men to da anu i da de ini ci al será fe i to
por oca sião do re gis tro.

Art. 64. Será au to ma ti ca men te can ce la do o re -
gis tro do pro fis si o nal ou da pes soa ju rí di ca que de i xar
de efe tu ar o pa ga men to da anu i da de a que es ti ver su -
je i to, du ran te 2 (dois) anos con se cu ti vos sem pre ju í zo
da obri ga to ri e da de do pa ga men to da dí vi da.

Pa rá gra fo úni co. O pro fis si o nal ou pes soa ju rí di-
ca que ti ver seu re gis tro can ce la do nos ter mos des te
ar ti go, se de sen vol ver qual quer ati vi da de re gu la da
nes ta lei, es ta rá exer cen do ile gal men te a pro fis são,
po den do re a bi li tar-se me di an te novo re gis tro, sa tis fe i-
tas, além das anu i da des em dé bi to, as mul tas que lhe
te nham sido im pos tas e os de ma is emo lu men tos e ta -
xas re gu la men ta res.

Art. 65. Toda vez que o pro fis si o nal di plo ma do
apre sen tar a um Con se lho Re gi o nal sua car te i ra para 
o com pe ten te “vis to” e re gis tro, de ve rá fa zer pro va de

ter pa ga do a sua anu i da de na re gião de ori gem ou na -
que la onde pas sar a re si dir.

Art. 66. O pa ga men to da anu i da de de vi da por
pro fis si o nal ou pes soa ju rí di ca so men te será ace i to
após ve ri fi ca da a au sên cia de qua is quer dé bi tos con -
cer nen tes a mul tas, emo lu men tos, ta xas ou anu i da-
des de exer cí ci os an te ri o res.

Art. 67. Embo ra le gal men te re gis tra do, só será
con si de ra do no le gí ti mo exer cí cio da pro fis são e ati vi-
da des de que tra ta a pre sen te lei o pro fis si o nal ou
pes soa ju rí di ca que es te ja em dia com o pa ga men to
da res pec ti va anu i da de.

Art. 68. As au to ri da des ad mi nis tra ti vas e ju di ciá-
ri as, as re par ti ções es ta ta is, pa ra es ta ta is, au tár qui-
cas ou de eco no mia mis ta não re ce be rão es tu dos,
pro je tos, la u dos, pe rí ci as, ar bi tra men tos e qua is quer
ou tros tra ba lhos, sem que os au to res, pro fis si o na is ou 
pes so as ju rí di cas, fa çam pro va de es tar em dia com o
pa ga men to da res pec ti va anu i da de.

Art. 69. Só po de rão ser ad mi ti dos nas con cor-
rên ci as pú bli cas pan obras ou ser vi ços téc ni cos e
para con cur sos de pro je tos, pro fis si o na is e pes so as
ju rí dicas que apre sen ta rem pro va de qui ta ção de dé bi to
ou vis to do Con se lho Re gi o nal da ju ris di ção onde a
obra, o ser vi ço téc ni co ou pro je to deva ser exe cu ta do.

Art. 70. O Con se lho Fe de ral ba i xa rá re so lu ções
es ta be le cen do o Re gi men to de Cus tas e, pe ri o di ca-
men te, quan do jul gar opor tu no, pro mo ve rá sua re vi são.

TÍTULO IV
Das pe na li da des

Art. 71 As pe na li da des apli cá ve is por in fra ção
da pre sen te lei são as se guin tes, de acor do com a
gra vi da de da fal ta:

a) ad ver tên cia re ser va da;
b) cen su ra pú bli ca;
c) mul ta;
d) sus pen são tem po rá ria do exer cí cio pro fis si o nal;
e) can ce la men to de fi ni ti vo do re gis tro.
Pa rá gra fo úni co. As pe na li da des para cada gru -

po pro fis si o nal se rão im pos tas pe las res pec ti vas Câ -
ma ras Espe ci a li za das ou, na fal ta des tas, pe los Con -
se lhos Re gi o na is.

Art. 72. As pe nas de ad ver tên cia re ser va da e de
cen su ra pú bli ca são apli cá ve is aos pro fis si o na is que
de i xa rem de cum prir dis po si ções do Có di go de Éti ca,
ten do em vis ta; a gra vi da de da fal ta e os ca sos de re -
in ci dên cia, a cri té rio das res pec ti vas Câ ma ras Espe -
ci a li za das.

Art. 73. As mul tas são es ta be le ci das em fun ção
do ma i or sa lá rio-mí ni mo vi gen te no País e te rão os
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se guin tes va lo res, des pre za das as fra ções de mil cru -
ze i ros:

a) mul tas de um a três dé ci mos do sa lá rio-mí ni-
mo, aos Infra to res dos ar ti gos 17 e 58 o das dis po si-
ções para as qua is não haja in di ca ção ex pres sa de
pe na li da de;

b) mul tas de três a seis dé ci mos do sa lá rio-mí ni-
mo às pes so as fí si cas, por in fra ção da alí nea b do ar -
ti go 6º, dos ar ti gos 13, 14 e 55 ou do pa rá gra fo úni co
do ar ti go 64;

c) mul tas de meio a um sa lá rio-mí ni mo às pes -
so as ju rí di cas, por in fra ção dos ar ti gos 13, 14, 59/60 e 
pa rá gra fo úni co do ar ti go 64;

d) mul ta de meio a um sa lá rio-mí ni mo às pes so-
as fí si cas pcr in fra ção das alí ne as a, c e d do ar ti go
6º;

e) mul tas de meio a três sa lá ri os-mí ni mos às
pes so as ju rí di cas, por in fra ção do ar ti go 6º.

Pa rá gra fo úni co. As mul tas re fe ri das nes te ar ti go
se rão apli ca das em do bro nos ca sos de re in ci dên cia.

Art. 74. Nos ca sos de nova re in ci dên cia das in -
fra ções pre vis tas no ar ti go an te ri or, alí ne as c, d e e,
será im pos ta, a cri té rio das Câ ma ras Espe ci a li za das,
sus pen são tem po rá ria do exer cí cio pro fis si o nal, por
pra zos va riá ve is de 6 (seis) me ses a 2 (dois) anos e,
pe los Con se lhos Re gi o na is em ple no, de 2 (dois) a 5
(cin co) anos.

Art. 75. O can ce la men to do re gis tro será efe tu a-
do por má con du ta pú bli ca e es cân da los pra ti ca dos
pelo pro fis si o nal ou sua con de na ção de fi ni ti va por cri -
me con si de ra do in fa man te.

Art. 76. As pes so as não ha bi li ta das que exer ce-
rem as pro fis sões re gu la das nes ta lei, in de pen den te-
men te da mul ta es ta be le ci da, es tão su je i tas às pe na-
li da des pre vis tas na Lei de Con tra ven ções Pe na is.

Art. 77. São com pe ten tes para la vrar au tos de
in fra ção das dis po si ções a que se re fe re a pre sen te
lei, os fun ci o ná ri os de sig na dos para esse fim pe los
Con se lhos Re gi o na is de Enge nha ria, Arqui te tu ra e
Au to no mia nas res pec ti vas re giões.

Art. 78. Das pe na li da des im pos tas pe las Câ ma-
ras es pe ci a li za das, po de rá o in te res sa do, den tro do
pra zo de 60 (ses sen ta) dias, con ta dos da data da no ti-
fi ca ção, in ter por re cur so que terá efe i to sus pen si vo
para o Con se lho Re gi o nal e, no mes mo pra zo, des te
para o Con se lho Fe de ral.

§ 1º Não se efe tu an do o pa ga men to das mul tas,
ami ga vel men te, es tas se rão co bra das por via exe cu ti va.

§ 2º Os au tos de in fra ção, de po is de jul ga dos
de fi ni ti va men te con tra o in fra tor, cons ti tu em tí tu los de
dí vi da lí qui da e cer ta.

Art. 79. O pro fis si o nal pu ni do por fal ta de re gis-
tro não po de rá ob ter a car te i ra pro fis si o nal, sem an tes
efe tu ar o pa ga men to das mul tas em que hou ver in cor-
ri do.

TÍTULO V
Das dis po si ções ge ra is

Art. 80. Os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia, au tar qui as do -
ta das de per so na li da de ju rí di ca de di re i to pú bli co,
cons ti tu em ser vi ço pú bli co fe de ral, go zan do os seus
bens, ren das e ser vi ços de imu ni da de tri bu tá ria to tal
(ar ti go 31, in ci so V, alí nea a da Cons ti tu i ção Fe de ral)
e fran quia pos tal e te le grá fi ca.

Art. 81. Ne nhum pro fis si o nal po de rá exer cer fun -
ções efe ti vas em Con se lhos por mais de dois pe río-
dos su ces si vos.

Art. 82.; (Ve ta do).
Art. 83. Os tra ba lhos pro fis si o na is re la ti vos a

pro je tos não po de rão ser su je i tos a con cor rên cia de
pre ço, de ven do, quan do for o caso, ser ob je to de con -
cur so.

Art. 84. O gra du a do por es ta be le ci men to de en -
si no agrí co la ou in dus tri al de grau mé dio, ofi ci al ou re -
co nhe ci do, cujo di plo ma ou cer ti fi ca do es te ja re gis tra-
do nas re par ti ções com pe ten tes, só po de rá exer cer
suas fun ções ou ati vi da des após re gis tro nos Con se-
lhos Re gi o na is.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções do gra du a do re -
fe ri do nes te ar ti go se rão re gu la men ta das pelo Con-
se lho Fe de ral, ten do em vis ta seus cur rí cu los e gra us
de es co la ri da de.

Art. 85. As en ti da des que con tra ta rem pro fis si o-
na is nos ter mos da alí nea c do ar ti go 2º, são obri ga-
das a man ter, jun to a eles, um as sis ten te bra si le i ro do
ramo pro fis si o nal res pec ti vo.

TÍTULO VI
Das dis po si ções tran si tó ri as

Art. 86. São as se gu ra dos aos atu a is pro fis si o na-
is de en ge nha ria, ar qui te tu ra e agro no mia e aos que
se en con trem ma tri cu la dos nas es co las res pec ti vas,
na data da pu bli ca ção des ta lei, os di re i tos até en tão
usu fru í dos e que ve nham de qual quer for ma a ser
atin gi dos por suas dis po si ções.

Pa rá gra fo úni co. Fica es ta be le ci do o pra zo de 12 
(doze) me ses a con tar da pu bli ca ção des ta lei, para
os in te res sa dos pro mo ve rem a de vi da ano ta ção nos
re gis tros dos Con se lhos Re gi o na is.
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Art. 87. Os mem bros atu a is dos Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is com ple ta rão os man da tos para os
qua is fo ram ele i tos.

Pa rá gra fo úni co. Os atu a is pre si den tes dos Con -
se lhos Fe de ral e Re gi o na is com ple ta rão seus man-
da tos, fi can do o pre si den te do pri me i ro des ses Con -
se lhos com o ca rá ter de mem bro do mes mo.

Art. 88. O Con se lho Fe de ral ba i xa rá re so lu ções,
den tro de 60 (ses sen ta) dias a par tir da data da pre -
sen te lei, des ti na das a com ple tar a com po si ção dos
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is.

Art. 89. Na cons ti tu i ção do pri me i ro Con se lho
Fe de ral após a pu bli ca ção des ta lei se rão es co lhi dos
por meio de sor te io as re giões e os gru pos pro fis si o-
na is que as re pre sen ta rão.

Art. 90. Os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is,
com ple ta dos na for ma des ta lei, te rão o pra to de 180
(cen to e oi ten ta) dias, após a pos se para ela bo rar
seus re gi men tos Inter nos, vi go ran do, até a ex pi ra ção
des se pra zo, os re gu la men tos e re so lu ções vi gen tes
no que não co li dam com os dis po si ti vos da pre sen te
lei.

Art. 91. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 92. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio. – H. Cas tel lo Bran co – Pre si den te da Re pú bli ca.

LEI Nº 5.195, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Pro mo ve ao pos to ime di a to o mi li tar
que, em ple no ser vi ço ati vo, vier a fa le cer
em con se qüên cia de fe ri men tos re ce bi-
dos em cam pa nha ou na ma nu ten ção da
or dem pú bli ca, ou em vir tu de de aci den te
em ser vi ço.

Art. 1º O mi li tar que, em ple no ser vi ço ati vo, vier
a fa le cer em con se qüên cia de fe ri men tos re ce bi dos
em cam pa nha ou na ma nu ten ção da or dem pú bli ca,
ou em vir tu de de aci den te em ser vi ço será con si de ra-
do pro mo vi do ao pos to ou gra du a ção ime di a ta, na
data do fa le ci men to.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º O dis pos to nes te ar ti go al can ça a si tu a ção

dos mi li ta res já fa le ci dos, sen do que as van ta gens fi -
nan ce i ras só se rão de vi das aos seus be ne fi ciá ri os a
par tir da vi gên cia des ta Lei.

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.
– H. Cas tel lo Bran co, Pre si den te da Re pú bli ca.

DECRETO-LEI Nº 83,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966

Esta be le ce nor mas para co bran ça
pe las Admi nis tra ções de Por tos de ta xas
por tuá ri as in ci den tes so bre mer ca do ri as
mo vi men ta das em ter mi na is ou em bar ca-
dou ros de uso pri va ti vo e ins ta la ções ru -
di men ta res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Con si de ram-se hin ter lân dia de um por to
or ga ni za do:

I – A ci da de ou lo ca li da de em que o por to es ti ver
lo ca li za do ou em que fun ci o nar a res pec ti va al fân de-
ga ou mesa de ren das, ou as cos tas ou mar gens atin -
gi das pela na ve ga ção in te ri or do por to;

II – as fa i xas li to râ ne as ou mar gi na is, con tí guas
às ins ta la ções do por to ou à bala ou a en se a da em
que elas se en con tram, e con fron tan tes com zo nas li -
ga das, efe ti va ou pre vi si vel men te, à sede da que las
ins ta la ções ou à re gião in te ri or da hin ter lân dia, de fi ni-
da no item III des te ar ti go, pe los mes mos me i os e/ou
vias de trans por te que li gam, ou ve nham a li gar, esta
hin ter lân dia ao por to res pec ti vo;

III – a re gião do país ser vi da por me i os ou vias
de trans por tes ter res tres ou flu vi a is ou la cus tres para
a qual se en ca mi nhem, di re ta men te, mer ca do ri as de -
sem bar ca das no por to ou da qual pro ce dam mer ca-
do ri as para em bar que no mes mo por to.

Art. 2º  Cons ti tu em zona de ju ris di ção de um
por to or ga ni za do. as par tes de hin ter lân dia re fe ri das
nos in ci sos I e II do ar ti go an te ri or.

Art. 3º A área de ad mi nis tra ção de um por to or -
ga ni za do com pre en de:

I – As ins ta la ções por tuá ri as do res pec ti vo por -
to, nos ter mos do ar ti go 3º do De cre to nº 24.447, de
22 de ju nho de 1934;

II – as cos tas ou mar gens atin gi das pela na ve-
ga ção in ter na do mes mo por to e be ne fi ci a das, di re ta
ou in di re ta men te, com obras ou ser vi ços re la ci o na-
dos com a tran qüi li da de e pro fun di da de das águas,
bem como a se gu ran ça da na ve ga ção e o abas te ci-
men to das em bar ca ções.

Art. 4º As mer ca do ri as mo vi men ta das em ter mi-
nal ou em bar ca dou ro de uso pri va ti vo, fi cam su je i tas
ao pa ga men to das se guin tes ta xas:

I – As da ta be la “N” da ta ri fa do por to or ga ni za do
em cuja zona de ju ris di ção es ti ver si tu a do o ter mi nal
ou em bar ca dou ro, nos ter mos do § 1º do ar ti go 26 do
De cre to-lei nº 5 (*), de 4 de abril de 1966;
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DECRETO Nº 23.569, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933

Re gu la o exer cí cio das pro fis sões
de en ge nhe i ro, de ar qui te to e de agri-
men sor.

O Che fe do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca
dos Esta dos Uni dos do Bra sil, na con for mi da de do
art. 1º do de cre to nº 19.398, de 11 de no vem bro de
1930, re sol ve su bor di nar o exer cí cio das pro fis sões
de en ge nhe i ro, de ar qui te to e de agri men sor às dis po-
si ções se guin tes:

CAPÍTULO I

Dos pro fis si o na is de en ge nha ria,
ar qui te tu ra e agri men su ra

Art. 1º O exer cí cio das pro fis sões de en ge nhe i-
ro, de ar qui te to e de agri men sor será so men te per mi-
ti do, res pec ti va men te:

a) nos di plo ma dos pe las es co las ou cur sos de
en ge nha ria, ar qui te tu ra ou agri men su ra, ofi ci a is, da
União Fe de ral, ou que se jam, ou te nham sido ao tem -
po da con clu são dos seus res pec ti vos cur sos, ofi ci a li-
za das, equi pa ra das às da União ou su je i tas ao re gi-
me de ins pe ção do Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de
Pú bli ca;

b) aos di plo ma dos, em data an te ri or à res pec ti-
va ofi ci a li za ção ou equi pa ra ção às da União, por es -
co las na ci o na is de Enge nha ria, Arqui te tu ra ou Agri -
men su ra cu jos di plo mas ha jam sido re co nhe ci do em
vir tu de de lei fe de ral;

c) àque les que, di plo ma dos por es co las ou ins ti-
tu tos téc ni cos su pe ri o res es tran ge i ros de Enge nha-
ria, Arqui te tu ra ou Agri men su ra, após cur so re gu lar e
vá li do para exer cí cio da pro fis são em todo o país
onde se acha rem si tu a dos, te nham re va li da do os
seus di plo mas, de acor do com a le gis la ção fe de ral do
en si no su pe ri or;

d) àque les que, di plo ma dos por es co las ou ins ti-
tu tos es tran ge i ros de Enge nha ria, Arqui te tu ra ou
Agri men su ra, te nham re gis tra do seus di plo mas até
18 de ju nho de 1915, de acor do com o De cre to nº
3.001, de 9 de ou tu bro de, 1880, ou os re gis tra ram
con so an te o dis pos to no art. 22, da Lei nº 4.793, de 7
de ja ne i ro de 1924.

Pa rá gra fo úni co. Aos agri men so res que, até à
data da pu bli ca ção des te de cre to, ti ve rem sido ha bi li-
ta dos con for me o De cre to nº 3.198, de 16 de de zem-
bro de 1863, será igual men te per mi ti do o exer cí cio da
res pec ti va pro fis são.

Art. 2º Os fun ci o ná ri os pú bli cos e os em pre ga-
dos par ti cu la res que, den tro do pra zo de seis me ses,
con ta dos da data da pu bli ca ção des te de cre to, pro va-
rem, pe ran te o Con se lho de Enge nha ria e Arqui te tu-
ra, que, pos to não sa tis fa çam as con di ções do art. 1º
e seu pa rá gra fo úni co, vêm, à data da re fe ri da pu bli-
ca ção, exer cen do car gos para os qua is se exi jam co -
nhe ci men tos de Enge nha ria, Arqui te tu ra ou Agri men-
su ra, po de rão con ti nu ar a exer cê-los, mas não po de-
rão ser pro mo vi dos nem re mo vi dos para ou tros car -
gos téc ni cos.

Pa rá gra fo úni co. Os fun ci o ná ri os pú bli cos a que
se re fe re este ar ti go de ve rão, logo que haja vaga, ser
trans fe ri dos para ou tros car gos de igual ven ci men tos
e para os qua is não seja exi gi da ha bi li ta ção téc ni ca.

Art. 3º É ga ran ti do o exer cí cio de suas fun ções,
den tro dos li mi tes das res pec ti vas li cen ças e cir cuns-
cri ções, aos ar qui te tos, ar qui te tos-cons tru to res,
cons tru to res e agri men so res que, não di plo ma dos,
mas li cen ci a dos pe los es ta dos e Dis tri to Fe de ral, pro -
va rem, com as com pe ten tes li cen ças, o exer cí cio das
mes mas fun ções à data da pu bli ca ção des te de cre to,
sem no tas que os de sa bo nem, a cri té rio do Con se lho
de Enge nha ria e Arqui te tu ra.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is _
de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 348, DE 2003

Insti tui in cen ti vo fis cal para do a ções
ao Fun do Na ci o nal de Meio Ambi en te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O con tri bu in te do Impos to so bre a Ren da

po de rá de du zir do im pos to de vi do, na de cla ra ção, as
do a ções efe ti va men te re a li za das, du ran te o cor res-
pon den te ano-ca len dá rio, em fa vor do Fun do Na ci o-
nal de Meio Ambi en te, de que tra ta a Lei nº 7.797, de
19 de ju lho de 1989, ten do por base os se guin tes per -
cen tu a is:

I – pes so as fí si cas: até no ven ta por cen to do va -
lor das do a ções;

II – pes so as ju rí di cas: até se ten ta por cen to do
va lor das do a ções.

§ 1º As de du ções de que tra ta o ca put des te ar ti-
go fi cam li mi ta das a cin co por cen to do im pos to de vi do.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no ca put des te
ar ti go, a pes soa ju rí di ca tri bu ta da com base no lu cro
real po de rá de du zir o va lor re la ti vo às do a ções efe tu-
a das como des pe sa ope ra ci o nal, na de ter mi na ção do 
lu cro lí qui do do pe río do-base de com pe tên cia.
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§ 3º O ex ce den te do va lor das do a ções, não de -
du zi das em ra zão do li mi te de que tra ta o § 1º des te
ar ti go, não po de rá ser uti li za do em exer cí ci os sub se-
qüen tes.

§ 4º Con si de ra-se do a ção a trans fe rên cia de fi ni-
ti va de nu me rá rio ao Fun do Na ci o nal de Meio Ambi -
en te, sem pro ve i to pe cu niá rio para o do a dor.

Art. 2º Os re cur sos au fe ri dos pelo Fun do Na ci o nal
de Meio Ambi en te, na for ma do art. 1º, se rão obri ga to ri-
a men te apli ca dos em pro je tos que con tem com a par ti-
ci pa ção de en ti da des pri va das sem fins lu cra ti vos em
sua con cep ção, ge ren ci a men to ou im plan ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Pelo me nos cin qüen ta por cen -
to dos re cur sos se rão apli ca dos em pro je tos que vi -
sem a:

I – cri a ção, con so li da ção ou fis ca li za ção de Uni -
da des de Con ser va ção;

II – ex plo ra ção sus ten ta da do am bi en te na tu ral
re a li za da por po pu la ções tra di ci o na is ou co mu ni da-
des in dí ge nas;

III – edu ca ção am bi en tal.
Art. 3º Com pe te à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral

a fis ca li za ção da uti li za ção dos in cen ti vos fis ca is pre-
vis tos nes ta lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum pri-
men to do dis pos to nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, es ti ma rá o
mon tan te da re nún cia fis cal de cor ren te do dis pos to
nes ta lei, con si de ran do-a na es ti ma ti va de re ce i ta da
lei or ça men tá ria e o in clu i rá no de mons tra ti vo a que
se re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. A lei or ça men tá ria a que se re -
fe re o ca put é:

I – a do exer cí cio se guin te ao de pu bli ca ção des -
ta lei, no caso de a pu bli ca ção ocor rer até o dia 31 de
ou tu bro;

II – a do exer cí cio pos te ri or ao re fe ri do no in ci so
I, no caso de a pu bli ca ção ocor rer após o dia 31 de
ou tu bro.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. A isen ção de que tra ta esta lei
só pro du zi rá efe i tos a par tir de 1º de ja ne i ro do ano
sub se qüen te àque le em que for im ple men ta do o dis -
pos to no art. 4º.

Jus ti fi ca ção

O Fun do Na ci o nal de Meio Ambi en te (FNMA) foi 
cri a do pela Lei nº 7.797, de 10 de ju lho de 1989, com
o ob je ti vo de de sen vol ver pro je tos que vi sem ao uso
ra ci o nal e sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is. O pa rá-

gra fo úni co do art. 2º des sa lei pre via a ex ten são às do a-
ções ao FNMA dos be ne fí ci os da Lei nº 7.505, de 2 de
ju lho do 1986, en tão co nhe ci da como Lei Sar ney, a qual 
con ce dia in cen ti vos fis ca is no se tor cul tu ral. No en tan to,
esse dis po si ti vo foi re vo ga do pela Lei nº 8.134, de 27 de
de zem bro de 1990, des fal can do o FNMA de uma im-
por tan te fon te de re cur sos, a qual pre ten de mos res ta-
be le cer com a pre sen te pro po si ção.

O for ta le ci men to do FNMA é, em nos so en ten der,
im pres cin dí vel para a con se cu ção dos pre ce i tos pre vis-
tos pelo art. 225 – Ca pí tu lo do Meio Ambi en te – da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dos ob je ti vos da Po lí ti ca Na ci o-
nal do Meio Ambi en te. Ele deve ser ga ran ti do pelo le gis-
la dor, in se ri das as sal va guar das ne ces sá ri as para que
os be ne fí ci os fis ca is ori gi nem in ves ti men tos re le van tes
para a so lu ção dos pro ble mas am bi en ta is.

Pre vi mos no pro je to de lei a pos si bi li da de de de -
du ção de até 90% do va lor das do a ções, no caso de
pes so as fí si cas, e de até 70%, no caso de pes so as ju -
rí di cas, no li mi te de até 5% do im pos to de vi do.Ca be rá
en tão aos ór gãos am bi en ta is e, prin ci pal men te, às or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is efe tu ar cam pa nhas
para que as do a ções se jam re a li za das pelo ma i or nú -
me ro pos sí vel de con tri bu in tes.

Com o in tu i to de re for çar as ati vi da des das or ga-
ni za ções não- go ver na men ta is na área am bi en tal,
obri ga mos a sua par ti ci pa ção nos pro je tos de sen vol-
vi dos pelo FNMA com re cur sos pro ve ni en tes das do -
a ções. Ade ma is, pela im por tân cia das in ter ven ções
em Uni da des de Con ser va ção, em ati vi da des vin cu la-
das às po pu la ções tra di ci o na is ou co mu ni da des in dí-
ge nas, e em edu ca ção am bi en tal, in se ri mos a ga ran-
tia de que tais áre as re ce be rão pelo me nos 50% dos
re cur sos.

Por fim, cabe ade quar a pro po si ção às exi gên ci-
as do art. 14 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que
res trin giu for te men te a con ces são ou am pli a ção de
in cen ti vos ou be ne fí ci os tri bu tá ri os. Nes se sen ti do,
dis po si ti vo de ter mi na que o Po der Exe cu ti vo es ti ma rá
o mon tan te da re nún cia fis cal en vol vi da, con si de ran-
do-a na es ti ma ti va de re ce i ta da Lei Orça men tá ria e o
in clu i rá no de mons tra ti vo a que se re fe re o § 6º do art.
165 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Espe ra mos com o aper fe i ço a men to da pro po si-
ção, que cer ta men te será efe ti va do no cur so da tra mi-
ta ção pe las co mis sões téc ni cas des ta Casa, al can çar
um tex to nor ma ti vo que pro pi cie in ves ti men tos na
área am bi en tal per ma nen tes e bem ori en ta dos. Con -
ta mos para tal com o ple no apo io de nos sos no bres
Pa res.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.
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LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989

Cria o Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en 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:
........................................ ............................................

Art. 2º Cons ti tu i rão re cur sos do Fun do Na ci o nal
de Meio Ambi en te de que tra ta o ar ti go 1º des ta lei:

I – do ta ções or ça men tá ri as da União;
II – re cur sos re sul tan tes de do ta ções, con tri bu i-

ções em di nhe i ro, va lo res, bens mó ve is e imó ve is,
que ve nha a re ce ber de pes so as fí si cas e ju rí di cas;

III – ren di men tos de qual quer na tu re za, que ve -
nha au fe rir como re mu ne ra ção de cor ren te de apli ca-
ções do seu pa tri mô nio;

IV – ou tros, des ti na dos por lei.
Pa rá gra fo úni co. As pes so as fí si cas e ju rí di cas

que fi ze ram do a ções ao Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en te go za rão dos be ne fí ci os da Lei nº 7.505(¹),
de 2 de ju lho de 1986, con for me se dis pu ser em re gu-
la men to.
........................................ ............................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
........................................ ............................................

Art. 5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -
bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:

I – con te rá, em ane xo, de mons tra ti vo da com pa-
ti bi li da de da pro gra ma ção dos or ça men tos com os
ob je ti vos e me tas cons tan tes do do cu men to de que
tra ta o § 1º do art. 4º;

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do;

III – con te rá re ser va de con tin gên cia, cuja for ma
de uti li za ção e mon tan te, de fi ni do com base na re ce i-
ta cor ren te lí qui da, se rão es ta be le ci dos na lei di re tri-
zes or ça men tá ri as, des ti na da ao:

a)(VETADO)
b) aten di men to de pas si vos con tin gen tes e ou -

tros ris cos e even tos fis ca is im pre vis tos.
§ 1º To das as des pe sas re la ti vas à di vi da pú bli-

ca, mo bi liá ria ou con tra tu al, e as re ce i tas que as aten -
de rão, cons ta rão da lei or ça men tá ria anu al.

§ 2º O re fi nan ci a men to da dí vi da pú bli ca cons ta-
rá se pa ra da men te na lei or ça men tá ria e nas de cré di-
to adi ci o nal.

§ 3º A atu a li za ção mo ne tá ria do prin ci pal da dí -
vi da mo bi liá ria re fi nan ci a da não po de rá su pe rar a va -
ri a ção do ín di ce de pre ços pre vis to na lei de di re tri zes
or ça men tá ri as, ou em le gis la ção es pe cí fi ca.

§ 4º É ve da do con sig nar na lei or ça men tá ria cré di-
to com fi na li da de im pre ci sa ou com do ta ção ili mi ta da.

§ 5º A lei or ça men tá ria não con sig na rá do ta ção
para in ves ti men to com du ra ção su pe ri or ao exer cí cio
fi nan ce i ro que não es te ja pre vis to no pla no plu ri a nu al
ou em lei que au to ri ze a sua in clu são, con for me

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

Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as
nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de-
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe-
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li-
za das.

§ 1º Re es ti ma ti va de re ce i ta por pane do Po der
Le gis la ti vo só será ad mi ti da se com pro va do erro ou
omis são de or dem téc ni ca ou le gal.

§ 2º O mon tan te pre vis to para as re ce i tas de
ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or das
des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça-
men tá ria.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo de cada ente co lo ca rá à
dis po si ção dos de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli-
co, no mí ni mo trin ta dias an tes do pra zo fi nal para en -
ca mi nha men to de suas pro pos tas or ça men tá ri as, os
es tu dos e as es ti ma ti vas das re ce i tas para o exer cí cio
sub se qüen te, in clu si ve da cor ren te lí qui da, e as res -
pec ti vas me mó ri as de cál cu lo.

........................................ ............................................
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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 – es tar 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 -
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 di 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.
........................................ ............................................

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do a úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 349, DE 2003
COMPLEMENTAR

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da, cria o Con se lho Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da e a Su pe rin ten-
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, e re gu la-
men ta as ati vi da des das ins ti tu i ções au-
to ri za das a atu ar no mer ca do de pre vi-
dên cia pri va da, em con for mi da de com o
pre vis to no art. 192 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei com ple men tar ins ti tui o Sis te ma
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, cria o Con se lho Na -
ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da (CNPP) e a Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da (SUPRE), e re gu la-
men ta as ati vi da des das ins ti tu i ções au to ri za das a
atu ar no mer ca do de pre vi dên cia pri va da.

§ 1º 0 Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da é ór gão co le gi a do e tem fun ção nor ma ti va no Sis -
te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
é en ti da de de su per vi são e fis ca li za ção das ins ti tu i-
ções au to ri za das a atu ar no mer ca do de pre vi dên cia
pri va da.

Art. 2º A po lí ti ca de pre vi dên cia pri va da ob je ti va rá:
I – pro mo ver a ex pan são do mer ca do de pre vi-

dên cia pri va da, pro pi ci an do as con di ções ne ces sá ri-
as a seu aper fe i ço a men to e in te gra ção no pro ces so
de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País;

II – do tar o mer ca do de pre vi dên cia pri va da de
me ca nis mos que es ti mu lem a li vre con cor rên cia, a
dis se mi na ção da in for ma ção e a trans pa rên cia das
ope ra ções;

III – co or de nar a po lí ti ca de pre vi dên cia pri va da
com a po lí ti ca de fi nan ce i ra e tra ba lhis ta do Go ver no
Fe de ral;

IV – ins ti tu ir ins tru men tos fi nan ce i ros com vis tas
a pre ser var a li qui dez e a sol vên cia das so ci e da des
que ope ram com pre vi dên cia pri va da:

V – as se gu rar a de fe sa dos in te res ses dos cli en-
tes das ope ra ções de pre vi dên cia pri va da.

CAPÍTULO II
Do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da tem a se guin te com po si ção:

I – Mi nis tro da Fa zen da, na qua li da de de Pre si-
den te;

II – Mi nis tro do Pla ne ja men to e Orça men to;
III – Su pe rin ten den te da Su pe rin ten dên cia de

Pre vi dên cia Pri va da;
IV – três mem bros com man da tos de qua tro

anos.
§ 1º Os mem bros re fe ri dos no in ci so IV fa rão jus

à mes ma re mu ne ra ção fi xa da para o Su pe rin ten den-
te da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da re u nir-se-á or di na ri a men te uma vez por mês, ou,
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ex tra or di na ri a men te, por con vo ca ção de seu Pre si-
den te ou de três de seus ou tros mem bros.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da de ci di rá por ma i o ria de vo tos, pre sen tes a ma i o ria
ab so lu ta de seus mem bros, ve da da ao Pre si den te
qual quer de ci são ad re fe ren dum do Co le gi a do.

§ 4º O Pre si den te par ti ci pa rá da vo ta ção e, em
caso de em pa te. pro fe ri rá voto de qua li da de.

Art. 4º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da tem por ob je ti vos:

I – pro mo ver as con di ções ne ces sá ri as ao bom
fun ci o na men to e ex pan são do mer ca do de pre vi dên-
cia pri va da e sua in te gra ção no pro ces so eco nô mi co
e so ci al do País:

II – re gu lar e co or de nar a atu a cão da Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 5º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da:

I – co or de nar a su per vi são e fis ca li za ção das
ins ti tu i ções do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da;

II – re gu lar a cons ti tu i ção, a or ga ni za ção e o fun -
ci o na men to das ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar
no seg men to sob a su per vi são da Su pe rin ten dên cia
de Pre vi dên cia Pri va da, dis pon do es pe ci al men te so -
bre:

a) ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do mí ni mos
para o fun ci o na men to das ins ti tu i ções, in clu si ve a for -
ma de sua re a li za ção;

b) mar gem de sol vên cia, fun do de ga ran tia, fun -
do de cons ti tu i ção e os cri té ri os de for ma ção de pro vi-
sões téc ni cas e fun dos es pe ci a is das ins ti tu i ções de
se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção;

e) trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio, fu são, in -
cor po ra ção, ci são e qual quer ou tra for ma de re or ga ni-
za ção das ins ti tu i ções;

d) ope ra ções que po de rão re a li zar en tre si, es pe-
ci al men te as ins ti tu i ções sob o mes mo con tro le so ci e tá-
rio ou per ten cen tes ao mes mo gru po eco nô mi co;

e) re gras e res tri ções para o fun ci o na men to de
ins ti tu i ções do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da per ten cen tes a gru pos eco nô mi cos que ope ram
si mul ta ne a men te em mais de um seg men to do sis te-
ma fi nan ce i ro ou em ati vi da des não fi nan ce i ras;

f) cri té ri os para ins ta lar de pen dên ci as e par ti ci-
par do ca pi tal de em pre sas no País e no ex te ri or;

g) cri té ri os para in ves ti du ra e exer cí cio de car -
gos de ad mi nis tra do res, fis ca is e de ma is fun ções de
ór gãos es ta tu tá ri os;

h) per cen ta gem má xi ma de re cur sos que po de-
rão ser apli ca dos jun to a um mes mo cli en te, a so ci e-
da des con tro la das, co li ga das ou sob o mes mo con-
tro le so ci e tá rio;

i) ín di ces e ou tras con di ções so bre en ca i xes,
imo bi li za ções, par ti ci pa ções so ci e tá ri as e de ma is re -
la ções pa tri mo ni a is;

j) prin cí pi os e cri té ri os de con ta bi li da de, au di to-
ria e atuá ria se rem ob ser va dos, pe ri o di ci da de de le-
van ta men to de de mons tra ções fi nan ce i ras e de for -
ne ci men to de in for ma ções e do cu men tos a Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da e ao pú bli co;

l) re fe ren ci a is para afe ri ção da ca pa ci da de eco -
nô mi ca de con tro la do res so ci e tá ri os e da ca pa ci da de
téc ni ca de ad mi nis tra do res de ins ti tu i ções;

III – re gu lar os pro ce di men tos obri ga tó ri os, ob -
ser va das esta lei com ple men tar e a le gis la ção vi gen-
te, que de ve rão ser ado ta dos pela Su pe rin ten dên cia
de Pre vi dên cia Pri va da para fa zer cum prir as dis po si-
ções re la ti vas ao ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do
mí ni mos das ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar no
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, de for ma
que:

a) seja apre sen ta do um pla no de re cu pe ra ção
caso o ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do da ins ti tu i-
ção es te ja even tu al men te aba i xo do mí ni mo es ta be-
le ci do, fi can do ve da da a ex pan são das ope ra ções ati -
vas e pas si vas da ins ti tu i ção en quan to não for apro va-
do o re fe ri do pla no pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da;

b) seja de cre ta da a in ter ven ção e pro mo vi da a
mu dan ça no con tro le so ci e tá rio, sob qual quer for ma
ad mi ti da em lei, de ins ti tu i ção que es te ja even tu al-
men te com ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo
de ses sen ta por cen to do mí ni mo es ta be le ci do;

c) seja pro mo vi da a li qui da ção de ins ti tu i ção que
es te ja even tu al men te com ca pi tal e pa tri mô nio lí qui do
aba i xo de vin te por cen to do mí ni mo es ta be le ci do;

IV – re gu lar as ope ra ções de pre vi dên cia pri va-
da, dis pon do em es pe ci al so bre:

a) ca rac te rís ti cas ge ra is dos con tra tos e dos pla -
nos de pre vi dên cia pri va da;

b) apli ca ção das re ser vas téc ni cas;
V – es ta be le cer as di re tri zes e con di ções pai-a a 

re a li za ção de ope ra ções de pre vi dên cia pri va da no
ex te ri or;

VI – re gu lar a taxa de su per vi são e fis ca li za ção
de vi da pe las ins ti tu i ções do Sis te ma Na ci o nal de Pre -
vi dên cia Pri va da à Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da, po den do de ter mi nar que até vin te por cen to
des sa taxa seja re co lhi da em fa vor do pró prio Con se-
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lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, para seu cus te io
ou re dis tri bu i ção em in ves ti men tos, tre i na men tos aos
ser vi do res e cus te i os pri o ri tá ri os da Su pe rin ten dên-
cia de Pre vi dên cia Pri va da;

VIII – de ci dir so bre os re cur sos re fe ren tes às
ma té ri as re ser va das à sua de ci são, na for ma do re gu-
la men to pre vis to no ca put do art. 6º;

IX – re gu lar a pres ta ção de con tas anu al da Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da re la ti va men te
a sua ati vi da de de su per vi são e fis ca li za ção;

X – apro var o or ça men to e a pres ta ção de con tas
anu al da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

XI – de ci dir so bre as pro pos tas da Co mis são
Con sul ti va Te má ti ca, en ca mi nha das na for ma do § 3º
do art. 8º.

§ 1º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da po de rá re gu lar tam bém os pro ce di men tos e sis te-
mas ge ren ci a is de con tro le, de for ma que se jam ade -
qua da men te cum pri das e fis ca li za das as leis e re gu-
la men ta ções do fun ci o na men to das ins ti tu i ções do
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º A pres ta ção de con tas anu al de que tra tam
o in ci so IX e X do ca put de ve rá ser en ca mi nha da ao
Pre si den te da Re pú bli ca, à Câ ma ra dos De pu ta dos e
ao Se na do Fe de ral, até a pri me i ra quin ze na do mês
de mar ço do ano se guin te, acom pa nha da da pres ta-
ção de con tas do pró prio Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da, de ven do con ter:

I – ava li a ção da si tu a ção do Sis te ma Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da no ano an te ri or e in for ma ções
re la ti vas às prin ci pa is po lí ti cas e me di das ado ta das
no pe río do;

II – re la tó ri os ad mi nis tra ti vos so bre as prin ci pa is
ati vi da des de sen vol vi das pelo Con se lho Na ci o nal de
Pre vi dên cia Pri va da e pela Su pe rin ten dên cia de Pre -
vi dên cia Pri va da; e

III – re la tó ri os so bre fa lên ci as, li qui da ções e ou -
tros re gi mes es pe ci a is de cre ta dos jun to a ins ti tu i ções
do Sis te ma Na ci o nal Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 6º De ve rão atu ar jun to ao Con se lho Na ci o-
nal de Pre vi dên cia Pri va da, na for ma de re gu la men to
apro va do pelo Mi nis tro da Fa zen da:

I – Se cre ta ria-Exe cu ti va;
II – Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Na ci o nal

de Pre vi dên cia Pri va da; e
III – Co mis são Con sul ti va Te má ti ca.
§ 1º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da

fun ci o na rá cor no Se cre ta ria-Exe cu ti va do Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º O Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Pre -
vi dên cia Pri va da de sig na rá, en tre os con se lhe i ros de

que tra ta o in ci so IV do art. 3º, o Pre si den te da Co mis-
são de Re cur sos do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da e o Co or de na dor da Co mis são Con sul ti va Te -
má ti ca.

§ 3º Ca be rá à Se cre ta ria-Exe cu ti va a co or de na-
ção ad mi nis tra ti va do Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da, bem como to mar pú bli cas as de ci-
sões do Con se lho.

§ 4º Ca be rá à Co mis são de Re cur sos do Sis te-
ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da jul gar, em úl ti ma
ins tân cia ad mi nis tra ti va, os re cur sos in ter pos tos con -
tra pe na li da des im pos tas pela Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da.

§ 5º O re gu la men to a que se re fe re o ca put po -
de rá re ser var ao Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da, em subs ti tu i ção à Co mis são de Re cur sos do
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, a de ci são
so bre re cur sos re fe ren tes às pe na li da des que im por-
tem em ina bi li ta ção para o exer cí cio de car gos ou em
sus pen são ou cas sa ção de au to ri za ção de ins ti tu i-
ções do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 7º A Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Na -
ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da po de rá ser or ga ni za da
em Câ ma ras ou Tur mas.

§ 1º As Câ ma ras ou Tur mas da Co mis são de
Re cur sos do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da se rão pa ri ta ri a men te com pos tas por re pre sen tan-
tes da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da e
das ins ti tu i ções que ope ram no mer ca do de pre vi dên-
cia pri va da, es co lhi dos na for ma do re gu la men to pre -
vis to no ca put do art. 6º.

§ 2º O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca de sig na-
rá um pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal para fun ci o nar
jun to à Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 3º A Co mis são de Re cur sos do Sis te ma Na ci-
o nal de Pre vi dên cia Pri va da re u nir-se-á or di na ri a-
men te na ter ce i ra se ma na de cada mês ou, ex tra or di-
na ri a men te, por con vo ca ção de seu Pre si den te ou da
ma i o ria de seus mem bros.

§ 4º Os jul ga men tos da Co mis são de Re cur sos
do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da se rão
pro mo vi dos em ses são pu bli ca.

Art. 8º A Co mis são Con sul ti va Te má ti ca será
cons ti tu í da por re pre sen tan tes de ins ti tu i ções ou de
en ti da des re pre sen ta ti vas de ins ti tu i ções que com-
põem o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da e
por re pre sen tan tes de ins ti tu i ções ou en ti da des que
te nham no tó ria es pe ci a li za ção ou in te res se no tema
da res pec ti va co mis são te má ti ca, nos ter mos do re-
gu la men to pre vis to no ca put do art. 6º.
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§ 1º O Su pe rin ten den te da Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da in di ca rá o Co or de na dor da Co-
mis são Te má ti ca.

§ 2º É obri ga tó ria a ma ni fes ta ção pré via da Co -
mis são Con sul ti va Te má ti ca nas de ci sões do Con se-
lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da que en vol ve rem
mu dan ças no cam po es pe cí fi co de atu a ção da Co-
mis são, res sal va das as ma té ri as que re que i ram si gi-
lo, a cri té rio do Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de
Pre vi dên cia Pri va da.

§ 3º A Co mis são Con sul ti va Te má ti ca, por ini ci a-
ti va de qual quer de seus in te gran tes e apro va ção pela 
ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, po de rá en ca mi-
nhar pro po si ções re la ti vas a seu cam po es pe cí fi co de 
atu a ção ao Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da, que de li be ra rá após ma ni fes ta ção da Su pe rin ten-
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 4º o re gu la men to de que tra ta o ca put do art. 6º 
po de rá res sal var ma té ri as so bre as qua is não cabe a
ini ci a ti va pre vis ta no § 3º.

§ 5º A Se cre ta ria-Exe cu ti va, a Co mis são de Re -
cur sos do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da e
a Co mis são Con sul ti va Te má ti ca fun ci o na rão sob a
res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Fa zen da, po den do
se va ler de re cur sos hu ma nos e ma te ri a is for ne ci dos
pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da e pe-
los Mi nis té ri os da Fa zen da e do Pla ne ja men to e
Orça men to.

CAPÍTULO III
Da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 9º Fica cri a da, na for ma des ta lei com ple men-
tar, a Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, au tar-
quia es pe ci al, com per so na li da de ju rí di ca e pa tri mô nio
pró pri os, do ta da de au to no mia ad mi nis tra ti va, eco nô mi-
ca, fi nan ce i ra e téc ni ca, com sede e foro no Dis tri to Fe -
de ral e ju ris di ção em todo ter ri tó rio na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos à Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da os pri vi lé gi os e
prer ro ga ti vas da Fa zen da Na ci o nal.

Art. 10. Cons ti tu em ob je ti vos da Su pe rin ten dên-
cia de Pre vi dên cia Pri va da:

I –  ze lar pela eqüi da de dos con tra tos re a li za dos
no âm bi to do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da;

II – ze lar pela li qui dez e sol vên cia das ins ti tu i-
ções de pre vi dên cia pri va da;

III – es ti mu lar a for ma ção de pou pan ça de lon go
pra zo no País;

IV – do tar o mer ca do de pre vi dên cia pri va da de
me ca nis mos que as se gu rem a li vre con cor rên cia e o
aces so do pú bli co às in for ma ções de seu in te res se.

Art. 11. Com pe te à Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da:

I – re gu la men tar, com ob ser vân cia das nor mas
de fi ni das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da, as ma té ri as re la ti vas h sua área de atu a ção;

II – con ce der au to ri za ção para o fun ci o na men to,
trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio, fu são, in cor po ra-
ção, ci são, e qual quer ou tra for ma de re or ga ni za ção
de ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da;

III – fis ca li zar as ati vi da des e ope ra ções das ins -
ti tu i ções en ti da des de pre vi dên cia pri va da;

IV – con tro lar a li qui dez e sol vên cia das ins ti tu i-
ções de pre vi dên cia pri va da;

V – au to ri zar a mo vi men ta ção e li be ra ção de
bens e va lo res obri ga to ri a men te ins cri tos em ga ran tia
das re ser vas téc ni cas e do fun do de ga ran tia, na for -
ma re gu la men ta da pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da;

VI – apro var os pla nos de pre vi dên cia pri va da
an tes de sua co lo ca ção no mer ca do;

VII – cre den ci ar os au di to res atu a ri a is e fis ca li-
zar suas ati vi da des;

VIII – de cre tar os re gi mes es pe ci a is na for ma
dos arts. 59 a 68 des ta lei com ple men tar;

IX – apli car às ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va-
da as pe na li da des pre vis tas nes ta lei com ple men tar.

Art. 12. A ad mi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia de 
Pre vi dên cia Pri va da será exer ci da por uma di re to ria
com pos ta de um su pe rin ten den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para o exer -
cí cio de um man da to de qua tro anos, nas se guin tes
con di ções:

I – se rão re cru ta dos den tre ci da dãos bra si le i ros
que aten dam aos se guin tes re qui si tos:

a) ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da;
b) mais de cin co anos de ex pe riên cia em ati vi-

da des pro fis si o na is que exi jam co nhe ci men to nas
áre as de ad mi nis tra ção, con ta bi li da de, di re i to, eco no-
mia ou fi nan ças;

II – te rão seus no mes pre vi a men te apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta, pre ce di da
de ar güi ção pú bli ca;

III – po de rão ser re con du zi dos por uma úni ca
vez ao car go para o qual fo ram no me a dos, ob ser va-
das as con di ções do in ci so II.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra ta o ca put des te ar-
ti go so men te per de rão seus man da tos nos ca sos de:

I – pe di do de dis pen sa for mu la do pelo pró prio
in te res sa do, cu jas ra zões se rão en ca mi nha das ao
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Pre si den te da Re pú bli ca e ao Pre si den te do Se na do
Fe de raL

II – de mis são, por ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, de vi da men te jus ti fi ca da, apro va da pelo
Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta, sen do as se gu-
ra da ao di ri gen te a opor tu ni da de de es cla re ci men to e
de fe sa, em ses são pú bli ca an te ri or à de li be ra ção.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá ao Pre si-
den te do Se na do Fe de ral os no mes e cur rí cu los dos
can di da tos aos car gos de que tra ta o ca put des te ar ti go:

I – até ses sen ta dias an tes do en cer ra men to do
man da to do di ri gen te a ser subs ti tu í do ou re con du zi-
do, no caso de en cer ra men to nor mal do man da to;

II – no pra zo de quin ze dias, nos ca sos de per da
de man da to ou de re je i ção, pelo Se na do Fe de ral, de
nome in di ca do.

§ 3º É ve da do aos di ri gen tes da Su pe rin ten dên-
cia de Se gu ros Pri va dos:

I – exer cer qual quer ou tra fun ção, em pre go ou
car go, pú bli co ou pri va do, mes mo que não re mu ne ra-
do, ex ce to o de pro fes sor;

II – man ter par ti ci pa ção aci o ná ria, di re ta ou in di-
re ta, em ins ti tu i ção do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên-
cia Pri va da que es te ja sob a su per vi são ou fis ca li za-
ção do ór gão ou en ti da de em que são mem bros ou di -
ri gen tes, in com pa ti bi li da de que se es ten de aos côn ju-
ges, e con cu bi nos e aos pa ren tes até o se gun do grau;

III – por um pe río do de seis me ses após o exer -
cí cio do man da to ou a exo ne ra ção a pe di do, exer cer
qual quer ati vi da de pro fis si o nal, di re ta ou in di re ta men-
te, com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, jun to a ins ti tu i-
ções do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da ou
par ti ci par do con tro le so ci e tá rio de so ci e da des dele
in te gran tes;

IV – in ter vir em qual quer ma té ria em que ti ver in -
te res se con fli tan te com os ob je ti vos do ór gão ou en ti-
da de em que exer ce a fun ção, bem como par ti ci par
de de li be ra ção que, a res pe i to, to ma rem os de ma is
mem bros do ór gão, de ven do dar-lhes ciên cia do lato
e fa zer cons tar em ata a na tu re za e ex ten são de seu
im pe di men to;

V – va ler-se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za.

§ 4º Os di ri gen tes a que se re fe re o ca put des te
ar ti go guar da rão si gi lo das in for ma ções re la ti vas às
ma té ri as em exa me na Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, até sua di vul ga ção ao pú bli co.

§ 5º Du ran te o im pe di men to de que tra ta o in ci so
III do § 3º, fica as se gu ra do aos ex-di ri gen tes que
cum pri rem in te gral men te o man da to para o qual fo-
ram ele i tos, ou dele se afas ta rem por in ca pa ci da de fí -
si ca ou psi co ló gi ca, com pro va da me di an te la u do de
jun ta mé di ca ofi ci al, o re ce bi men to, em ca rá ter pes so-
al e in trans fe rí vel, dos pro ven tos do car go exer ci do,
sal vo na hi pó te se de ocu par novo car go, em pre go ou
fun ção pú bli ca ou ain da car go, em pre go ou fun ção no
se tor pri va do que não co li da com o dis pos to na que le
in ci so.

Art. 13. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da fun ci o na rá como ór gão de de li be ra ção co le gi a-
da de acor do com re gi men to in ter no apro va do pelo
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, no qual
se rão fi xa das as atri bu i ções do su pe rin ten den te, dos
di re to res e do co le gi a do.

Art. 14. Com pe te ao Co le gi a do da Su pe rin ten-
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da:

I – de ci dir so bre ma té ri as de com pe tên cia da
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no da Su pe-
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da para apro va ção
pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da;

III – sub me ter à apro va ção do Con se lho Na ci o-
nal de Pre vi dên cia Pri va da seu or ça men to e suas de -
mons tra ções fi nan ce i ras;

IV – apro var as nor mas ge ra is de con ta bi li da de
e au di to ria in ter na;

V – jul gar in qué ri tos ad mi nis tra ti vos en vol ven do
ques tões que es te jam no âm bi to de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. O re gi men to in ter no, além de ou -
tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra or -
ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va ela ins ti tu i ção, de fi ni ção
de res pon sa bi li da des, as atri bu i ções do su pe rin ten den-
te e dos di re to res e a for ma ele subs ti tu i ção des tes em
suas au sên ci as, im pe di men tos e va cân ci as.

Art. 15. O qua dro per ma nen te de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, or ga ni za do
em car re i ras e com es ta tu to pró prio, será ex clu si va-
men te cons ti tu í do de ser vi do res apro va dos em con -
cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, es pe cí-
fi co para o fim de in gres so na ins ti tu i ção, sen do nula
de ple no di re i to à ad mis são fe i ta sem ob ser vân cia
des sa exi gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos, van ta gens e ga ran ti as dos in te gran tes do qua -
dro de pes so al da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da se rão es ta be le ci dos no es ta tu to pró prio de
seus ser vi do res, a ser apro va do pelo Con se lho Na ci-
o nal de Pre vi dên cia Pri va da.
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§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da se rão re gi dos
pela le gis la ção pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, será 
pri va ti vo dos ser vi do res do seu qua dro de pes so al,
ad mi ti dos na for ma des te ar ti go.

§ 4º Du ran te o pe río do de im plan ta ção da Su pe-
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da e até a re a li za-
ção de con cur so pú bli co para o pro vi men to de seus
qua dros, o Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da po de rá re qui si tar ser vi do res pú bli cos jun to à Su pe-
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos e ao Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, e fun ci o ná ri os de
ins ti tu i ções ofi ci a is vin cu la das aos Mi nis té ri os da Fa -
zen da e do Pla ne ja men to e Orça men to.

§ 5º Os ser vi do res pú bli cos re qui si ta dos para
im plan ta ção da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va-
da, na for ma do § 4º, po de rão ser efe ti va dos no seu
qua dro de pes so al, obe de ci dos os cri té ri os es ta be le ci-
dos pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 6º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
cri a rá ser vi ço ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o exer cí cio
do pro cu ra tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins ti tu i ção.

Art. 16. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da cus te a rá as des pe sas ne ces sá ri as ao seu fun ci-
o na men to com as re ce i tas pro ve ni en tes de:

I – ta xas de fis ca li za ção e ou tros ser vi ços pres -
ta dos, ob ser va dos os va lo res fi xa dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da;

II – re ce i tas pro ve ni en tes de pe nas pe cu niá ri as
apli ca das no exer cí cio do seu po der de fis ca li za ção;

III – ou tras re ce i tas que lhe fo rem atri bu í das
pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da;

IV – do ta ções que lhe fo rem con sig na das no or -
ça men to da União;

V – ren da de bens pa tri mo ni a is e de ou tras fon -
tes even tu a is ou não.

Art. 17. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va-
da ins ti tu i rá sis te ma con tá bil com pa tí vel com sua na tu-
re za es pe cí fi ca, pu bli ca rá ba lan ço anu al dis cri mi nan do
suas re ce i tas e des pe sas, da ta do de 31 de de zem bro
de cada ano, e ob ser va rá nor mas pró pri as para fins de
re gis tro, acom pa nha men to e con tro le dos fa tos li ga dos
à sua ges tão, bem como para for ma li za ção, exe cu ção e
re gis tro de seus atos e con tra tos de qual quer na tu re za,
res pe i ta das as suas pe cu li a ri da des.

Art. 18. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da cri a rá au di to ria in ter na, su bor di na da di re ta men-
te à di re to ria, que es ta be le ce rá sis te mas de con tro le

ca pa zes de per mi tir o acom pa nha men to de to das as
ati vi da des da ins ti tu i ção, res sal tan do os as pec tos
con tá be is, fi nan ce i ros, ope ra ci o na is e pa tri mo ni a is.

Art. 19. O Con gres so Na ci o nal exer ce rá, para
efe i to de con tro le ex ter no, com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, 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 Su pe-
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

CAPÍTULO IV
Das Insti tu i ções de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 20. A au to ri za ção para fun ci o na men to das
ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber ta e fe cha da
será con ce di da pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên-
cia Pri va da, de acor do com as nor mas de fi ni das pelo
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 1º A au to ri za ção de fun ci o na men to para as
ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber ta terá pra zo
in de ter mi na do, será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, con -
ce di da sem ônus, de acor do com as nor mas de fi ni das
pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, que
ob ser va rá:

I – ca pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da de
seus con tro la do res e di ri gen tes; e

II – ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o
em pre en di men to.

§ 2º A au to ri za ção para o fun ci o na men to das ins ti-
tu i ções de pre vi dên cia pri va da fe cha da de ve rá ser re-
que ri da pela pa tro ci na do ra ou gru po pa tro ci na dor.

§ 3º Na au to ri za ção de que tra ta o § 1º será per -
mi ti da a trans mis são do con tro le da pes soa ju rí di ca ti -
tu lar.

§ 4º São con si de ra das ins ti tu i ções de pre vi dên-
cia fe cha da aque las que ope ram e ad mi nis tram fun -
dos de pen são.

§ 5º Fun do de pen são é o pla no que visa be ne fí-
cio ex clu si vo dos di re to res e em pre ga dos da em pre sa
ou gru po pa tro ci na dor.

§ 6º São ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da
aber ta as que ins ti tu em, ope ram e ad mi nis tram pla-
nos in di vi du a is ou pla nos co le ti vos.

§ 7º Pla no in di vi du al é o con tra ta do pelo par ti ci-
pan te, em seu pró prio be ne fí cio, di re ta men te com a
ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da aber ta.

§ 8º Pla no co le ti vo é o pla no con tra ta do com ins -
ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da aber ta por gru pos or -
ga ni za dos sob a for ma de con do mí nio ou so ci e da de
ci vil sem fins lu cra ti vos, com a in ter ve niên cia de em -
pre sas ou en ti da des as se me lha das.

§ 9º A em pre sa ou en ti da de in ter ve ni en te no
pla no co le ti vo é de no mi na da pa tro ci na do ra e po de rá
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ou não con tri bu ir para a for ma ção do fun do pre vi den-
ciá rio.

§ 10. O pla no co le ti vo em que a pa tro ci na do ra
con tri bui para a for ma ção do fun do pre vi den ciá rio é
de no mi na do pla no em pre sa ri al.

Art. 21. As ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da
cons ti tu ir-se-ão sob a for ma de so ci e da de anô ni ma
quan do ti ve rem fins lu cra ti vos e sob a for ma de fun da-
ção ou so ci e da de ci vil ou de ma is for mas so ci e tá ri as
au to ri za das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da, quan do não ti ve rem fi na li da de lu cra ti va.

Art. 22. Os pla nos de pre vi dên cia pri va da po de-
rão ter a for ma de be ne fí cio de fi ni do ou de con tri bu i-
ção de fi ni da, de acor do com a re gu la men ta ção a ser
ba i xa da pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da.

§ 1º Pla nos de be ne fí cio de fi ni do são aque les
nos qua is o be ne fí cio fu tu ro, fi xa do como ca rac te rís ti-
ca bá si ca do pla no, de ter mi na a con tri bu i ção.

§ 2º Pla nos de con tri bu i ção de fi ni da são aque -
les nos qua is a con tri bu i ção, fi xa da como ca rac te rís ti-
ca bá si ca do pla no, de ter mi na o be ne fí cio fu tu ro.

Art. 23. É ve da do:
I – às ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber ta,

ins ti tu í rem pla nos de pre vi dên cia de be ne fí cio de fi ni do;
II – às em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco -

no mia mis ta e de ma is em pre sas con tro la das pela
União, pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pi os,
pa tro ci na rem pla nos de pre vi dên cia de be ne fí cio de fi-
ni do.

Art. 24. Os pla nos de pre vi dên cia aber ta ins ti tu í-
dos a par tir da vi gên cia des ta lei com ple men tar de ve-
rão re ger-se pe las se guin tes con di ções, na for ma a
ser re gu la men ta da pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da:

I – é as se gu ra do ao par ti ci pan te de pla no em -
pre sa ri al os di re i tos re la ti vos às con tri bu i ções ver ti-
das pela em pre sa pa tro ci na do ra, na pro por ção de
dez por cen to por cada ano com ple to de vín cu lo em -
pre ga tí cio com a res pec ti va em pre sa;

II – é fa cul ta do ao par ti ci pan te de pla no de pre vi-
dên cia in di vi du al ou co le ti vo não-em pre sa ri al, a cada
seis me ses, e ao par ti ci pan te de pla no em pre sa ri al,
no caso de res ci são do con tra to de tra ba lho, trans fe rir
as re ser vas ma te má ti cas de seu pla no pre vi den ciá rio
para ou tra ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da;

III – na res ci são do con tra to de tra ba lho, o par ti-
ci pan te de pla no em pre sa ri al po de rá op tar por con ti-
nu ar con tri bu in do para o pla no de pre vi dên cia a que
es ta va vin cu la do, nas mes mas con di ções, ex ce to
pela con ti nu i da de da con tri bu i ção do em pre ga dor;

IV – o pra zo de res ga te dos pla nos de pre vi dên-
cia pri va da aber ta será o que cor res pon der, cu mu la ti-
va men te, a dez anos de con tri bu i ção e cin qüen ta e
cin co anos de ida de do par ti ci pan te;

V – o res ga te do pla no de pre vi dên cia po de rá
ser efe tu a do:

a) com isen ção do Impos to so bre Ope ra ções de
Cré di to, Câm bio e Se gu ro, ou re la ti vas a Tí tu los e Va -
lo res Mo bi liá ri os, se efe tu a do após o pra zo es ti pu la do
no in ci so IV ou em de cor rên cia de mor te ou in va li dez
per ma nen te do par ti ci pan te;

b) com in ci dên cia do Impos to so bre Ope ra ções
de Cré di to, Câm bio e Se gu ro, ou re la ti vas a Tí tu los e
Va lo res Mo bi liá ri os, a taxa de cres cen te a cada ano
com ple to, na for ma es ta be le ci da pelo Con se lho Na ci-
o nal de Pre vi dên cia Pri va da, se efe tu a do an tes do
pra zo es ti pu la do no in ci so V;

VI – é fa cul ta do ao par ti ci pan te de pla no de pre -
vi dên cia in di vi du al ou co le ti va op tar pelo pa ga men to,
jun to com as con tri bu i ções de seu pla no, de se gu ro
es pe ci al que ga ran ta, em caso de mor te ou in va li dez
per ma nen te, a com ple men ta ção do ca pi tal que se
acu mu la ria no de cor rer do pla no de con tri bu i ção con -
tra ta do.

§ 1º A apo sen ta do ria pela pre vi dên cia ofi ci al as se-
gu ra o res ga te na for ma dis pos ta no in ci so V, alí nea a.

§ 2º Cada so ci e da de de pre vi dên cia pri va da
aber ta será es ti pu lan te dos par ti ci pan tes de seus pla -
nos de pre vi dên cia jun to a so ci e da de se gu ra do ra, em
re la ção ao se gu ro es pe ci al de que tra ta o in ci so VI
des te ar ti go.

Art. 25. Apli cam-se aos fun dos de pen são as se -
guin tes dis po si ções:

I –  é obri ga tó ria a con tri bu i ção da pa tro ci na do ra
para o fun do pre vi den ciá rio;

II – po de rão ser ins ti tu í dos sob a for ma de be ne-
fí cio de fi ni do ou de con tri bu i ção de fi ni da;

III – em caso de res ci são do con tra to de tra ba lho
com a pa tro ci na do ra, é as se gu ra do ao par ti ci pan te de 
fun do de pen são:

a) o di re i to re la ti vo às con tri bu i ções ver ti das
pela em pre sa pa tro ci na do ra, na pro por ção de dez por 
cen to por cada ano com ple to de vín cu lo em pre ga tí cio
com a res pec ti va em pre sa;

b) o res ga te de sua quo ta-par te;
c) a trans fe rên cia de sua quo ta-par te para um

pla no de pre vi dên cia pri va da in di vi du al ou co le ti vo, ou 
para ou tro fun do de pen são;

d) a con ti nu i da de de suas con tri bu i ções para o
fun do de pen são a que es te ja vin cu la do, nas mes mas
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con di ções, ex ce to pela con tri bu i ção do em pre ga dor,
no caso de pla no de con tri bu i ção de fi ni da;

IV – a con ces são de be ne fí cio vin cu la-se à apo -
sen ta do ria pela pre vi dên cia ofi ci al;

v – é per mi ti da a trans for ma ção de fun do de
pen são em pla no co le ti vo de pre vi dên cia aber ta.

Art. 26. No tra ta men to tri bu tá rio apli cá vel à pre -
vi dên cia pri va da será ado ta do o prin cí pio do di fe ri-
men to do im pos to de ren da, ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – as pes so as fí si cas e ju rí di cas po de rão de du-
zir da base de cál cu lo do Impos to de Ren da as con tri-
bu i ções aos pla nos de pre vi dên cia pri va da;

II – não in ci di rá Impos to de Ren da so bre os ga -
nhos de ca pi tal au fe ri dos na apli ca ção dos re cur sos
dos fun dos ge ri dos por ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri -
va da;

III – os res ga tes efe tu a dos pe los par ti ci pan tes
es ta rão su je i tos a in ci dên cia do Impos to de Ren da na
fon te, nas con di ções re gu la men ta das pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, sal vo se:

a) se des ti na rem à aqui si ção de ren da jun to a
so ci e da des se gu ra do ras;

b) de cor re rem de mor te ou in va li dez per ma nen-
te do par ti ci pan te;

IV – o im pos to de ren da será co bra do quan do do 
usu fru to dos be ne fí ci os do fun do de pen são ou da
ren da ad qui ri da jun to à so ci e da de se gu ra do ra.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca o dis pos to no art.
24, V, b e no art. 26, III, às trans fe rên ci as efe tu a das na 
for ma do in ci so II do art. 24 e in ci so III, alí nea c, do art. 
25.

CAPÍTULO V
Da ga ran tia das ope ra ções das 

ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da

Art. 27. Para ga ran tia de suas ope ra ções, em
con for mi da de com os cri té ri os fi xa dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, as ins ti tu i ções de
pre vi dên cia pri va da aber ta cons ti tu i rão:

I – mar gem de sol vên cia e fun do de ga ran tia,
ob je ti van do ga ran tir per ma nen te men te suas ope ra-
ções;

II – re ser vas ma te má ti cas para aten der res pon-
sa bi li da des fu tu ras cer tas com pa ga men tos de pe cú-
li os e ren das de pla nos de se gu ro de vida in di vi du al
ou pre vi dên cia pri va da, amor ti za ções, ren di men tos e
prê mi os de pla nos de ca pi ta li za ção;

III – re ser vas e pro vi sões téc ni cas para aten der
ris cos as su mi dos;

IV – ou tras re ser vas e pro vi sões, para aten der
ou tras res pon sa bi li da des.

§ 1º A mar gem de sol vên cia cor res pon de à su fi-
ciên cia de ati vo para ga ran tir o pas si vo de cor ren te do
con jun to das ope ra ções re a li za das pe las ins ti tu i ções
de pre vi dên cia pri va da aber ta.

§ 2º O fun do de ga ran tia, re pre sen ta do por um
ter ço do va lor da mar gem de sol vên cia, cons ti tu i rá
per ma nen te ga ran tia su ple men tar das re ser vas e pro -
vi sões téc ni cas.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da de ter mi na rá va lo res mí ni mos para o fun do de ga -
ran tia, bem como as mo da li da des, li mi tes e per cen tu-
a is apli cá ve is aos in ves ti men tos de co ber tu ra das re -
ser vas téc ni cas des ti na das a ga ran tir os com pro mis-
sos as su mi dos, de acor do com o tipo de ins ti tu i ção e
as mo da li da des ou ra mos ope ra dos.

§ 4 Os ati vos e apli ca ções do fun do de ga ran tia
fi ca rão vin cu la dos à Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da, na for ma que for de fi ni da pelo Con se lho Na -
ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 28. Para ga ran tia de suas ope ra ções, em
con for mi da de com os cri té ri os fi xa dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, as ins ti tu i ções de
pre vi dên cia fe cha da cons ti tu i rão:

I – re ser vas ma te má ti cas para aten der res pon-
sa bi li da des fu tu ras cer tas com pa ga men tos de pe cú-
li os e ren das de pre vi dên cia pri va da;

II – ou tras re ser vas e pro vi sões, para aten der
ou tras res pon sa bi li da des.

Art. 29. A par ce la das con tri bu i ções de pre vi dên-
cia pri va da aber ta que, pe los res pec ti vos pla nos de
acu mu la ção de ca pi ta is, são des ti na das à for ma ção
de re ser vas ma te má ti cas se rão obri ga to ri a men te ad -
mi nis tra das na for ma de fun do de in ves ti men to fi nan-
ce i ro, em con for mi da de com re gu la men ta ção do Con -
se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 1º Os fun dos de in ves ti men to a que se re fe re o
ca put des te ar ti go são im pe nho rá ve is e so bre eles
não in ci dem en ca i xes obri ga tó ri os ou de pó si tos com -
pul só ri os, não se co mu ni cam com o pa tri mô nio da
ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra, bem como, em caso de fa -
lên cia ou li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i ção, não in te-
gram a mas sa fa li da ou li qui dan da.

§ 2º Além de uma taxa de ad mi nis tra ção fixa, os
pla nos de pre vi dên cia pri va da po de rão pre ver uma
taxa de re mu ne ra ção va riá vel, pelo de sem pe nho na
apli ca ção dos re cur sos, nos li mi tes e con di ções es ta-
be le ci dos pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da.

24240 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    301ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



§ 3º É ve da do aos pla nos de pre vi dên cia pri va da
aber ta fi xa rem ren ta bi li da de mí ni ma na apli ca ção das 
re ser vas ma te má ti cas

§ 4º As ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber-
ta e fe cha da de ve rão in for mar re gu lar men te a seus
se gu ra dos e con tri bu in tes so bre seus ati vos acu mu la-
dos nas re ser vas ma te má ti cas, na for ma que dis pu-
ser o Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 5º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da po de rá exi gir que, nos ca sos de pla nos pre vi den-
ciá ri os de be ne fí ci os de fi ni dos, seja di vul ga do tam-
bém aos con tri bu in tes o mon tan te atu a li za do da obri -
ga ção atu a ri al de vi da ao par ti ci pan te.

Art. 30. Sem pre que jul gar ne ces sá rio ou con ve-
ni en te à de fe sa dos in te res ses dos par ti ci pan tes de
pla nos de pre vi dên cia pri va da, a Su pe rin ten dên cia de 
Pre vi dên cia Pri va da exi gi rá das ins ti tu i ções sob sua
ju ris di ção a apre sen ta ção de um pro gra ma de re cu-
pe ra ção fi nan ce i ra ou téc ni ca, no pra zo que fi xar.

CAPÍTULO VI
Do Si gi lo de Da dos

Art. 31. As ins ti tu i ções do mer ca do de pre vi dên-
cia pri va da con ser va rão si gi lo de qua is quer ope ra-
ções ati vas, pas si vas e aces só ri as ou de ser vi ços
pres ta dos a seus cli en tes, ca ben do-lhes, ain da, ob-
ser var o mes mo de ver re la ti va men te às in for ma ções
ob ti das no de sem pe nho de suas atri bu i ções, res sal-
va das as ex ce ções es ta be le ci das nes ta lei com ple-
men tar.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não
abran ge as in for ma ções cons tan tes de lis tas ou ca-
das tros de emi ten tes de che ques sem fun dos, de fra -
u da do res e de ve do res ina dim plen tes, que po de rão
ser for ne ci dos pe las ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va-
da às as so ci a ções co mer ci a is, ser vi ços de pro te ção
ao cré di to, as so ci a ções de lo jis tas e en ti da des con gê-
ne res, me di an te con vê nio, na for ma pre vis ta em ins -
tru ções ex pe di das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da.

Art. 32. No cur so de in ves ti ga ção ou pro ces so
ju di ci al. o Po der Ju di ciá rio re qui si ta rá à Su pe rin ten-
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da as in for ma ções e do -
cu men tos de que ne ces si tar.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções e es cla re ci-
men tos or de na dos pelo Po der Ju di ciá rio e a exi bi ção
de li vros e do cu men tos em ju í zo, se re ves ti rão sem -
pre do mes mo ca rá ter si gi lo so, só po den do a eles ter
aces so as par tes le gí ti mas na ca u sa, que de les não
po de rão ser vir-se para fins es tra nhos à mes ma.

Art. 33. No cur so de in ves ti ga ção, a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral, após apro va ção pe -
los seus res pec ti vos ple ná ri os, bem como suas Co-
mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, após apro va ção
por ma i o ria de seus mem bros, po de rão re qui si tar à
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da as in for ma-
ções de que ne ces si ta rem, no que de ve rão ser ri go ro-
sa men te aten di dos.

§ 1º Obri gam-se os mem bros do Po der Le gis la-
ti vo a man ter sob si gi lo as in for ma ções ob ti das na for -
ma des te ar ti go, con si de ran do-se que bra do de co ro
par la men tar a sua di vul ga ção.

§ 2º A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe -
de ral, bem como suas Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to, só apre ci a rão as in for ma ções de que tra ta o 
ca put des te ar ti go em ses são se cre ta.

Art. 34. Po de rá ser fi xa do con vê nio en tre a Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da e a Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té rio da Fa zen da, com
vis tas à tro ca de in for ma ções no cur so de in ves ti ga-
ções de ilí ci tos pra ti ca dos con tra o Sis te ma Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da e a Fa zen da Na ci o nal.

§ 1º Se rão apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da os ter mos do con vê nio de que 
tra ta o ca put des te ar ti go.

§ 2º As in for ma ções ob ti das na for ma des te ar ti-
go se rão uti li za das re ser va da men te e man ti das sob
si gi lo, su je i tan do os in fra to res às pe nas pre vis tas nes -
ta lei com ple men tar.

Art. 35. As ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da fi -
cam obri ga das a for ne cer à Su pe rin ten dên cia de Pre -
vi dên cia Pri va da as in for ma ções e do cu men tos re la-
ci o na dos à fun ção fis ca li za do ra pre vis ta nes ta lei
com ple men tar, bem como para aten der o que dis põe
o art. 34.

Art. 36. Qu an do, no exer cí cio de suas atri bu i-
ções, a Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
com pro var a prá ti ca de ilí ci to pe nal de fi ni do em lei
como de ação pú bli ca, de ve rá co mu ni car os fa tos ao
Mi nis té rio Pú bli co, com as in for ma ções e do cu men tos
per ti nen tes.

Art. 37. No in te res se da su per vi são e fis ca li za-
ção de ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da que ope-
rem em mais de um país, me di an te con vê ni os ce le-
bra dos para a tro ca de in for ma ções com en ti da des si -
mi la res de ou tros pa í ses, a Su pe rin ten dên cia de Pre -
vi dên cia Pri va da po de rá aten der os re que ri men tos de 
in for ma ções so li ci ta das por es ses ór gãos es tran ge i-
ros, des de que haja a ga ran tia de que tais in for ma-
ções se rão man ti das em si gi lo pelo ór gão es tran ge i ro
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de fis ca li za ção, e que haja ga ran tia de re ci pro ci da de
no for ne ci men to das in for ma ções.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções de ca rá ter si gi-
lo so ob ti das pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da jun to a en ti da des de su per vi são e fis ca li za-
ção de ou tros pa í ses se rão man ti das em si gi lo, so-
men te sen do pas sí ve is de for ne ci men to a ou tros ór -
gãos e ins ti tu i ções no País por ex pres sa au to ri za ção
do res pec ti vo ór gão es tran ge i ro.

Art. 38. Res sal va das as ex ce ções pre vis tas nes -
ta lei com ple men tar e o con sen ti men to ex pres so dos
in te res sa dos, a vi o la ção do de ver de si gi lo cons ti tui
cri me su je i to à pena de re clu são, de um a qua tro
anos, apli can do-se, no que cou ber, o Có di go Pe nal e
o Có di go de Pro ces so Pe nal, sem pre ju í zo de ou tras
san ções ca bí ve is.

Art. 39. As ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da
aber ta, as so ci e da des por elas con tro la das ou a elas
li ga das ou co li ga das, seus con tro la do res, pes so as fí -
si cas ou ju rí di cas, seus ad mi nis tra do res, re pre sen-
tan tes, man da tá ri os, pre pos tos e em pre ga dos e de-
ma is pes so as fí si cas e ju rí di cas su je i tas à dis ci pli na
des ta lei com ple men tar de ve rão, obri ga to ri a men te,
pres tar to dos os es cla re ci men tos e in for ma ções so li-
ci ta dos pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va-
da, na for ma e pra zos por elas es ta be le ci dos, quan do
no exer cí cio das atri bu i ções con fe ri das por esta lei
com ple men tar.

§ 1º No exer cí cio de seus po de res de fis ca li za-
ção, é as se gu ra do o li vre aces so de pre pos tos ex-
pres sa men te cre den ci a dos pela Su pe rin ten dên cia de 
Pre vi dên cia Pri va da aos es ta be le ci men tos e de pen-
dên ci as das ins ti tu i ções men ci o na das no ca put des te
ar ti go, pre pos tos es tes que po de rão exi gir a exi bi ção
de do cu men tos, pa péis, li vros, in for ma ções e sis te-
mas de con tro le man ti dos ou não por meio de sis te-
mas ele trô ni cos de re gis tro ou es cri tu ra ção, con si de-
ran do-se a ne ga ti va de aten di men to como em ba ra ço
à fis ca li za ção, su je i to às pe na li da des ca bí ve is.

§ 2º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
po de rá, ain da, re qui si tar:

I – in for ma ções e do cu men tos a qua is quer ór -
gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is;

II – do cu men tos e pa péis de tra ba lho aos au di-
to res atu a ri a is.

§ 3º Nos li mi tes das dis po si ções des te ca pí tu lo,
não po dem ser opos tas ex ce ções de si gi lo ban cá rio
ou se gre do co mer ci al à Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da.

CAPÍTULO VII
Dos Re gi mes Espe ci a is de Inter ven ção

e Li qui da ção Ju di ci al

Art. 40. As ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da e
as de ma is ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das au to ri za-
das a atu ar, nos seg men tos es pe cí fi cos, pela Su pe-
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, su je i tam-se à in -
ter ven ção e à li qui da ção ju di ci al, nos ter mos des ta lei
com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções re fe ri das no ca-
put fi cam im pe di das de re que rer con cor da ta.

Art. 41. A in ter ven ção po de rá ser de cre ta da pela 
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da re la ti va-
men te a qual quer ins ti tu i ção sob sua ju ris di ção, quan -
do se ve ri fi ca rem as se guin tes anor ma li da des:

I – a ins ti tu i ção so frer pre ju í zo que su je i te a ris -
cos os seus cre do res e par ti ci pan tes;

II – fo rem ve ri fi ca das re i te ra das in fra ções a dis -
po si ti vos da le gis la ção, não re gu la ri za das após as de -
ter mi na ções da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da, no uso das suas atri bu i ções le ga is;

III – a ins ti tu i ção es te ja even tu al men te com ca pi-
tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de ses sen ta por
cen to do mí ni mo es ta be le ci do.

§ 1º A in ter ven ção será de cre ta da ex-of fi cio
pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da ou por
so li ci ta ção dos ad mi nis tra do res da pró pria ins ti tu i ção,
sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil e cri mi na] que
lhes cou ber.

§ 2º O pe río do de in ter ven ção não ex ce de rá a
seis me ses, que, por de ci são da Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da, po de rá ser pror ro ga do por igual
pe río do e por uma úni ca vez.

Art. 42. A in ter ven ção será exe cu ta da por um in -
ter ven tor ou, de acor do com o por te da ins ti tu i ção, por 
um con se lho in ter ven tor, cons ti tu í do de três a cin co
mem bros, no me a dos pela Su pe rin ten dên cia de Pre-
vi dên cia Pri va da, com ple nos po de res de ges tão.

§ 1º Inde pen den te men te da pu bli ca ção do ato de
sua no me a ção, o in ter ven tor, ou con se lho in ter ven tor,
será in ves ti do, de ime di a to, em suas fun ções, me di an te
ter mo de pos se la vra do no li vro pró prio da ins ti tu i ção
sob in ter ven ção, com a trans cri ção do ato que hou ver
de cre ta do a me di da e que o te nha no me a do.

§ 2º As fun ções e obri ga ções do in ter ven tor ou
do con se lho in ter ven tor, as sim como a for ma de sua
pres ta ção de con tas, se rão re gu la men ta das pelo
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 3º Das de ci sões do in ter ven tor ou do con se lho
in ter ven tor ca be rá re cur so, sem efe i to sus pen si vo, no
pra zo de dez dias da res pec ti va ciên cia, para a ins tân-
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cia de re cur sos do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da.

Art. 43. A in ter ven ção ces sa rá:
I – se os in te res sa dos, apre sen tan do as ne ces-

sá ri as con di ções de ga ran tia, a cri té rio da Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, to ma rem a si o
pros se gui men to das ati vi da des eco nô mi cas da em-
pre sa;

II – quan do, a cri té rio da Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da, a si tu a ção da ins ti tu i ção se hou -
ver nor ma li za do;

III – se de cre ta da a li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i ção.
Art. 44. A li qui da ção ju di ci al das ins ti tu i ções de

pre vi dên cia pri va da e de ma is ins ti tu i ções pú bli cas ou
pri va das au to ri za das a atu ar, nos seg men tos es pe cí-
fi cos, pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da,
ne ces sa ri a men te pre ce di da de in ter ven ção, so men te
po de rá ser re que ri da ao Mi nis té rio Pú bli co pela pró-
pria Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 1º A ini ci a ti va da Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da res trin gir-se-á às ins ti tu i ções sob sua
ju ris di ção e será de vi da men te fun da men ta da ao Mi -
nis té rio Pú bli co, a quem com pe ti rá a pro po si ção da
ação pe ran te o Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Apli cam-se à li qui da ção ju di ci al das ins ti tu i-
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go as dis po si ções
da le gis la ção vi gen te.

Art. 45. Du ran te a fase de ins tru ção do pro ces so
em ju í zo, a Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
fun ci o na rá como as sis ten te obri ga tó rio do Mi nis té rio
Públi co no pro ces so de li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i ção.

Art. 46. A clas si fi ca ção dos cré di tos para fins da
li qui da ção ju di ci al de ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va-
da ou ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da au to ri za da a atu -
ar, em seg men to es pe cí fi co, pela Su pe rin ten dên cia
de Pre vi dên cia Pri va da, ob ser va rá a se guin te or dem
de pre fe rên cia:

I – os cré di tos tra ba lhis tas, na for ma do art. 102,
ca put, do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945;

II – as ações tra ba lhis tas im pe tra das an tes da
data da de cre ta ção da li qui da ção ju di ci al;

III – os cré di tos de cor ren tes de si nis tros avi sa-
dos ao es ta be le ci men to de se gu ro, res se gu ro ou pre -
vi dên cia pri va da;

IV – os de ma is cré di tos, ob ser va da a or dem do
art. 102 do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945.

Art. 47. No caso de li qui da ção ju di ci al ou fa lên-
cia de ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da aber ta, a Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da de ter mi na rá a

trans fe rên cia da ad mi nis tra ção do res pec ti vo fun do
ou fun dos de in ves ti men to para ou tra ins ti tu i ção.

Art. 48. Os con tro la do res e ad mi nis tra do res das
ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber ta sob in ter-
ven ção ou li qui da ção ju di ci al, fi ca rão com seus bens
in dis po ní ve is, não po den do, por qual quer for ma, di re-
ta ou in di re ta, ali e ná-los ou one rá-los, até a apu ra ção
e li qui da ção fi nal de suas res pon sa bi li da des.

§ 1º A in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go de -
cor re do ato que de cre tar a in ter ven ção, ou a li qui da-
ção ju di ci al, e atin ge os con tro la do res e to dos aque -
les que te nham es ta do no exer cí cio das fun ções es ta-
tu tá ri as nos doze me ses an te ri o res ao mes mo ato.

§ 2º Por pro pos ta da Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da, apro va da pelo Con se lho Na ci o nal de
Pre vi dên cia Pri va da, a in dis po ni bi li da de pre vis ta nes -
te ar ti go po de rá ser es ten di da:

I – aos bens de ge ren tes, con se lhe i ros fis ca is,
au di to res in de pen den tes e aos de to dos aque les que
te nham con cor ri do, nos úl ti mos doze me ses, para a
de cre ta ção da in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al;

II – aos bens de pes so as que, nos úl ti mos doze
me ses, os te nham, a qual quer tí tu lo, ad qui ri do de ad -
mi nis tra do res da ins ti tu i ção ou das pes so as re fe ri das
no in ci so I, des de que haja se gu ros ele men tos de
con vic ção de se tra tar de trans fe rên cia si mu la da com
o fim de evi tar os efe i tos des ta Lei com ple men tar.

§ 3º Não se in clu em nas dis po si ções des te ar ti-
go os bens con si de ra dos ina li e ná ve is ou im pe nho rá-
ve is pela le gis la ção em vi gor.

§ 4º Não são igual men te atin gi dos pela in dis po-
ni bi li da de os bens ob je to de con tra to de ali e na ção, de
pro mes sa de com pra e ven da, de ces são ou pro mes-
sa de ces são de di re i tos, des de que os res pec ti vos
ins tru men tos te nham sido le va dos ao com pe ten te re -
gis tro pú bli co an te ri or men te à data da de cre ta ção da
in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al.

§ 5º As pes so as abran gi das pela in dis po ni bi li da-
de de bens de que tra ta este ar ti go não po de rão au -
sen tar-se do foro da in ter ven ção ou da li qui da ção ju -
di ci al sem pré via e ex pres sa au to ri za ção da Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da ou do juiz, con for-
me o caso.

Art. 49. De cre ta da a in ter ven ção ou a li qui da ção
ju di ci al, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor, o li qui-
dan te ou o pró prio es cri vão da li qui da ção ju di ci al co -
mu ni ca rá ao re gis tro pú bli co com pe ten te e às bol sas
a in dis po ni bi li da de de bens im pos ta no ar ti go 48.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi da a co mu ni ca ção, a au -
to ri da de com pe ten te fi ca rá, re la ti va men te a es ses
bens, im pe di da de:
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I – fa zer trans cri ções, ins cri ções ou aver ba ções
de do cu men tos pú bli cos ou par ti cu la res;

II – ar qui var atos ou con tra tos que im por tem em
trans fe rên cia de co tas so ci a is, ações ou par tes be ne-
fi ciá ri as;

III – re a li zar ou re gis trar ope ra ções e tí tu los de
qual quer na tu re za;

IV – pro ces sar a trans fe rên cia de pro pri e da de
de ve í cu los au to mo to res.

CAPÍTULO VIII
Das Pe na li da des Apli cá ve is às Insti tu i ções

 de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 50. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da po de rá im por aos in fra to res das nor mas des ta
lei com ple men tar, da Lei de So ci e da des por Ações
(Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976), das re so-
lu ções do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da,
bem como de ou tras nor mas in fra-le ga is de sua pró -
pria emis são e cujo cum pri men to lhe in cum ba fis ca li-
zar, as se guin tes pe na li da des:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta, a ser fi xa da na for ma do § 1º;
III – ina bi li ta ção tem po rá ria, até o má xi mo de

dez anos, para o exer cí cio dos car gos de di re tor e
mem bro de con se lhos de ad mi nis tra ção, ór gãos con -
sul ti vos, fis ca is e as se me lha dos de ins ti tu i ções do
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da e dos car -
gos de ad mi nis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal de com -
pa nhi as aber tas;

IV – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para
o exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei com -
ple men tar;

V – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro para o
exer ci do das ati vi da des de que tra ta esta lei com ple-
men tar;

VI – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de pra ti car ati vi da des que de pen dam de au to ri-
za ção ou re gis tro na en ti da de;

VII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de atu ar, di re ta ou in di re ta men te, em uma ou
mais mo da li da des de ope ra ção re a li za das no mer ca-
do sob su per vi são da en ti da de.

§ 1º A mul ta pre vis ta no in ci so II do ca put des te
ar ti go não ex ce de rá o ma i or des tes va lo res:

I – qui nhen tas mil uni da des fis ca is de re fe rên cia
(UFIR);

II – cin qüen ta por cen to do va lor da emis são ou
ope ra ção ir re gu lar; ou

III – três ve zes o mon tan te da van ta gem eco nô-
mi ca ob ti da ou da per da evi ta da em de cor rên cia do ilí -
ci to.

§ 2º Nos li mi tes pre vis tos no § 1º são con si de ra-
das cu mu la ti va men te as mul tas apli ca das à pes soa
ju rí di ca e aos seus ad mi nis tra do res.

§ 3º Nos ca sos de re in ci dên cia se rão apli ca das,
al ter na ti va men te, mul ta, nos ter mos do § 2º e até o tri -
plo dos va lo res fi xa dos, ou as pe na li da des pre vis tas
nos in ci sos III a VII do ca put.

§ 4º Res sal va do o dis pos to no § 3º, as pe na li da-
des pre vis tas nos in ci sos III a VII do ca put so men te
se rão apli ca das nos ca sos de in fra ção gra ve, as sim
de fi ni das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da.

§ 5º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go se rão pa -
gas me di an te re co lhi men to ao Te sou ro Na ci o nal,
den tro do pra zo de quin ze dias con ta dos do re ce bi-
men to da res pec ti va no ti fi ca ção.

§ 6º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go, após a de -
ci são fi nal que as im pôs na es fe ra ad mi nis tra ti va, te -
rão efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo e se rão co bra das ju di-
ci al men te, de acor do com o rito es ta be le ci do pelo Có -
di go de Pro ces so Ci vil para o pro ces so de exe cu ção.

Art. 51. São sus ce tí ve is de so frer as pe na li da-
des pre vis tas nes ta lei com ple men tar:

I – as pes so as fí si cas e ju rí di cas au to ri za das a
fun ci o nar pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da, e seus ad mi nis tra do res;

II – as pes so as fí si cas e ju rí di cas que exer çam
ir re gu lar men te ati vi da de de pen den te de au to ri za ção
da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, e seus
ad mi nis tra do res.

Art. 52. É sus ce tí vel de so frer as pe na li da des
pre vis tas nes ta lei com ple men tar, sem pre ju í zo das
de ma is san ções ca bí ve is, todo aque le que, de qual -
quer for ma, cap te ou agen cie ne gó ci os para pes so as
ju rí di cas es tran ge i ras cuja au to ri za ção para fun ci o na-
men to em ter ri tó rio na ci o nal deva ser con ce di da pela
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se pes soa ju rí di ca
es tran ge i ra toda aque la cons ti tu í da ou or ga ni za da de
acor do com a lei de país es tran ge i ro ou que te nha sua 
sede ou lo cal de ad mi nis tra ção no ex te ri or, bem como 
as fi li a is de pes so as ju rí di cas bra si le i ras es ta be le ci-
das fora do ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 53. Das de ci sões pro fe ri das pela Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da ao apli car pe na li da-
des ca be rá re cur so para a ins tân cia de re cur sos do
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, a ser in -
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ter pos to no pra zo de quin ze dias a con tar da data do
re ce bi men to da no ti fi ca ção da de ci são.

Pa rá gra fo úni co. No caso das pu ni ções pre vis-
tas nos in ci sos I a III do ca put do art. 50, a in ter po si-
ção de re cur so se fará com efe i to sus pen si vo so bre a
apli ca ção da pena.

Art. 54. No cur so do pro ces so ad mi nis tra ti vo, e
ob je ti van do a pre ser va ção do in te res se pú bli co, a au -
to ri da de pro ces san te, em ca rá ter pre ven ti vo, po de rá:

I – de ter mi nar o afas ta men to dos ad mi nis tra do-
res en vol vi dos nos ne gó ci os da ins ti tu i ção, en quan to
per du rar a apu ra ção das res pon sa bi li da des;

II – im pe dir que os ad mi nis tra do res en vol vi dos
as su mam car gos de di re ção ou ad mi nis tra ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras ou atu em como man da tá ri os
com po de res ge ra is ou pre pos tos de di re to res ou ad -
mi nis tra do res; e

III – de ter mi nar me di das ten den tes a res trin gir a
atu a ção da ins ti tu i ção no mer ca do.

Art. 55. Pres cre vem em oito anos as in fra ções
das nor mas le ga is cuja apu ra ção in cum ba à Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, con ta do esse pra -
zo da prá ti ca do ilí ci to ou, no caso de in fra ção per ma-
nen te ou con ti nu a da, do dia que ti ver ces sa do.

§ 1º Apli ca-se a pres cri ção a todo in qué ri to pa -
ra li sa do por mais de qua tro anos, pen den te de des pa-
cho ou jul ga men to de ven do ser ar qui va do de ofí cio ou 
a re que ri men to da par te in te res sa da, sem pre ju í zo a
se rem apu ra das as res pon sa bi li da des pela pa ra li sa-
ção, se for o caso.

§ 2º Inter rom pe-se a pres cri ção:
I – pela no ti fi ca ção do in di ci a do;
II – por qual quer ato ine quí vo co que im por te

apu ra ção da ir re gu la ri da de;
III – por de ci são con de na tó ria re cor rí vel da Su -

pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;
IV – pela as si na tu ra do ter mo de com pro mis so

de que tra ta o art.56.
§ 3º Não cor re rá a pres cri ção quan do o in di ci a-

do ou acu sa do en con trar-se em lu gar in cer to ou não
sa bi do.

§ 4º Na hi pó te se pre vis ta no § 3º, o pro ces so
cor re rá con tra os de ma is acu sa dos, des mem bran-
do-se o mes mo em re la ção ao acu sa do re vel.

§ 5º Para os in qué ri tos ad mi nis tra ti vos pen den-
tes ou fa tos já ocor ri dos, os pra zos de pres cri ção pre-
vis tos nes te ar ti go co me ça rão a flu ir a par tir da data
de vi gên cia des ta lei com ple men tar.

Art. 56. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da po de rá sus pen der, em qual quer fase, o in qué ri to

ad mi nis tra ti vo, se o in di ci a do ou acu sa do as si nar ter -
mo de com pro mis so, obri gan do-se a:

I – ces sar a prá ti ca de ati vi da des ou atos con si-
de ra dos ilí ci tos pela res pec ti va en ti da de; e

II – cor ri gir as ir re gu la ri da des apon ta das, in clu-
si ve in de ni zan do os pre ju í zos, na for ma des ta lei com -
ple men tar.

§ 1º O ter mo de com pro mis so a que se re fe re
este ar ti go não im por ta rá con fis são quan to à ma té ria
de fato, nem re co nhe ci men to de ili ci tu de da con du ta
ana li sa da.

§ 2º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli-
ca do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o pra -
zo para cum pri men to das obri ga ções even tu al men te
as su mi das, ca rac te ri zan do, o seu ina dim ple men to.
cri me de de so be diên cia, pre vis to no art. 330 do Có di-
go Pe nal.

§ 3º Não cum pri das as obri ga ções no pra zo pre -
vis to no § 2º a cor res pon den te en ti da de de su per vi-
são e fis ca li za ção dará con ti nu i da de ao pro ce di men to
ad mi nis tra ti vo an te ri or men te sus pen so, para a apli ca-
ção das pe na li da des ca bí ve is.

Art. 57. Se rão con si de ra dos, na apli ca ção das
pe na li da des pre vis tas nes ta lei com ple men tar, o ar re-
pen di men to efi caz e o ar re pen di men to pos te ri or ou a
cir cuns tân cia de qual quer pes soa, es pon ta ne a men te,
con fes sar ilí ci to ou pres tar in for ma ções re la ti vas a
sua ma te ri a li da de.

Art. 58. O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da re gu la men ta rá a apli ca ção do dis pos to nos
arts. 56 e 57 des ta lei com ple men tar, no to can te aos
pro ce di men tos con du zi dos pela Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da.

CAPÍTULO IX
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 59. Enquan to não for ins ta la da a Su pe rin-
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, suas com pe tên ci-
as se rão exer ci das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu-
ros Pri va dos, no caso das ins ti tu i ções de pre vi dên cia
pri va da aber ta, e pela Se cre ta ria de Pre vi dên cia
Com ple men tar do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al, no caso das ins ti tu i ções de pre vi dên cia
pri va da fe cha da.

Art. 60. Fica fa cul ta do à Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da, a par tir da data de sua ins ta la-
ção, pre en cher os car gos e fun ções co mis si o na das
de sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal com pes so al es tra-
nho aos seus qua dros, nos se guin tes li mi tes:

I – cem por cen to, nos pri me i ros cin co anos;
II – cin qüen ta por cen to, do sex to ao oi ta vo ano; e
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III – vin te por cen to no nono e dé ci mo anos.
Art. 61. Na pri me i ra no me a ção do Su pe rin ten-

den te da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, a
du ra ção de seu man da to será de dois anos, con ta dos
a par tir do dia da pos se.

Art. 62. O dis pos to nos arts. 23 e 25, in ci so I, não 
se apli ca aos fun dos de pen são ins ti tu í dos an tes da
vi gên cia des ta lei com ple men tar.

CAPÍTULO X
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 63. Ve ri fi can do, no exer cí cio de suas atri bu i-
ções, a ocor rên cia de atos ir re gu la res en vol ven do re -
cur sos pú bli cos, ou qua is quer ir re gu la ri da des em
área de com pe tên cia de ou tros ór gãos pú bli cos, Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da in for ma rá as
au to ri da des com pe ten tes, en vi an do-lhes os do cu-
men tos ne ces sá ri os à apu ra ção ou com pro va ção dos
fa tos.

Art. 64. A par tir do exer cí cio se guin te ao da pu -
bli ca ção des ta lei com ple men tar, será de vi da se mes-
tral men te taxa de fis ca li za ção a ser re co lhi da à Su pe-
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da pe las ins ti tu i-
ções sob sua ju ris di ção, na for ma a ser ex pe di da pelo
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 65. Os pa ga men tos das ta xas de fis ca li za-
ção e mul tas de vi das à Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da se rão re co lhi dos ao Te sou ro Na ci o nal,

Pa rá gra fo úni co. Até o úl ti mo dia útil do mês sub -
se qüen te ao dos re co lhi men tos de que tra ta o ca put
des te ar ti go, o Te sou ro Na ci o nal trans fe ri rá à Su pe-
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da os re cur sos que
lhe cou be rem.

Art. 66. Apli cam-se as dis po si ções do De cre-
to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de 1945. da Lei no
6.024, de 13 de mar ço de 1974, como fon te sub si diá-
ria des ta lei com ple men tar, na qui lo que com ela não
con fli tar.

Art. 67. As nor mas edi ta das até a data da en tra-
da em vi gor des ta lei com ple men tar pelo Con se lho de 
Ges tão da Pre vi dên cia Com ple men tar e pela Se cre-
ta ria de Pre vi dên cia Com ple men tar do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia So ci al, apli car-se-ão como fon te sub si-
diá ria des ta mes ma lei com ple men tar. na qui lo que
com ela não con fli tar.

Art. 68. Re vo gam-se o De cre to-Lei nº 73, de 21
de no vem bro de 1966, e as de ma is dis po si ções em
con trá rio.

Art. 69. Esta lei com ple men tar en tra rá em vi gor
a par tir de no ven ta dias da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei com ple men tar re gu la-
men ta o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da,
ins ti tu in do o Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va-
da, ór gão nor ma ti vo, e a Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da, ór gão de su per vi são e fis ca li za ção, e
nor ma ti zan do as ati vi da des do mer ca do de pre vi dên-
cia pri va da, com base nas dis po si ções do art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal.

O pro je to com põe-se de ses sen ta e nove ar ti gos
dis tri bu í dos em dez ca pí tu los. O Ca pí tu lo I, Das Dis -
po si ções Pre li mi na res, con tém dois ar ti gos, que ins ti-
tu em o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

O Ca pí tu lo II, Do Con se lho Na ci o nal de Pre vi-
dên cia Pri va da, com põe-se de seis ar ti gos, que es pe-
ci fi cam a com po si ção, os ob je ti vos e as com pe tên ci as
do ór gão.

O Ca pí tu lo III, Da Su pe rin ten dên cia de Pre vi-
dên cia Pri va da, con tém onze ar ti gos, que re gu la men-
tam a atu a ção da Su pe rin ten dên cia como en ti da de
de su per vi são e fis ca li za ção das ati vi da des de pre vi-
dên cia pri va da, as sim como de fi nem as ca rac te rís ti-
cas de sua ad mi nis tra ção.

O Ca pí tu lo IV, Das Insti tu i ções de Pre vi dên cia
Pri va da, con tém sete ar ti gos, que re gu la men tam a
atu a ção das ins ti tu i ções au to ri za das a ope rar no mer -
ca do de pre vi dên cia pri va da.

O Ca pí tu lo V, Da ga ran tia das ope ra ções das
ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da, con tém qua tro ar-
ti gos, que de fi nem nor mas com vis tas a pro por ci o nar
ga ran tia às ope ra ções de pre vi dên cia pri va da.

O Ca pí tu lo VI, Do Si gi lo de Da dos, con tém nove
ar ti gos, que es pe ci fi cam nor mas re la ti vas ao si gi lo
dos da dos con ti dos nas ope ra ções de pre vi dên cia pri -
va da.

O Ca pí tu lo VII, Dos Re gi mes Espe ci a is de Inter -
ven ção e Li qui da ção Ju di ci al, con tém dez ar ti gos,
que re gu lam a apli ca ção de re gi mes es pe ci a is de fun -
ci o na men to a ins ti tu i ções do ramo de se gu ros, res se-
gu ros, ca pi ta li za ção e pre vi dên cia pri va da que en-
fren tem si tu a ções de gra ves di fi cul da des fi nan ce i ras
ou de des man dos ad mi nis tra ti vos.

O Ca pí tu lo VIII, Das Pe na li da des Apli cá ve is às
Insti tu i ções de Se gu ro, Res se gu ro, Ca pi ta li za ção e
Pre vi dên cia Pri va da, con tém nove ar ti gos, que es pe-
ci fi cam pe na li da des apli cá ve is às ins ti tu i ções de pre -
vi dên cia pri va da, e a seus ad mi nis tra do res, de di re i to
ou de fato.

O Ca pí tu lo IX, Das Dis po si ções Tran si tó ri as,
con tém qua tro ar ti gos, que tra tam de si tu a ções a se -
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rem opor tu na men te re sol vi das, re gu lan do sua ocor -
rên cia en quan to tal não acon te ce.

O Ca pí tu lo X, Das Dis po si ções Fi na is, con tém
sete ar ti gos, que ci tam nor mas sub si diá ri as, pas sí ve-
is de apli ca ção quan do não con fli tem com a lei com -
ple men tar, e es pe ci fi cam as cláu su las de re vo ga ção e 
vi gên cia da lei.

Sala das Ses sões,  19 de agos to de 2003. – 
Se na dor Arthur Vir gí lio.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

TÍTULO XI
Dos Cri mes Con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca

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

CAPÍTULO II
Dos Cri mes Pra ti ca dos por Par ti cu lar

Con tra a Admi nis tra ção Em Ge ral

De so be diên cia

Art. 330. De so be de cer a or dem le gal de fun ci o-
ná rio pú bli co:

Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)
me ses, e mul ta.
....................................................................................

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

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

DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 2º do Ato Com ple men tar
nú me ro 23, de 20 de ou tu bro de 1966,

De cre ta:

CAPÍTULO I

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

DECRETO-LEI Nº 7.661,
 DE 21 DE JUNHO DE 1945

Lei de Fa lên ci as.

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

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

Dis põe so bre a in ter ven ção e a li-
qui da ção ex tra ju di ci al de ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal

Art. 192. (*) O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru-
tu ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li-
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da-
de, será re gu la do em lei com ple men tar, que dis po rá,
in clu si ve, so bre:

I – a au to ri za ção para o fun ci o na men to das ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras, as se gu ra do às ins ti tu i ções ban-
cá ri as ofi ci a is e pri va das aces so a to dos os ins tru-
men tos do mer ca do fi nan ce i ro ban cá rio, sen do ve da-
da a es sas ins ti tu i ções a par ti ci pa ção em ati vi da des
não pre vis tas na au to ri za ção de que tra ta este in ci so;

II – au to ri za ção e fun ci o na men to dos es ta be le-
ci men tos de se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção, bem
como do ór gão ofi ci al fis ca li za dor e do ór gão ofi ci al
res se gu ra dor;

III – as con di ções para a par ti ci pa ção do ca pi tal
es tran ge i ro nas ins ti tu i ções a que se re fe rem os in ci-
sos an te ri o res, ten do em vis ta, es pe ci al men te:

a) os in te res ses na ci o na is;
b) os acor dos in ter na ci o na is;
IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as atri bu-

i ções do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras pú bli cas e pri va das;

V – os re qui si tos para a de sig na ção de mem -
bros da di re to ria do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, bem como seus im pe di men tos após 
o exer cí cio do car go;

VI – a cri a ção de fun do ou se gu ro, com o ob je ti-
vo de pro te ger a eco no mia po pu lar, ga ran tin do cré di-
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tos, apli ca ções e de pó si tos até de ter mi na do va lor, ve -
da da a par ti ci pa ção de re cur sos da União;

VII – os cri té ri os res tri ti vos da trans fe rên cia de
pou pan ça de re giões com ren da in fe ri or à mé dia na ci-
o nal para ou tras de ma i or de sen vol vi men to;

VIII – o fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de cré -
di to e os re qui si tos para que pos sam ter con di ções de
ope ra ci o na li da de e es tru tu ra ção pró pri as das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras.

§ 1º A au to ri za ção a que se re fe rem os in ci sos I
e II será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, per mi ti da a trans -
mis são do con tro le da pes soa ju rí di ca ti tu lar, e con ce-
di da sem ônus, na for ma da lei do sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal, a pes soa ju rí di ca cu jos di re to res te nham ca -
pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da, e que com pro ve
ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o em pre en di-
men to.

§ 2º Os re cur sos fi nan ce i ros re la ti vos a pro gra-
mas e pro je tos de ca rá ter re gi o nal, de res pon sa bi li da-
de da União, se rão de po si ta dos em suas ins ti tu i ções
re gi o na is de cré di to e por elas apli ca dos.

§ 3º As ta xas de ju ros re a is, ne las in clu í das co -
mis sões e qua is quer ou tras re mu ne ra ções di re ta ou
in di re ta men te re fe ri das à con ces são de cré di to, não
po de rão ser su pe ri o res a doze por cen to ao ano; a co -
bran ça aci ma des te li mi te será con ce i tu a da como cri -
me de usu ra, pu ni do, em to das as suas mo da li da des,
nos ter mos que a lei de ter mi nar.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 13, de 1996

(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)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 350, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Dis põe so bre o sis te ma de dis tri bu i-
ção de va lo res mo bi liá ri os, con for me pre -
vis to no art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Das Insti tu i ções e Ati vi da des do

Sis te ma de Dis tri bu i ção de Va lo res Mo bi liá ri os

SEÇÃO I
Dos ob je ti vos e das ins ti tu i ções do Sis te ma de

Dis tri bu i ção de Tí tu los Mo bi liá ri os

Art. 1º O sis te ma de dis tri bu i ção de va lo res mo -
bi liá ri os é es tru tu ra do pela pre sen te lei com ple men-
tar, de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li bra-
do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da de.

Art. 2º São ins ti tu i ções que com põem o sis te ma
de dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri os:

I – as que te nham por ob je to a dis tri bu i ção de
emis são ou a in ter me di a ção de va lo res mo bi liá ri os,
com pre en den do in clu si ve as so ci e da des cor re to ras,
dis tri bu i do ras e ban cos múl ti plos com car te i ras de in -
ves ti men to;

II – bol sas de todo gê ne ro e de ma is en ti da des
auto-re gu la do ras;

III – en ti da des de cus tó dia, li qui da ção e com-
pen sa ção de va lo res mo bi liá ri os e de qua is quer ou-
tros ati vos fi nan ce i ros; e

IV – en ti da des de mer ca do de bal cão or ga ni za do.

SEÇÃO II
Dos Ser vi ços e Ati vi da des

Art. 3º São ser vi ços e ati vi da des do sis te ma de
va lo res mo bi liá ri os:

I – a emis são e dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri-
os no mer ca do;

II – a ne go ci a ção e a in ter me di a ção no mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os;

III – a emis são, dis tri bu i ção ou ne go ci a ção pú bli-
ca de tí tu los, con tra tos, cer ti fi ca dos, di re i tos ou par ti-
ci pa ções em em pre en di men tos ou ati vos re a is de
qual quer na tu re za, quan do con fi gu ra da cap ta ção de
re cur sos jun to ao pú bli co;

IV – a or ga ni za ção, a es tru tu ra, o fun ci o na men-
to das en ti da des auto-re gu la do ras, dos cen tros de ne -
go ci a ção e das de ma is ins ti tu i ções do mer ca do de va -
lo res mo bi liá ri os;

V – a ad mi nis tra ção de car te i ras de va lo res mo -
bi liá ri os e de qua is quer ou tros ati vos fi nan ce i ros;

VI – a cus tó dia e o de pó si to de va lo res mo bi liá ri-
os e de qua is quer ou tros ati vos fi nan ce i ros, in clu si ve
fun gí ve is;

VII – os ser vi ços de emis são de cer ti fi ca dos, es -
cri tu ra ção e guar da de li vros de re gis tro e trans fe rên-
cia de va lo res mo bi liá ri os, in clu si ve sob a for ma es cri-
tu ral;

VIII – as ope ra ções re a li za das no mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os, in clu si ve com de ri va ti vos;

IX – a com pen sa ção e a li qui da ção de ope ra-
ções no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

X – a or ga ni za ção e a ad mi nis tra ção de so ci e da-
des e de fun dos de in ves ti men tos;

XI – a au di to ria in de pen den te no âm bi to do mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os;

XII – a aná li se e con sul to ria de in ves ti men tos no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

XIII – o exer cí cio da fun ção de agen te fi du ciá rio;
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XIV – a clas si fi ca ção de ris co de emis so res e de
va lo res mo bi liá ri os;

XV – a co le ta, o pro ces sa men to e a di vul ga ção
de in for ma ções no âm bi to do mer ca do de va lo res mo -
bi liá ri os; e

XVI – as de ma is ati vi da des de sen vol vi das no
âm bi to do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os.

Art. 4º As bol sas de va lo res e ou tras en ti da des
auto-re gu la do ras que atu am no mer ca do de con tra tos
de li qui da ção fu tu ra e as en ti da des de mer ca do de
bal cão or ga ni za do te rão au to no mia ad mi nis tra ti va, fi -
nan ce i ra e pa tri mo ni al, ope ran do sob a su per vi são da 
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Às bol sas de todo gê ne ro e às
en ti da des de mer ca do de bal cão or ga ni za do in cum-
be, como ór gãos au xi li a res da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os, fis ca li zar os res pec ti vos mem bros e as
ope ra ções ne las re a li za das.

SEÇÃO III
Dos Va lo res Mo bi liá ri os

Art. 5º São va lo res mo bi liá ri os su je i tos ao re gi-
me des ta lei com ple men tar:

I – as ações, par tes be ne fi ciá ri as e de bên tu res e 
os bô nus de subs cri ção;

II – os cu pões, di re i tos, re ci bos de subs cri ção e
cer ti fi ca dos de des do bra men to re la ti vos após va lo res
mo bi liá ri os re fe ri dos no in ci so an te ri or;

III – os cer ti fi ca dos de de pó si to de va lo res mo bi-
liá ri os;

IV – as cé du las pig no ra tí ci as de de bên tu res;
V – as co tas de fun dos ou de clu bes de in ves ti-

men tos;
VI – as no tas pro mis só ri as e de ma is tí tu los de

cré di to ne go ci a dos no âm bi to do mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os;

VII – os con tra tos fu tu ros e de op ções re fe ren ci-
a dos em mer ca do ri as, ser vi ços, di re i tos, ín di ces, ta-
xas de ju ros, ta xas de câm bio e ou tros de ri va ti vos so -
bre ati vos ou in te res ses ne go ci a dos no âm bi to do
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

VIII – qua is quer ou tros tí tu los, con tra tos, cer ti fi-
ca dos, ou di re i tos de par ti ci pa ção com fins lu cra ti vos,
em em pre en di men tos de qual quer na tu re za, ge ri dos
por ter ce i ros, quan do con fi gu ra da cap ta ção de re cur-
sos jun to ao pú bli co;

IX-ou tros tí tu los cri a dos ou emi ti dos para ne go-
ci a ção no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, a cri té rio
do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a
su ce dê-lo.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se do dis pos to nes te
ar ti go:

I – os tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral, es ta du al
ou mu ni ci pal;

II– os tí tu los cam bi a is de res pon sa bi li da de de
ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ex ce to as cé du las pig no ra tí ci as
de de bên tu res.

CAPÍTULO II
Da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os

SEÇÃO I
Da Na tu re za e Obje ti vos

Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os –
CVM é uma au tar quia es pe ci al, com per so na li da de
ju rí di ca e pa tri mô nio pró pri os, do ta da de au to no mia
ad mi nis tra ti va, eco nô mi ca, fi nan ce i ra e téc ni ca, na
for ma des ta lei com ple men tar, com sede e foro na Ci -
da de do Rio de Ja ne i ro e ju ris di ção em todo ter ri tó rio
na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São as se gu ra dos à Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os os pri vi lé gi os e prer ro ga ti vas
da Fa zen da Na ci o nal.

Art. 7º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os tem
por ob je ti vo pri mor di al o es tí mu lo à for ma ção de pou -
pan ça e a sua apli ca ção em va lo res mo bi liá ri os, pro -
mo ven do a ex pan são e o fun ci o na men to efi ci en te e
re gu lar do mer ca do de ca pi ta is, cum prin do e fa zen do
cum prir as dis po si ções le ga is e re gu la men ta res per ti-
nen tes, de for ma a:

I – pro te ger os ti tu la res de va lo res mo bi liá ri os e
os in ves ti do res do mer ca do con tra:

a) emis sões ir re gu la res de va lo res mo bi liá ri os;
b) atos ile ga is de ad mi nis tra do res e aci o nis tas

con tro la do res de so ci e da des com re gis tro na Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os ou de ad mi nis tra do res de
car te i ra de va lo res mo bi liá ri os;

II – evi tar ou co i bir mo da li da des de fra u de ou
ma ni pu la ção de in for ma ções des ti na da a cri ar con di-
ções ar ti fi ci a is de de man da, ofer ta ou pre ço dos va lo-
res mo bi liá ri os ne go ci a dos no mer ca do;

III – as se gu rar o aces so do pú bli co a in for ma-
ções so bre os va lo res mo bi liá ri os ne go ci a dos e so bre
os res pec ti vos emis so res;

IV – as se gu rar a ob ser vân cia de prá ti cas eqüi ta-
ti vas no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

V – as se gu rar a ob ser vân cia, no mer ca do, das
con di ções de uti li za ção de cré di to fi xa das pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su ce-
dê-lo.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24249AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



SEÇÃO II
Da Com pe tên cia

Art. 8º Com pe te pri va ti va men te à Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os:

I – au to ri zar o fun ci o na men to das bol sas e de -
ma is en ti da des auto-re gu la do ras;

II – au to ri zar o fun ci o na men to das so ci e da des e
fun dos de in ves ti men tos re la ci o na dos à sua área de
com pe tên cia, in clu si ve aque les re la ti vos à ad mi nis-
tra ção das re ser vas ma te má ti cas dos pla nos de pre vi-
dên cia pri va da aber ta e de ca pi ta li za ção;

III – fis ca li zar per ma nen te men te os ser vi ços e
ati vi da des do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os e de de -
ri va ti vos, in de pen den te men te dos ati vos sub ja cen tes;

IV – re gu la men tar, com ob ser vân cia das nor-
mas de fi ni das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou
ór gão que vier a su ce dê-lo, as ma té ri as de sua com -
pe tên cia pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar e na Lei
nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976;

V – ad mi nis trar os re gis tros ins ti tu í dos por lei;
VI – dis ci pli nar a ve i cu la ção de in for ma ções re -

la ti vas ao mer ca do, em re la ção às pes so as que dele
par ti ci pem e aos va lo res nele ne go ci a dos;

VII – pro por ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou 
ór gão que vier a su ce dê-lo, quan do ne ces sá ria à pro -
te ção dos in ves ti do res, a fi xa ção de li mi tes má xi mos
de ta ri fas, co mis sões, emo lu men tos e qua is quer ou -
tros ser vi ços co bra dos pe los in ter me diá ri os de mer -
ca do;

VIII – fis ca li zar e ins pe ci o nar os emis so res de
va lo res mo bi liá ri os, dan do pri o ri da de aos que não
apre sen ta ram lu cro em ba lan ço ou que de i xa ram de
pa gar o di vi den do mí ni mo obri ga tó rio;

IX – dis ci pli nar e fis ca li zar o pro ces so de in te-
gra ção do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os na ci o nal
aos mer ca dos ex ter nos, sem pre ju í zo da com pe tên-
cia do Ban co Cen tral do Bra sil no to can te à en tra da e
sa í da de re cur sos do País;

X – de cre tar os re gi mes es pe ci a is para os cen -
tros de ne go ci a ção e en ti da des de li qui da ção e com -
pen sa ção de va lo res mo bi liá ri os;

XI– apli car as pe na li da des pre vis tas na le gis la-
ção em vi gor.

Art. 9º O dis pos to no ar ti go an te ri or não ex clui a
com pe tên cia das bol sas e de ma is en ti da des auto-re -
gu la do ras com re la ção aos seus mem bros e aos va lo-
res mo bi liá ri os ne las ne go ci a dos.

Art. 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, no
exer cí cio de suas atri bu i ções, po de rá:

I – exa mi nar e au di tar re gis tros con tá be is, li vros e
do cu men tos, ar qui vos de in for ma ções e sis te mas de
con tro le, in clu si ve os man ti dos por meio ele trô ni co:

a) das ins ti tu i ções que in te gram o mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os e pes so as na tu-
ra is e ju rí di cas a elas equi pa ra das;

b) dos emis so res com re gis tro na Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, seus con tro-
la do res, suas con tro la das e co li ga das;

c) das so ci e da des, fun dos e clu bes de
in ves ti men to;

d) dos ad mi nis tra do res de car te i ras,
dos de po si tá ri os e cus to di an tes de va lo res
mo bi liá ri os;

e) dos au di to res in de pen den tes;
f) dos con sul to res e ana lis tas de in ves-

ti men tos em va lo res mo bi liá ri os;
g) das de ma is pes so as, na tu ra is ou ju -

rí di cas, que exer çam ati vi da des no mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os; e

h) de ou tras pes so as qua is quer, na tu-
ra is ou ju rí di cas, quan do da ocor rên cia de
qual quer ir re gu la ri da de no âm bi to no mer ca-
do de va lo res mo bi liá ri os;

II – in ti mar as pes so as re fe ri das no in ci so an te-
ri or a pres tar in for ma ções, bem como re qui si tar seus 
re gis tros con tá be is, li vros ou do cu men tos, ar qui vos
de in for ma ções e sis te mas de con tro le, in clu si ve os
man ti dos por meio ele trô ni co, sob co mi na ção de
mul ta, sem pre ju í zo de apli ca ção das pe na li da des
pre vis tas na le gis la ção em vi gor;

III – in ti mar as so ci e da des con tro la das, co li ga-
das ou sob con tro le co mum às pes so as re fe ri das no
in ci so I, seus con tro la do res, pes so as na tu ra is ou ju rí-
di cas, seus ad mi nis tra do res, re pre sen tan tes, man da-
tá ri os, pre pos tos e em pre ga dos a pres tar es cla re ci-
men tos, in for ma ções e do cu men tos, sob co mi na ção
de mul ta, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe na li da des
pre vis tas na le gis la ção em vi gor;

IV – re qui si tar do cu men tos ou in for ma ções de
qua is quer en ti da des ou ór gãos, di re ta ou in di re ta-
men te con tro la dos pe los Po de res Pú bli cos fe de ral,
es ta du a is e mu ni ci pa is;

V – de ter mi nar que as pes so as sub me ti das à
com pe tên cia da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os re -
pu bli quem, com cor re ções ou adi ta men tos, de mons-
tra ções fi nan ce i ras, re la tó ri os ou in for ma ções di vul-
ga das;

VI – apu rar, me di an te in qué ri to ad mi nis tra ti vo,
atos ile ga is e prá ti cas não eqüi ta ti vas de ad mi nis tra-
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do res, mem bros do con se lho fis cal e aci o nis tas de
com pa nhi as aber tas, dos in ter me diá ri os e dos de ma-
is par ti ci pan tes do mer ca do;

VII – apli car aos au to res das in fra ções in di ca das
no in ci so an te ri or as pe na li da des pre vis tas em lei,
sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil ou pe nal.

§ 1º Na hi pó te se de ins ta u ra ção de in qué ri to ad -
mi nis tra ti vo, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de-
rá re qui si tar in for ma ções e ter aces so a do cu men tos
na for ma da Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i-
ro de 2001.

§ 2º Com o fim de pre ve nir ou cor ri gir si tu a ções
anor ma is do mer ca do, como tais con ce i tu a das pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su -
ce dê-lo, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá:

I – sus pen der a ne go ci a ção de de ter mi na do va -
lor mo bi liá rio ou de cre tar o re ces so das bol sas e do
mer ca do de bal cão or ga ni za do;

II – sus pen der ou can ce lar os re gis tros ou au to-
ri za ções por ela con ce di dos;

III – di vul gar in for ma ções ou re co men da ções
com o fim de es cla re cer ou ori en tar os par ti ci pan tes
do mer ca do;

IV – pro i bir aos par ti ci pan tes do mer ca do, sob
co mi na ção de mul ta, a prá ti ca de atos que es pe ci fi car
como pre ju di ci a is ao seu fun ci o na men to re gu lar.

§ 3º O in qué ri to ad mi nis tra ti vo, nos ca sos do in -
ci so VI des te ar ti go, ob ser va rá o pro ce di men to fi xa do
pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier
a su ce dê-lo, as se gu ra da am pla de fe sa.

Art. 11. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, por
in ter mé dio de sua pro cu ra do ria, terá le gi ti ma ção ati va
para pro por ação ci vil que vise a res sar cir even tu a is
pre ju í zos ca u sa dos aos in ves ti do res e usuá ri os dos
ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções que ope ram no
mer ca do sob sua fis ca li za ção.

§ 1º A le gi ti ma ção con ce di da à Co mis são de Va-
lo res Mo bi liá ri os para este fim não ex clui a do Mi nis té-
rio Pú bli co, nem o di re i to de ação ine ren te à pes soa
cu jos in te res ses fo ram le sa dos.

§ 2º Ca be rá à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
no ti fi car o in te res sa do, a fim de que ele con fi gu re
como li tis con sor te na ação im pe tra da.

§ 3º Apli ca-se à ação pre vis ta no ca put des te
ar ti go pro ce di men to dis ci pli na do pela Lei nº 7.913, de 
7 de de zem bro de 1989.

Art. 12. Nos pro ces sos ju di ci a is que te nham por
ob je to ma té ria in clu í da na com pe tên cia da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, será esta sem pre in ti ma da
para, que ren do, ofe re cer pa re cer ou pres tar es cla re-

ci men tos, no pra zo de 15 (quin ze) dias a con tar da in -
ti ma ção.

§ 1º A in ti ma ção far-se-á, logo após a con tes ta-
ção, por man da to ou por car ta com avi so de re ce bi-
men to, con for me a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
te nha, ou não, sede ou re pre sen ta ção na co mar ca em 
que te nha sido pro pos ta a ação.

§ 2º Se a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os ofe -
re cer pa re cer ou pres tar es cla re ci men tos, será in ti-
ma da de to dos os atos pro ces su a is sub se qüen tes,
pelo jor nal ofi ci al que pu bli ca ex pe di en te fo ren se ou
por car ta com avi so de re ce bi men to, nos ter mos do
pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º À Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os é atri bu-
í da le gi ti mi da de para in ter por re cur sos, quan do as
par tes não o fi ze rem.

§ 4º O pra zo para os efe i tos do pa rá gra fo an te ri-
or co me ça rá a cor rer, in de pen den te men te de nova in -
ti ma ção, no dia ime di a to àque le em que fin dar o das
par tes.

SEÇÃO III
Da ad mi nis tra ção

Art. 13. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por um Pre si den te e 4 (qua tro) Di re to-
res, no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para o
exer cí cio de um man da to de qua tro anos, nas se guin-
tes con di ções:

I – se rão re cru ta dos den tre ci da dãos bra si le i ros
que aten dam aos se guin tes re qui si tos:

a) ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da;
b) mais de cin co anos de ex pe riên cia

em ati vi da des pro fis si o na is que exi jam co-
nhe ci men to nas áre as de ad mi nis tra ção,
con ta bi li da de, di re i to, eco no mia ou fi nan ças;

II – te rão seus no mes pre vi a men te apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta, pre ce di-
da de ar güi ção pú bli ca;

III – po de rão ser re con du zi dos ao car go para o
qual fo ram no me a dos, ob ser va das as con di ções do
in ci so II.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra ta o ca put des te ar-
ti go so men te per de rão seus man da tos nos ca sos de:

I – pe di do de dis pen sa for mu la do pelo pró prio
in te res sa do, cu jas ra zões se rão en ca mi nha das ao
Pre si den te da Re pú bli ca e ao Pre si den te do Se na do
Fe de ral;

II – de mis são, por ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, de vi da men te jus ti fi ca da, apro va da pelo
Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta, sen do as se gu-
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ra da ao di ri gen te a opor tu ni da de de es cla re ci men to e
de fe sa, em ses são pú bli ca an te ri or à de li be ra ção.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá ao Pre si-
den te do Se na do Fe de ral os no mes e cur rí cu los dos can -
di da tos aos car gos de que tra ta o ca put des te ar ti go:

I – até ses sen ta dias an tes do en cer ra men to do
man da to do di ri gen te a ser subs ti tu í do ou re con du zi-
do, no caso de en cer ra men to nor mal do man da to;

II – no pra zo de quin ze dias, nos ca sos de per da
de man da to ou de re je i ção, pelo Se na do Fe de ral, do
nome in di ca do.

§ 3º É ve da do aos di ri gen tes da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os:

I – exer cer qual quer ou tra fun ção, em pre go ou
car go, pú bli co ou pri va do, mes mo que não re mu ne ra-
do, ex ce to o de pro fes sor;

II – man ter par ti ci pa ção aci o ná ria, di re ta ou in di-
re ta, em ins ti tu i ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal
que es te ja sob a su per vi são ou fis ca li za ção do ór gão
ou en ti da de em que são mem bros ou di ri gen tes, in-
com pa ti bi li da de que se es ten de aos côn ju ges, con cu-
bi nos e aos pa ren tes até o se gun do grau;

III – por um pe río do de seis me ses após o exer -
cí cio do man da to ou da exo ne ra ção a pe di do, exer cer
qual quer ati vi da de pro fis si o nal, di re ta ou in di re ta men-
te, com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, jun to a ins ti tu i-
ções do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal ou par ti ci par do
con tro le so ci e tá rio de so ci e da des dele in te gran tes;

IV – in ter vir em qual quer ma té ria em que ti ver in -
te res se con fli tan te com os ob je ti vos do ór gão ou en ti-
da de em que exer ce a fun ção, bem como par ti ci par
de de li be ra ção que, a res pe i to, to ma rem os de ma is
mem bros do ór gão, de ven do dar-lhes ciên cia do fato
e fa zer cons tar em ata a na tu re za e ex ten são de seu
im pe di men to;

V – va ler-se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za.

§ 4º Os di ri gen tes a que se re fe re o ca put des te
ar ti go guar da rão si gi lo das in for ma ções re la ti vas às
ma té ri as em exa me na Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, até sua di vul ga ção ao pú bli co.

§ 5º Du ran te o im pe di men to de que tra ta o in ci so
III do § 3º des te ar ti go, fica as se gu ra do aos ex-di ri-
gen tes que cum pri rem in te gral men te o man da to para
o qual fo ram ele i tos, ou dele se afas ta rem por in ca pa-
ci da de fí si ca ou psi co ló gi ca, com pro va da me di an te
la u do de jun ta mé di ca ofi ci al, o re ce bi men to, em ca rá-
ter pes so al e in trans fe rí vel, dos pro ven tos do car go

exer ci do, sal vo na hi pó te se de ocu par novo car go,
em pre go ou fun ção pú bli ca ou ain da car go, em pre go
ou fun ção no se tor pri va do que não co li da com o dis -
pos to na que le in ci so.

Art. 14. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os fun -
ci o na rá como ór gão de de li be ra ção co le gi a da de
acor do com o Re gi men to Inter no apro va do pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su ce-
dê-lo, no qual se rão fi xa das as atri bu i ções do Pre si-
den te, dos Di re to res e do Co le gi a do.

Art. 15. Com pe te ao Co le gi a do re fe ri do no ar ti go
an te ri or:

I – de ci dir so bre ma té ri as de com pe tên cia da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no da Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os para apro va ção pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su ce-
dê-lo;

III – sub me ter à apro va ção do Con se lho Mo ne-
tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su ce dê-lo seu or ça-
men to e suas de mons tra ções fi nan ce i ras;

IV – apro var as nor mas ge ra is de con ta bi li da de
e au di to ria in ter na;

V – jul gar in qué ri tos ad mi nis tra ti vos en vol ven do
ques tões que es te jam no âm bi to de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. O Re gi men to Inter no, além de
ou tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra
or ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va da ins ti tu i ção, a de fi ni-
ção de res pon sa bi li da des, as atri bu i ções do Pre si-
den te e dos de ma is Di re to res e a for ma de subs ti tu i-
ção des tes, em suas au sên ci as, im pe di men tos e va -
cân ci as.

SEÇÃO IV
Do Pes so al

Art. 16. O Qu a dro Per ma nen te de Pes so al da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, or ga ni za do em car -
re i ras e com es ta tu to pró prio, será ex clu si va men te
cons ti tu í do de ser vi do res apro va dos em con cur so pú -
bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, es pe cí fi co para
o fim de in gres so na ins ti tu i ção, sen do nula de ple no
di re i to a ad mis são fe i ta sem ob ser vân cia des sa exi -
gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos e van ta gens dos in te gran tes do qua dro de pes -
so al da Co mis são Va lo res Mo bi liá ri os se rão es ta be le-
ci dos no es ta tu to pró prio de seus ser vi do res, apro va-
do pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que
vier a su ce dê-lo, fi can do-lhes as se gu ra dos os mes-
mos di re i tos, van ta gens e ga ran ti as exis ten tes na
data da vi gên cia des ta lei com ple men tar.
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§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al da Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os se rão re gi dos pela le -
gis la ção pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o-
nal da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, é pri va ti vo
dos ser vi do res do seu qua dro de pes so al, ad mi ti dos
na for ma des te ar ti go.

§ 4º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os man te rá
ser vi ço ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o exer cí cio do
pro cu ra tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins ti tu i ção, sen -
do tam bém com pe ten te para pro ce der às de ter mi na-
ções do art. 11 des ta lei com ple men tar.

SEÇÃO V
Das Re ce i tas, Con ta bi li da de e Con tro le

Art. 17. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os cus -
te a rá as des pe sas ne ces sá ri as ao seu fun ci o na men-
to com as re ce i tas pro ve ni en tes de:

I – ta xas de fis ca li za ção e ou tros ser vi ços pres -
ta dos pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, ob ser va-
dos va lo res fi xa dos pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal ou ór gão que vier a su ce dê-lo;

II – pe nas pe cu niá ri as apli ca das no exer cí cio do
seu po der de fis ca li za ção;

III – ou tras fon tes que lhe fo rem atri bu í das pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su -
ce dê-lo;

IV – do ta ções que lhe fo rem con sig na das no or -
ça men to da União;

V – ren da de bens pa tri mo ni a is e de ou tras fon -
tes even tu a is ou não.

Art. 18. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os ins ti tu i-
rá sis te ma con tá bil com pa tí vel com sua na tu re za es pe-
cí fi ca, pu bli ca rá ba lan ço anu al, dis cri mi nan do suas re-
ce i tas e des pe sas, com data de 31 de de zem bro de
cada ano, e ob ser va rá nor mas pró pri as para fins de re -
gis tro, acom pa nha men to e con tro le dos fa tos li ga dos à
sua ges tão, bem como para for ma li za ção, exe cu ção e
re gis tro de seus atos e con tra tos de qual quer na tu re za,
res pe i ta das as suas pe cu li a ri da des.

Art. 19. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os man -
te rá au di to ria in ter na, su bor di na da di re ta men te à Di -
re to ria, que es ta be le ce rá sis te mas de con tro le ca pa-
zes de per mi tir o acom pa nha men to de to das as ati vi-
da des da ins ti tu i ção, res sal tan do os as pec tos con tá-
be is, fi nan ce i ros, ope ra ci o na is e pa tri mo ni a is.

CAPÍTULO III
Das Dis po si ções Tran si tó ri as e Fi na is

Art. 20. Fica fa cul ta do à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os e à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va-
dos, du ran te 4 (qua tro) anos, con ta dos da vi gên cia
des ta lei com ple men tar, pre en cher as fun ções co mis-
si o na das cons tan tes de sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal
com pes so al es tra nho aos seus qua dros, nos se guin-
tes li mi tes:

I – 40% (qua ren ta por cen to), nos dois pri me i ros
anos; e 

II – 20% (vin te por cen to), no ter ce i ro e quar to
anos.

Art. 21. A par tir do exer cí cio se guin te ao da pu -
bli ca ção des ta lei com ple men tar, será de vi da se mes-
tral men te taxa de fis ca li za ção que será re co lhi da à
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os pe las ins ti tu i ções
sob sua ju ris di ção, na for ma a ser ex pe di da pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que vier a su ce-
dê-lo.

Art. 22. Os pa ga men tos das ta xas de fis ca li za-
ção e mul tas de vi das à Co mis são de Va lo res Mo bi liá-
ri os se rão re co lhi dos ao Te sou ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Até o úl ti mo dia útil do mês sub -
se qüen te ao dos re co lhi men tos de que tra ta o ca put
des te ar ti go, o Te sou ro Na ci o nal trans fe ri rá à Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os os re cur sos que lhe cou ber.

Art. 23. Apli cam-se as dis po si ções do De cre-
to-Lei nº 2.321, de 25 de fe ve re i ro de 1987, como fon -
te sub si diá ria des ta lei com ple men tar, na qui lo que
com ela não con fli tar.

Art. 24. A Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de
1976, em seus arts. 19 a 27, será fon te sub si diá ria
des ta lei com ple men tar, na qui lo que com ela não con -
fli tar.

Art. 25. Esta lei com ple men tar en tra rá em vi gor a
par tir de 90 (no ven ta) dias da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O mer ca do fi nan ce i ro é um dos pi la res do de-
sen vol vi men to eco nô mi co. Seu pa pel con sis te na ar -
re ca da ção da pou pan ça dos in di ví du os e das em pre-
sas e no seu di re ci o na men to a in ves ti men tos em am -
pli a ção da ca pa ci da de pro du ti va, mo der ni za ção do
par que in dus tri al, cri a ção e ab sor ção de no vas tec no-
lo gi as e ge ra ção de no vos pos tos de tra ba lho.

O mer ca do de ca pi ta is, que tem sua base no sis -
te ma de dis tri bu i ção de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, é
par te in te gran te do sis te ma fi nan ce i ro como um todo
e de sem pe nha pa pel fun da men tal, pois ofe re ce a
pes so as e a em pre sas uma al ter na ti va ao mer ca do
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ban cá rio, es ti mu lan do a con cor rên cia e a efi ciên cia
na in ter me di a ção fi nan ce i ra.

O mo men to da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988 re pre sen tou a ado ção de no vos prin -
cí pi os para o País, prin cí pi os es tes que abran gi am
pra ti ca men te toda a so ci e da de bra si le i ra. Infe liz men-
te, po rém, a von ta de do Cons ti tu in te fi cou em bo ta da,
no que toca ao sis te ma fi nan ce i ro, pelo im bró glio em
que se trans for mou a re gu la men ta ção do art. 192.
Mo ti va da pela li mi ta ção, em seu pa rá gra fo ter ce i ro,
das ta xas de ju ros re a is a 12% ao ano, sur giu uma
que re la ju di ci al que re sul tou na de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral pela ine fi cá cia ime di a ta do re fe ri do
dis po si ti vo. Essa de ci são aca bou por cus tar-nos à
apli ca ção de todo o art. 192 – o úni co a co brir o mer -
ca do fi nan ce i ro na Cons ti tu i ção Fe de ral – e con de nou
o País à to tal pa ra li sia le gis la ti va no que se re fe re à re -
gu la men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro em ge ral e ao
mer ca do de ca pi ta is, em par ti cu lar.

Esse ca pí tu lo da His tó ria foi re cen te men te en -
cer ra do, com a pro mul ga ção, em 29 de maio de 2003, 
da Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, que al te rou o art.
192, dele re ti ran do, en tre ou tros dis po si ti vos, o li mi te
de 12% ao ano para as ta xas de ju ros re a is e a re da-
ção que dava mar gem à in ter pre ta ção de que se exi -
gia uma úni ca lei com ple men tar para sua re gu la men-
ta ção.

Su pe ra do o obs tá cu lo que im pe dia a ple na re a li-
za ção do prin cí pio cons ti tu ci o nal se gun do o qual o
mer ca do fi nan ce i ro deve ser es tru tu ra do de for ma a
pro mo ver o de sen vol vi men to equi li bra do do País e a
ser vir aos in te res ses da co mu ni da de, cabe ao Le gis-
la dor com ple tar a sua ta re fa, pro ce den do, fi nal men te,
à re gu la ção do mer ca do fi nan ce i ro.

O pre sen te pro je to de lei com ple men tar visa,
nes se con tex to, a es ta be le cer a re gu la men ta ção do
sis te ma de dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri os, de fi-
nin do as ins ti tu i ções dele par ti ci pan tes, ti pi fi can do as
ope ra ções que se re a li zam em seu âm bi to e es ta be le-
cen do as com pe tên ci as de sua au to ri da de re gu la tó ria
prin ci pal, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM).
Embo ra o Ban co Cen tral do Bra sil te nha, tam bém,
atri bu i ções no que con cer ne à re gu la ção das ins ti tu i-
ções do mer ca do de ca pi ta is – es pe ci al men te quan to
à au to ri za ção para fun ci o na men to de cor re to ras e
dis tri bu i do ras de va lo res –, sua par ti ci pa ção é de i xa-
da para ou tro pro je to de lei com ple men tar.

O pre sen te pro je to pre ser va a in de pen dên cia
das prin ci pa is ins ti tu i ções so bre as qua is se as sen ta
o mer ca do de ca pi ta is, tais como as bol sas de va lo res
e de mer ca do ri as e fu tu ros, bem como os mer ca dos
de bal cão or ga ni za do, con fir man do a au to no mia ad -

mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al des sas ins ti tu i-
ções e re a fir man do suas atri bu i ções, na qua li da de de
ór gãos au xi li a res da CVM, de fis ca li zar seus res pec ti-
vos mem bros.

Para efe i tos de sua fun ção fis ca li za do ra, o pre -
sen te pro je to de lei com ple men tar con fe re à CVM os
ins tru men tos ne ces sá ri os: per mis são para efe tu ar
au di to ria em re gis tros con tá be is dos par ti ci pan tes do
mer ca do de ca pi ta is, po der para in ti mar pes so as a
pres tar es cla re ci men tos, e a com pe tên cia para apu -
rar, me di an te in qué ri to ad mi nis tra ti vo, prá ti cas ilí ci tas
e/ou não eqüi ta ti vas, as sim como para apli car as pe -
na li da des pre vis tas na le gis la ção em vi gor e, se ne-
ces sá rio, de cre tar o re gi me de ad mi nis tra ção es pe ci-
al tem po rá ria em al gu mas ins ti tu i ções sob a sua au to-
ri da de (art. 8º, X). Para ter aces so a in for ma ções de
ca rá ter si gi lo so, o pre sen te pro je to de lei com ple men-
tar faz re fe rên cia aos me ca nis mos es ta be le ci dos pela 
Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001,
atu a li zan do, ex pli ci ta men te, a co ne xão le gal en tre a
re fe ri da Lei Com ple men tar e o ór gão fis ca li za dor do
mer ca do de ca pi ta is.

Em sua ver ten te re gu la do ra, a CVM re ce be po -
de res, in clu si ve, para emi tir nor mas a res pe i to da ve i-
cu la ção de in for ma ções de mer ca do (art. 8º, VI) e es -
ta be le cer li mi tes para a co bran ça de ta ri fas, co mis-
sões e emo lu men tos (art. 8º, VII, por meio de pro po si-
ção ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal ou ór gão que
vier a su ce dê-lo).

Em suma, o pre sen te pro je to de lei com ple men-
tar atu a li za e mo der ni za o sis te ma fi nan ce i ro em tudo
o que diz res pe i to ao mer ca do de ca pi ta is e ao sis te-
ma de dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri os so bre o qual
re pou sa boa par te dos me ca nis mos de pou pan ça e
in ves ti men to do ci da dão bra si le i ro. Re pre sen ta um
avan ço no aper fe i ço a men to do sis te ma fi nan ce i ro
como um todo e, por tan to, um in cen ti vo à pou pan ça,
ao in ves ti men to res pon sá vel e ao fi nan ci a men to do
de sen vol vi men to que o País há tan to am bi ci o na.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

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:

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

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei Com ple men tar:
....................................................................................

LEI Nº 7.913, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989

Dis põe so bre a ação ci vil pú bli ca de 
res pon sa bi li da de por da nos ca u sa dos
aos in ves ti do res no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.321,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987

Insti tui, em de fe sa das fi nan ças pú-
bli cas, re gi me de ad mi nis tra ção es pe ci al
tem po rá ria, nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
pri va das e pú bli cas não fe de ra is, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i-
ção, de cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40,
DE 29 DE MAIO DE 2003

Alte ra o in ci so V do art. 163 e o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e o ca put do 
art. 52 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so V do art. 163 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 163.... ............................................

..............................................................
V – fis ca li za ção fi nan ce i ra da ad mi nis-

tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta;
....................................................”(NR)

Art. 2º O art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu-
ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li-
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da-
de, em to das as par tes que o com põem, abran gen do
as co o pe ra ti vas de cré di to, será re gu la do por leis
com ple men ta res que dis po rão, in clu si ve, so bre a par-
ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti tu i ções que o
in te gram”.

I – (Re vo ga do).
II – (Re vo ga do).
III – (Re vo ga do)
a) (Re vo ga do)
b) (Re vo ga do)
IV – (Re vo ga do)
V – (Re vo ga do)
VI – (Re vo ga do)
VII – (Re vo ga do)
VIII – (Re vo ga do)
§ 1º (Re vo ga do)
§ 2º (Re vo ga do)
§ 3º (Re vo ga do)” (NR)

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 192. (*) O Sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es -
tru tu ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to
equi li bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti-
vi da de, será re gu la do em lei com ple men tar, que dis -
po rá, in clu si ve, so bre:

I – a au to ri za ção para o fun ci o na men to das ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras, as se gu ra do às ins ti tu i ções ban-
cá ri as ofi ci a is e pri va do aces so a to dos os ins tru men-
tos do mer ca do fi nan ce i ro ban cá rio, sen do ve da da a
es sas ins ti tu i ções a par ti ci pa ção em ati vi da des não
pre vis tas na au to ri za ção de que tra ta este in ci so;

II – au to ri za ção e fun ci o na men to dos es ta be le-
ci men tos de se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção, bem
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como do ór gão ofi ci al fis ca li za dor e do ór gão ofi ci al
res se gu ra dor;

III – as con di ções para a par ti ci pa ção do ca pi tal
es tran ge i ro nas ins ti tu i ções a que se re fe rem os in ci-
sos an te ri o res, ten do em vis ta, es pe ci al men te:

a) os in te res ses na ci o na is;
b) os acor dos in ter na ci o na is;
IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as atri bu-

i ções do Ban co Cen tral e de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras pú bli cas e pri va das;

V – os re qui si tos para a de sig na ção de mem-
bros da di re to ria do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, bem como seus im pe di men tos após 
o exer cí cio do car go;

VI – a cri a ção de fun do ou se gu ro, com o ob je ti-
vo de pro te ger a eco no mia po pu lar, ga ran tin do cré di-
tos, apli ca ções e de pó si tos até de ter mi na do va lor, ve -
da da a par ti ci pa ção de re cur sos da União;

VII – os cri té ri os res tri ti vos da trans fe rên cia de
pou pan ça de re giões com ren da in fe ri or à mé dia na ci-
o nal para ou tras de ma i or de sen vol vi men to;

VIII – o fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de cré -
di to e os re qui si tos para que pos sam ter con di ções de
ope ra ci o na li da de e es tru tu ra ção pró pria das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras.

§ 1º A au to ri za ção a que se re fe rem os in ci sos I
e II será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, per mi ti da a trans -
mis são do con tro le da pes soa ju rí di ca ti tu lar, e con ce-
di da sem ônus, na for ma da lei do sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal, a pes soa ju rí di ca cu jos di re to res te nham ca -
pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da, e que com pro ve
ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o em pre en di-
men to.

§ 2º Os re cur sos fi nan ce i ros re la ti vos a pro gra-
mas e pro je tos de ca rá ter re gi o nal, de res pon sa bi li da-
de da União, se rão de po si ta dos em suas ins ti tu i ções
re gi o na is de cré di to e por elas apli ca dos.

§ 3º As ta xas de ju ros re a is, ne las in clu í das co -
mis sões e qua is quer ou tras re mu ne ra ções di re ta ou
in di re ta men te re fe ri das à con ces são de cré di to, não
po de rão ser su pe ri o res a doze por cen to ao ano; a co -
bran ça aci ma des te li mi te será con ce i tu a da como cri -
me de usu ra, pu ni do, em to das as suas mo da li da des,
nos ter mos que a lei de ter mi nar.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 13, de 1996

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis-
sões com pe ten tes.

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

É lido a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2003

Alte ra o in ci so II do art. 52 e a alí nea
c do in ci so I do art. 102 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para trans fe rir do Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral para o Se na do Fe de ral o
jul ga men to dos mem bros de Tri bu na is
Su pe ri o res, nos cri mes de res pon sa bi li-
da de.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 52 e 102 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 52. .................................................
..............................................................
II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os mem bros dos
Tri bu na is Su pe ri o res, o Pro cu ra dor-Ge ral da 
Re pú bli ca e o Advo ga do-Ge ral da União nos 
cri mes de res pon sa bi li da de.

....................................................(NR)”

“Art. 102. ...............................................
..............................................................
c) nas in fra ções pe na is co muns, os

mem bros dos Tri bu na is Su pe ri o res, e, nes-
tas e nos cri mes de res pon sa bi li da de, os Mi -
nis tros de Esta do e os Co man dan tes da Ma -
ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, res sal-
va do o dis pos to no art. 52, I, os mem bros do 
Tri bu nal de Con tas da União e os che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te.

....................................................(NR)”

Art. 2º Esta emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A res pon sa bi li da de le gal dos ma gis tra dos é ma -
té ria pa cí fi ca, in cor po ra da ao Di re i to Cons ti tu ci o nal
le gis la do do País, des de a Car ta im pe ri al de 25 de
mar ço de 1824. Seu art. 156 dis pu nha que “To dos os
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Ju í zes de Di re i to e os Ofi ci a is de Jus ti ça são res pon-
sá ve is pe los abu sos de po der e pre va ri ca ções que
co me te rem no exer cí cio de seus em pre gos; esta res -
pon sa bi li da de se fará efe ti va por lei re gu la men tar”.
Pre via tam bém ação po pu lar, con for me o art. 157:
“Por su bor no, pe i ta, pe cu la to e con cus são, ha ve rá
con tra eles a ação po pu lar, que po de rá ser in ten ta da
den tro de ano e dia pelo pró prio que i xo so ou por qual -
quer do povo, guar da da a or dem do pro ces so es ta be-
le ci do na lei”. O foro com pe ten te para seu jul ga men to
era o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, ao qual com pe tia,
se gun do o art. 154, (in ci so 2), “Co nhe cer dos de li tos e 
er ros de ofí cio que co me te rem os seus mi nis tros, os
das Re la ções, os em pre ga dos no cor po di plo má ti co e 
os Pre si den tes das Pro vín ci as”.

A Cons ti tu i ção re pu bli ca na de 1891 ino vou ao
in clu ir, en tre as atri bu i ções do Se na do, não só o jul ga-
men to do Pre si den te da Re pú bli ca pe los cri mes de
res pon sa bi li da de, mas tam bém o dos Mi nis tros do
STF, se gun do o art. 57, § 2º: “O Se na do jul ga rá os
mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral nos cri mes de 
res pon sa bi li da de, e este os ju í zes fe de ra is in fe ri o res”.
Com sua in con tes ta da au to ri da de, João Bar ba lho es -
cla re ce em seus Co men tá ri os: “As pa la vras ‘nos cri -
mes de res pon sa bi li da de’ não vi nham no pro je to de
Cons ti tu i ção; fi gu ra vam, po rém, no de cre to or gâ ni co
da Jus ti ça Fe de ral nº 848, de 11 de ou tu bro de 1890,
art. 10. Uma emen da apre sen ta da pelo re pre sen tan te
Gon çal ves Cha ves, apro va da em 8 de ja ne i ro de
1891, as acres cen tou. E isso era ne ces sá rio, di zia
jus ti fi can do-a o au tor des sa emen da”. O Se na do só
pode im por a pena de per da do car go e ina bi li da de
para ser vir ou tro em pre go (art. 33, § 3º) e, ou vi o la ria
a sua com pe tên cia, im pon do ou tras pe nas, ou ha ve-
ria de re me ter os cri mes co muns para que tri bu nal?
Para o tri bu nal co mum, para o júri. Ora, os mem bros
da ma gis tra tu ra fe de ral in fe ri or têm o seu tri bu nal es -
pe ci al, que é o pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, não
só para os cri mes co muns, como para os de res pon-
sa bi li da de. Entre tan to, os mi nis tros do Su pre mo Tri -
bu nal não te ri am esse ju í zo es pe ci al para os cri mes
co muns que co me tes sem e iri am ser jul ga dos pelo
júri! A emen da cor ri giu esse de fe i to do ar ti go, de i xan-
do-se evi den ci a do pela dis cus são que nos cri mes co -
muns os mem bros da que le tri bu nal res pon dem pe-
ran te ele, são jul ga dos pe los seus pa res (Ana is do
Con gres so Cons ti tu in te, v. II, p. 89 e 135).

E de acor do com isto está o re gi men to do Su -
pre mo Tri bu nal (apro va do pelo art. 85 da Lei nº 221,
de 20 de no vem bro de 1894), o qual, no seu art. 15 re -
me te-se aos arts. 59 e 83 da Cons ti tu i ção, à lei de 18
de se tem bro de 1828, art. 5º § 2º, vi gen te nes ta par te

por for ça des se art. 83, art. 139 do De cre to nº 1.030,
de 14 de no vem bro de 1890 e art. 3º do De cre to nº 1,
de 26 de fe ve re i ro de 1891. A ci ta da Lei nº 221 no
mes mo sen ti do dis pôs em seu art. 22, a), nº 1.”

O tex to cons ti tu ci o nal de 1946 man te ve a tra di-
ção re pu bli ca na de 1891, atri bu in do ao Se na do a
com pe tên cia de “Pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e o Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca, nos cri mes de res pon sa bi li da de” (art. 62,
in ci so II), além de es ti pu lar que “Não po de rá o Se na-
do Fe de ral im por ou tra pena que não seja a de per da
do car go com ina bi li ta ção até cin co anos, para o exer -
cí cio de qual quer fun ção pú bli ca, sem pre ju í zo da
ação da Jus ti ça or di ná ria (art. 62, § 3º). Alci no Pin to
Fal cão e José de Agui ar Dias em sua eru di ta Cons ti-
tu i ção ano ta da es cla re cem: “O in ci so II do art. 62 con -
tém duas es pé ci es que o art. 80 da lei fe de ral nº 1.079 
de 1950 dis tin gue: ‘Art. 80 – Nos cri mes de res pon sa-
bi li da de do Pre si den te da Re pú bli ca e dos Mi nis tros
de Esta do, a Câ ma ra dos De pu ta dos é tri bu nal de
pro nún cia e o Se na do Fe de ral, tri bu nal de jul ga men-
to; nos cri mes de res pon sa bi li da de dos mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Pro cu ra dor Ge ral da
Re pú bli ca, o Se na do Fe de ral é, si mul ta ne a men te, tri -
bu nal de pro nún cia e jul ga men to’. A in clu são do Pro -
cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca no tex to foi cri ti ca da e
bem, por La u ro No gue i ra, como no vi da de e pou co fe -
liz. Fun ci o ná rio de mis sí vel ad nu tum (art. 126), não
tem fun ção ju di ciá ria ou exe cu ti va tão im por tan te a
me re cer tão di fi cul ta do pro ces so”.

O tex to cons ti tu ci o nal em vi gor ape nas acres-
cen tou às au to ri da des su je i tas ao foro es pe ci al do Se -
na do nos cri mes de res pon sa bi li da de a fi gu ra do
Advo ga do Ge ral da União. Nes te caso, pro ce de a crí -
ti ca fe i ta por Alci no Pin to Fal cão e José de Agui ar
Dias, já que o Advo ga do Ge ral da União é, como o an -
ti go Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca, “fun ci o ná rio de -
mis sí vel ad nu tum,” além de não pos su ir “fun ção ju di-
ciá ria ou exe cu ti va tão im por tan te a me re cer tão di fi-
cul ta do pro ces so”. Já não é o caso do Pro cu ra dor Ge -
ral da Re pú bli ca, che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
do ta do de man da to e cuja in ves ti du ra pas sou a de-
pen der, com a Cons ti tu i ção de 1988, de pré via apro -
va ção pelo Se na do, só por este po den do ser des ti tu í-
do no cur so de seu man da to, por ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca, “pre ce di da de au to ri za ção da
ma i o ria ab so lu ta do Se na do”. Além do mais, o le gis la-
dor cons ti tu in te, no lou vá vel in tu i to de apri mo rar o re -
gi me de mo crá ti co, trans for mou o Mi nis té rio Pú bli co
em vir tu al quar to po der, con ce den do a seus in te gran-
tes e a seu che fe prer ro ga ti vas, ga ran ti as, van ta gens
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e di re i tos si mi la res aos dos in te gran tes do Po der Ju di-
ciá rio.

A dis tin ção bá si ca en tre a na tu re za do de no mi-
na do cri me de res pon sa bi li da de no Impé rio e na Re -
pú bli ca é que, no an ti go re gi me, esse de li to era san ci-
o na do com pena cri mi nal, quan do im pu ta do a mi nis-
tros e fun ci o ná ri os pú bli cos, en quan to no or de na men-
to ju rí di co re pu bli ca no, como as si na la Pa u lo Bros sard
em sua obra clás si ca, O im pe ach ment, essa de sig na-
ção ou tem o sen ti do de cri me fun ci o nal, ou in di ca in -
fra ção po lí ti ca. Nos so ex-co le ga e emi nen te ju ris ta in -
vo ca, a esse res pe i to, a opi nião de José Hi gi no, ex-
pres sa nes ta Casa quan do afir mou que “(...) no an ti go
re gi me, o Se na do, para jul ga men to de tais cri mes, se
cons ti tu ía em tri bu nal de jus ti ça cri mi nal, e po dia apli -
car não so men te as pe nas de des ti tu i ção e de ina bi li-
da de, como as de des ter ro, pri são e até mor te”.

Hoje, a ma té ria é pa cí fi ca e re sol vi da por via
cons ti tu ci o nal, quan do se es ta be le ce que a pena apli -
ca da ao de li to de na tu re za in ques ti o na vel men te po lí-
ti ca não im põe ou tra san ção que a do afas ta men to do
car go e a sus pen são dos di re i tos po lí ti cos pelo pra zo
de oito anos, o que im pli ca em ina bi li ta ção para o
exer cí cio de ou tro car go pú bli co. A Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950, que na hi pó te se da apro va ção des ta
pro pos ta de emen da terá que ser al te ra da, para in clu-
ir no art 39 os mem bros dos Tri bu na is Su pe ri o res, já
es pe ci fi cou e ti pi fi cou o cri me de res pon sa bi li da de
dos mi nis tros do STF, nos nú me ros 1 a 5 des se mes -
mo ar ti go:

“1 – Alte rar por qual quer for ma, ex ce to
por via de re cur so, a de ci são ou voto já pro -
fe ri do em ses são do Tri bu nal;

2 – pro fe rir jul ga men to, quan do, por lei, 
seja sus pe i to na ca u sa;

3 – exer cer ati vi da de po lí ti co-par ti dá-
ria;

4 – ser pa ten te men te de si di o so no
cum pri men to dos de ve res do car go;

5 – pro ce der de modo in com pa tí vel
com a hon ra, dig ni da de e de co ro de suas
fun ções”.

Como se tra ta de de li tos que po dem igual men-
te ser per pe tra dos pe los mem bros dos Tri bu na is Su -
pe ri o res, tan to quan to pe los mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, não ve mos mo ti vo para que o foro
de jul ga men to de uns e ou tros seja di ver so. Daí a ra -
zão des ta emen da cujo ob je ti vo é ga ran tir o mes mo
foro para cri mes da mes ma na tu re za quan do co me-
ti dos por ma gis tra dos cu jos re qui si tos, in ves ti du ra e
res pon sa bi li da des são cons ti tu ci o nal men te idên ti cos

ou si mi la res, su je i tos, com a ex ce ção cons ti tu ci o nal-
men te in di ca da, à apro va ção do Se na do que se
toma, des ta for ma, tam bém res pon sá vel por suas
no me a ções. A emen da, por tan to, ga ran te tra ta men-
to igual para de li tos igua is de ma gis tra dos in ves ti dos
de igua is res pon sa bi li da des, di re i tos e prer ro ga ti vas.
A me di da pa re ce-nos, pois, de in te i ra, pro ce den te e
ca bal jus ti ça.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Ge-
ral do Mes qui ta Jú ni or – Sibá Ma cha do – Tião Vi a-
na – De mós te nes Tor res – Serys Slhes sa ren ko –
Au gus to Bo te lho – Eu rí pe des Ca mar go – Flá vio
Arns – Mão San ta – Luiz Otá vio – Pa trí cia Sa bo ya – 
Edu ar do Aze re do – Mo za ril do Ca val can ti – Ga ri-
bal di Alves Filho  – Amir Lan do – Ante ro Paes de
Bar ros – Mar ce lo Cri vel la – Val dir Ra upp – Fer nan-
do Be zer ra – Efra im Mo ra is – Anto nio Carlos Va la-
da res – He rá cli to Fortes – Cé sar Bor ges – Pa u lo
Octá vio – Pa pa léo Paes – Osmar Dias – João Ca pi-
be ri be.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

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:

I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa bi li da-
de, bem como os Mi nis tros de Esta do e os co man-
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca nos
cri mes da mes ma na tu re za co ne xos com aque les;

II –– pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o 
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi-
li da de;

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:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção:
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b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di-
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú-
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da di vi da con so-
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la-
das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no:

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te,
de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi ni ti va
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofi cio, do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

XII – ela bo rar seu re gi men to in ter no;
XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na-

men to, po li cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne-
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli-
ca, nos ter mos do art. 89, VII.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci-
sos I e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção, que so -
men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo tos do Se -
na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi li ta ção, por
oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú bli ca, sem
pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is ca bí ve is.

CAPÍTULO III
Do Po der Ju di ciá rio

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

SEÇÃO II
Do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

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

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:
a) a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de de lei

ou ato nor ma ti vo fe de ral ou es ta du al e a ação de cla-
ra tó ria de cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato nor ma ti vo
fe de ral;

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:

c) nas in fra ções pe na is co muns e nos cri mes de
res pon sa bi li da de, os Mi nis tros de Esta do e os Co-
man dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca,
res sal va do o dis pos to no art. 52, I, os mem bros dos
Tri bu na is Su pe ri o res, os do Tri bu nal de Con tas da
União e os che fes de mis são di plo má ti ca de ca rá ter
per ma nen te;

d) o ha be as-cor pus, sen do pa ci en te qual quer
das pes so as re fe ri das nas alí ne as an te ri o res; o man -
da do de se gu ran ça e o ha be as-data con tra atos do
Pre si den te da Re pú bli ca, das Me sas da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, do Tri bu nal de Con -
tas da União, do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e do
pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

e) o li tí gio en tre Esta do es tran ge i ro ou or ga nis-
mo in ter na ci o nal e a União, o Esta do, o Dis tri to Fe de-
ral ou o Ter ri tó rio;

f) as ca u sas e os con fli tos en tre a União e os
Esta dos, a União e o Dis tri to Fe de ral, ou en tre uns e
ou tros, in clu si ve as res pec ti vas en ti da des da ad mi nis-
tra ção in di re ta;

g) a ex tra di ção so li ci ta da por Esta do es tran ge i ro;
h) a ho mo lo ga ção das sen ten ças es tran ge i ras e 

a con ces são do exe qua tur às ca nas ro ga tó ri as, que
po dem ser con fe ri das pelo re gi men to in ter no a seu
Pre si den te;

i) o ha be as cor pus, quan do o co a tor for Tri bu-
nal Su pe ri or ou quan do o co a tor ou o pa ci en te for au -
to ri da de ou fun ci o ná rio cu jos atos es te jam su je i tos di -
re ta men te à ju ris di ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
ou se tra te de cri me su je i to à mes ma ju ris di ção em
uma úni ca ins tân cia;

j) a re vi são cri mi nal e a ação res ci só ria de seus
jul ga dos;
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l) a re cla ma ção para a pre ser va ção de sua com -
pe tên cia e ga ran tia da au to ri da de de suas de ci sões;

m) a exe cu ção de sen ten ça nas ca u sas de sua
com pe tên cia ori gi ná ria, fa cul ta da a de le ga ção de atri -
bu i ções para a prá ti ca de atos pro ces su a is;

n) a ação em que to dos os mem bros da ma gis-
tra tu ra se jam di re ta ou in di re ta men te in te res sa dos, e
aque la em que mais da me ta de dos mem bros do tri -
bu nal de ori gem es te jam im pe di dos ou se jam di re ta
ou in di re ta men te in te res sa dos;

o) os con fli tos de com pe tên cia en tre o Su pe-
ri or Tri bu nal de Jus ti ça e qua is quer tri bu na is, en tre
Tri bu na is Su pe ri o res, ou en tre es tes e qual quer
ou tro tri bu nal;

p) o pe di do de me di da ca u te lar das ações di re-
tas de in cons ti tu ci o na li da de;

q) o man da do de in jun ção, quan do a ela bo ra ção
da nor ma re gu la men ta do ra for atri bu i ção do Pre si-
den te da Re pú bli ca, do Con gres so Na ci o nal, da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, das Me sas
de uma des sas Ca sas Le gis la ti vas, do Tri bu nal de
Con tas da União, de um dos Tri bu na is Su pe ri o res, ou
do pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

II – jul gar, em re cur so or di ná rio:

a) o ha be as-cor pus, o man da do de se gu ran ça,
o ha be as-data e o man da do de in jun ção de ci di dos
em úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Su pe ri o res, se de -
ne ga tó ria a de ci são;

b) o cri me po lí ti co;

III – jul gar, me di an te re cur so ex tra or di ná rio, as
ca u sas de ci di das em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, quan -
do a de ci são re cor ri da:

a) con tra ri ar dis po si ti vo des ta Cons ti tu i ção;

b) de cla rar a in cons ti tu ci o na li da de de tra ta do ou 
lei fe de ral;

c) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no lo cal con -
tes ta do em face des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º A ar güi ção de des cum pri men to de pre ce i to
fun da men tal, de cor ren te des ta Cons ti tu i ção, será
apre ci a da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na

§ 2º As de ci sões de fi ni ti vas de mé ri to, pro fe ri das
pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nas ações de cla ra tó-
ri as de cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato nor ma ti vo fe -
de ral, pro du zi rão efi cá cia con tra to dos e efe i to vin cu-
lan te, re la ti va men te aos de ma is ór gãos do Po der Ju -
di ciá rio e ao Po der Exe cu ti vo.
....................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da-
de e re gu la o res pec ti vo pro ces so de Jul -
ga men to.

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

Art 39. São cri mes de res pon sa bi li da de dos Mi -
nis tros do Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral:
1– al te rar, por qual quer for ma, ex ce to por via de

re cur so, a de ci são ou voto já pro fe ri do em ses são do
Tri bu nal;

2– pro fe rir jul ga men to, quan do, por lei, seja sus -
pe i to na ca u sa;

3 – exer cer ati vi da de po lí ti co-par ti dá ria;
4 – ser pa ten te men te de si di o so no cum pri men to

dos de ve res do car go;
5 – pro ce der de modo in com pa tí vel com a hon -

ra, dig ni da de e de co ro de suas fun ções.
Art 80. Nos cri mes de res pon sa bi li da de do Pre -

si den te da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta do, a Câ -
ma ra dos De pu ta dos é tri bu nal de pro nún cia e o Se -
na do Fe de ral, tri bu nal de jul ga men to: nos cri mes de
res pon sa bi li da de dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e do Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca, o Se na-
do Fe de ral é, si mul ta ne a men te, tri bu nal de pro nún cia
e jul ga men to.

Pa rá gra fo úni co. O Se na do Fe de ral, na apu ra-
ção e jul ga men to dos cri mes de res pon sa bi li da de fun -
ci o na sob a pre si dên cia do Pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal, e só pro fe ri rá sen ten ça con de na tó ria pelo
voto de dois ter ços dos seus mem bros.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus 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 dos
arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

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

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te
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REQUERIMENTO Nº 713 DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 333, de 2003 que, “Pro í be qual -
quer tipo de pa tro cí nio ao es por te ou à cul tu ra por em -
pre sas fa bri can tes de pro du tos fu mí ge nos”, seja en -
ca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção para que esta
se pro nun cie so bre o mes mo.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to que aca ba de ser lido será in clu í do em
Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 714, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 216 e 217 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro as se guin tes in -
for ma ções ao Exmº Sr. Mi nis tro da Sa ú de, Hum ber to
Cos ta:

1. Qu a is os re pas ses de re cur sos que
o SUS tem fe i to ao sis te ma de sa ú de do
Ama pá, nos úl ti mos sete me ses?

2. Qual a con tra par ti da fe i ta, nes se pe -
río do, pelo Go ver no do Esta do do Ama pá
para ma nu ten ção do sis te ma pú bli co de sa -
ú de lo cal?

3. Qual a pro por ção do Orça men to do
Esta do do Ama pá que, nes se pe río do, tem
sido en ca mi nha da ao se tor de sa ú de?

4. E do co nhe ci men to do Mi nis té rio da
Sa ú de que ocor re hoje fal ta de me di ca men-
tos nos hos pi ta is ofi ci a is e con ve ni a dos com 
o SUS no Esta do do Ama pá?

5. Como se tem fe i to as com pras de
me di ca men tos e de ma is pro du tos bá si cos
para aten di men to dos pa ci en tes de hos pi ta is
ofi ci a is e con ve ni a dos com o SUS no Esta do
do Ama pá?

Jus ti fi ca ção

O Sin di ca to dos Enfer me i ros de San ta na, o se -
gun do ma i or mu ni cí pio do Esta do do Ama pá, de nun-
ci ou a fal ta de re mé di os e até de pro du tos bá si cos
para o aten di men to mé di co, como se rin gas e ga zes,

nos hos pi ta is pú bli cos do Esta do. Pude cons ta tar pes -
so al men te es sas ca rên ci as. Não se ria exa ge ro afir -
mar que exis te uma si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca
no sis te ma de sa ú de do Ama pá.

A si tu a ção é sur pre en den te por que, du ran te
qua se oito anos, não hou ve no tí cia da fal ta de me di-
ca men tos e ma te ri al hos pi ta lar na rede pú bli ca ama -
pa en se. Mes mo an tes da atu al le gis la ção, que vin cu la
pro por ção mí ni ma fixa dos re cur sos or ça men tá ri os à
sa ú de pú bli ca, o Go ver no do Pro gra ma de De sen vol-
vi men to Sus ten tá vel do Ama pá já in ves tia en tre 13%
e 15% dos re cur sos do or ça men to es ta du al na rede
hos pi ta lar pú bli ca e nas uni da des de aten di men to à
po pu la ção. Atu al men te, a União res pon de por 30%
dos gas tos, em tese. E esse qua dro que nos de i xa in -
tri ga dos com a ca rên cia re gis tra da hoje nas uni da des
de sa ú de do Ama pá.

Vol ta mos no tem po, ao pe río do em que os po lí ti-
cos eram pro cu ra dos por ci da dãos para in ter ce der na
com pra de re mé di os. Evi den te men te, tra ta-se de um
re tro ces so inad mis sí vel. Por essa ra zão, so li ci ta mos
ao Exmº Sr. Mi nis tro da Sa ú de as in for ma ções cons -
tan tes des te re que ri men to, na ex pec ta ti va de que não 
se tor ne ne ces sá ria uma com ple ta au di to ria na apli -
ca ção dos re cur sos fe de ra is pelo Go ver no do Ama pá
no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Sala das ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Se na dor João Ca pi be ri be.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to que aca ba de ser lido será des pa cha do à Mesa 
para de ci são nos ter mos do art. 216, in ci so III, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o tem po des ti na do
aos ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de
ama nhã será de di ca do a ho me na ge ar a Ma ço na ria
Bra si le i ra pelo Dia do Ma çom, nos ter mos do Re que-
ri men to nº 482, de 2003, do Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti e ou tros Se na do res.

Escla re ce, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24261AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



AVI SO Nº 1.465 – GP/TCU

Bra sí lia, 15 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Com meus cor di a is cum pri men tos, re gis tro o re -

ce bi men to do Ofí cio nº 1327 (SF), de 14-8-2003, por
meio do qual Vos sa Exce lên cia co mu ni ca a apro va-
ção do Re que ri men to nº 511/2003, de au to ria da Se -
na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que so li ci ta a este Tri bu nal
re a li za ção de au di to ria no Ban co Cen tral e na Agen -
cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca.

A pro pó si to, in for mo a Vos sa Exce lên cia que en -
ca mi nhei a re fe ri da so li ci ta ção à Uni da de Téc ni ca
com pe ten te des ta casa para, com a de vi da ur gên cia,
ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido será pu bli ca do e jun ta do ao pro ces sa do do 
Re que ri men to nº 511, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª tem
a pa la vra.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, eu so li ci ta ria de V. Exª a mi nha
ins cri ção como Lí der, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será con -
ce di da, Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2ª Vice-Pre si den te, V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB –
TO. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, agra de ço e so li ci to a
pa la vra em nome da Li de ran ça do PSDB, e o de se ja ria
fa zer nes te mo men to, após V. Exª ou vir os ou tros com -
pa nhe i ros que de se jam fa lar pela or dem. Em se gui da,
re pi to, de acor do com o Re gi men to Inter no, so li ci to a mi -
nha ins cri ção pela Li de ran ça do meu par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será as se-
gu ra da a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, da mes ma for ma, so li ci to a ins cri ção do meu
nome para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) –
Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs 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.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção como Lí der
para após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será as se-
gu ra da a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio de ime di a to, se for
pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – De igual
for ma, será as se gu ra da a pa la vra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa mos
a pa la vra ao no bre Se na dor, um dos Vice-Pre si den-
tes des ta Casa, Edu ar do Si que i ra Cam pos, como Lí -
der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen-
te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so
II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun do in te i ro foi to -
ma do de sur pre sa no dia de hoje, às 9h45min, ho rá rio
de Bra sí lia, com um gra ve aten ta do à sede da ONU
no Ira que. Des de os pri me i ros mo men tos, re ce be mos
as in for ma ções de que o di plo ma ta bra si le i ro, che fe
da mis são da ONU na ci da de de Bag dá, o gran de
Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo ti nha sido atin gi do
e es ta va gra ve men te fe ri do.

Acom pa nha mos as no tí ci as des de aque le ins-
tan te, Sr. Pre si den te, com pro fun da pre o cu pa ção por
par te do povo bra si le i ro e, mais do que isso, de to dos
os pa í ses que in te gram a ONU e que sa bem da im -
por tân cia da que la ins ti tu i ção prin ci pal men te nes te
mo men to pós-guer ra no Ira que.

O di plo ma ta bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo,
che fe das mis sões das Na ções Uni das no Ira que, não 
re sis tiu ao aten ta do com um ca mi nhão-bom ba na
sede da ONU e fa le ceu. A in for ma ção foi con fir ma da
por vol ta de 14h20min, por tan to, há pou cos mi nu tos.
Ele es ta va há mais de qua tro ho ras pre so nos es com-
bros da sede da ONU.
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Sér gio Vi e i ra de Mel lo ti nha 55 anos de ida de.
Nas ceu na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Foi no me a do por 
Kofi Annan, Se cre tá rio-Ge ral da ONU, para re pre sen-
tan te do ór gão no Ira que com a mis são de par ti ci par
da re cons tru ção da que le país no pós-guer ra. Che gou
a Bag dá no co me ço de ju nho para uma mis são de
qua tro me ses. “Acho que o pri me i ro de sa fio é o pro -
ble ma da in se gu ran ça, prin ci pal men te nos cen tros ur -
ba nos, a co me çar por Bag dá”, afir mou o di plo ma ta ao 
che gar ao Ira que. Mel lo ha via co man da do o Alto Co -
mis sa ri a do dos Di re i tos Hu ma nos da Orga ni za ção,
che fi a do a mis são de in de pen dên cia do Ti mor Les te
de 1999 a 2002, sido Che fe Inte ri no das Mis sões das
Na ções Uni das em Ko so vo em 1999 e Sub-Se cre tá rio
para Assun tos Hu ma ni tá ri os des sa en ti da de in ter na-
ci o nal. Co me çou sua car re i ra na ONU em 1969 e de -
di cou-se prin ci pal men te ao Alto Co mis sa ri a do para
Re fu gi a dos em Ge ne bra. Ti nha dou to ra do em Fi lo so-
fia e Ciên ci as So ci a is pela Uni ver si da de de Sour bon-
ne em Pa ris.

Pelo fato de a ONU, num mar co his tó ri co e iné di-
to, ter se po si ci o na do con tra ri a men te à au to ri za ção
para que os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te in -
va dis se o Ira que, para que to dos os es for ços fos sem
en vi da dos para os ca mi nhos da paz, res tou-lhe, após
efe ti va da a guer ra, es co lher um dos seus me lho res,
um dos mais pre pa ra dos ho mens da di plo ma cia in ter-
na ci o nal, de po is do êxi to das suas mis sões em Ko so-
vo e no Ti mor Les te, para a mis são na que le país.

Se para a ONU é per da ir re pa rá vel, para o Bra sil
é dor pro fun da, sen ti men to enor me de pe sar que nós,
aqui do Se na do, di vi di mos, nes te mo men to, com o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, com o Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, com a di plo ma cia bra si le i ra
e in ter na ci o nal.

Em nome do PSDB, e te nho cer te za de que em
nome de to dos os in te gran tes des ta Casa, de i xo com
a di plo ma cia in ter na ci o nal, com a di plo ma cia bra si le i-
ra, com o nos so povo, os nos sos sen ti men to. Esten do
a nos sa so li da ri e da de à fa mí lia do gran de di plo ma ta
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que, mu i to jo vem, aos 55 anos,
foi ví ti ma des te mo men to de in com pre en são, des te
mo men to di fí cil para a di plo ma cia in ter na ci o nal. E
acon te ceu exa ta men te ali, onde ele en vi da va to dos
os seus es for ços, com o co nhe ci men to e o re co nhe ci-
men to que ti nha da ONU, para che fi ar a mis são tão
im por tan te de bus car o me lhor ca mi nho para o povo
ira qui a no no pós-guer ra.

Não se sabe, Sr. Pre si den te, a ori gem do aten ta-
do, mas é sa bi do que foi co var de, pro fun da men te in -
jus to para com o pa pel da ONU no epi só dio es pe cí fi-
co do Ira que e mais ain da com o povo bra si le i ro, que

foi um dos pri me i ros a le van tar a sua voz para pe dir a
paz e lu tar pela paz.

Assim fez o Pre si den te da Re pú bli ca no pri me i ro
pro nun ci a men to em que teve opor tu ni da de, logo após
anun ci a da a in ten ção de in ter ven ção no Ira que, po si ci o-
nan do-se de for ma mu i to fir me em fa vor da paz.

Com esse sen ti men to de pe sar, o PSDB sub me te
à Mesa, jun ta men te, te nho cer te za, com as de ma is li de-
ran ças, um re que ri men to de in ser ção em Ata de vo tos
de pe sar ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, à ONU, 
aos fa mi li a res do Emba i xa dor e ao povo bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª, como vice-Pre si-
den te des ta Casa, fa lou, te nho cer te za ab so lu ta, por
toda a Mesa. Ava li za mos o seu pro nun ci a men to e de i-
xa mos re gis tra da a nos sa so li da ri e da de à fa mí lia des -
sa fi gu ra ím par que foi o Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de
Mel lo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be, pela li de ran ça
do PSB.

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, la men to pro fun da men te a per -
da do Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que es ta va
re pre sen tan do as Na ções Uni das em uma mis são em 
Bag dá, Ira que, numa guer ra que to dos nós re pu di a-
mos, e que cer ta men te re pu di a mos mais ain da com a
per da des se gran de bra si le i ro.

Mas, Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém, nes te
mo men to, de des ta car al gu mas ações nas re la ções
di plo má ti cas do nos so País, prin ci pal men te em re la-
ção à co o pe ra ção na área de tec no lo gia. Gos ta ria de
des ta car o tra ba lho de sen vol vi do pelo Mi nis té rio de
Ciên cia e Tec no lo gia com a Ucrâ nia. Esta mos co me-
çan do a cons tru ir um ca mi nho im por tan te no sen ti do
de de sen vol ver as tec no lo gi as de que ne ces si ta mos
para o nos so de sen vol vi men to.

Está tra mi tan do na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e bre ve men te deve che gar ao Ple ná rio o
acor do de sal va guar das tec no ló gi cas com a Ucrâ nia.
Nes se sen ti do tem um pa pel des ta ca do o Mi nis tro da
Ciên cia e Tec no lo gia, Ro ber to Ama ral. Se gun do o Mi -
nis tro, a par te mais im por tan te do Acor do é a trans fe-
rên cia de tec no lo gia de gi ros có pi os (sis te ma de na ve-
ga ção e di re ci o na men to de fo gue tes e sa té li tes) e
para pro du ção de com bus tí ve is lí qui dos.

Essas tec no lo gi as nos se rão trans fe ri das, o que
nos per mi ti rá lan çar o fo gue te Cyclo ne 4 da Base de
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Alcân ta ra, com in ves ti men tos ucra ni a nos na or dem
de US$ 50 mi lhões.

O Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so Amo -
rim, com pa re ceu, na se ma na pas sa da, à au diên cia
pú bli ca na Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se -
na do, para fa lar so bre te mas re la ci o na dos à sua Pas -
ta – fa lou so bre três te mas bem di fe ren ci a dos – e fez
po si ti vas re fe rên ci as ao acor do com a Ucrâ nia para
uti li za ção da Base de Lan ça men tos de Alcân ta ra, no
Ma ra nhão. S. Exª dis se que o Go ver no tem in te res se
em apro var logo o pro je to de acor do com a Ucrâ nia,
pois ser vi rá de pa râ me tro para ou tros acor dos in ter-
na ci o na is. “É o me lhor mo de lo de acor do, nos as pec-
tos po lí ti co e eco nô mi co”, fri sou o Mi nis tro Cel so
Amo rim.

O pro je to tem o apo io de vá ri os Par la men ta res
que de fen dem o acor do en tre dois pa í ses, já que a
Ucrâ nia é uma re fe rên cia in ter na ci o nal na trans fe rên-
cia des se tipo de tec no lo gia, vis to que o Bra sil de pen-
de de sa té li tes para a sua eco no mia agrí co la, te le co-
mu ni ca ções, mo ni to ra men to da Ama zô nia e se gu ran-
ça, en tre ou tros usos e tam bém por con si de ra rem
uma opor tu ni da de úni ca e ur gen te do nos so País en -
trar na era es pa ci al, téc ni ca e co mer ci al men te.

O nos so vi zi nho Gu i a na Fran ce sa é res pon sá-
vel, hoje, por qua se 50% dos lan ça men tos de to dos
os sa té li tes co mer ci a is do Pla ne ta.

A ini ci a ti va do Mi nis té rio de Ciên cia e Tec no lo-
gia se jus ti fi ca pelo fato de o Bra sil, nes se acor do, en -
trar ape nas com 50% do to tal de in ves ti men tos para
tor nar a Base de Lan ça men tos de Alcân ta ra ope ra ci-
o nal para lan ça men to do Cyclo ne 4. A ou tra me ta de
ca be rá à Ucrâ nia, e esse em pre en di men to im pe di rá a 
for ma ção de mo no pó li os e o con tro le dos trans por tes
es pa ci a is pe los pa í ses cen tra is.

Em fu tu ro pró xi mo, se rão ne ces sá ri as con tra ta-
ções de lan ça men tos de sa té li tes bra si le i ros e o cus to
mé dio de três lan ça men tos está em tor no de US$60
mi lhões, o que co bre o va lor do in ves ti men to ini ci al
des se em pre en di men to.

Para o Bra sil, ha ve rá gran de ga nho com a co o-
pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca com os ucra ni a nos;
por isso, as ações ime di a tas do Mi nis té rio são: for ma-
ção de con sór cio bra si le i ro, ca pi ta ne a do por em pre sa
pú bli ca es ta tal e ca pi ta li za do com po der de com pra
do Esta do, via BNDES, com va lor equi va len te a
US$50 mi lhões, em três anos; apro va ção no Orça-
men to da União, do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo-
gia, de R$100 mi lhões, para os pró xi mos três anos,
sen do ne ces sá ri os para ter mi nar a in fra-es tru tu ra ge -
ral do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra; e apro va-
ção do Acor do de Sal va guar das Bra sil-Ucrâ nia.

Gos ta ria ain da de su ge rir que se es ta be le ces se
um pro gra ma de aten di men to in te gral àque las fa mí li-
as que já fo ram re ma ne ja das, pois con si de ro que os
re ma ne ja men tos fo ram fe i tos com pro fun das in jus ti-
ças. Então, se ria ne ces sá ria a par ti ci pa ção do Mi nis-
té rio de Ação So ci al exa ta men te para re pa rar as per -
das des sas fa mí li as e, ao mes mo tem po, quem sabe,
de sen vol ver um pro je to de tu ris mo na Ci da de de
Alcân ta ra, que é um dos mo nu men tos mais be los do
Bra sil co lo ni al e que está aban do na do.

Enca mi nha rei es sas duas su ges tões para que
pos sa mos res ga tar essa dí vi da so ci al com o povo de
Alcân ta ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-

res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San -

ta. S. Exª dis põe de 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, Pa u lo Paim, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras
e bra si le i ros que acom pa nham esta ses são pela TV
Se na do ou pela Rá dio Se na do, quis Deus que es ti-
ves se pre si din do esta ses são o Se na dor Pa u lo Paim,
do PT do Rio Gran de do Sul. 

S. Exª tem dito, com a for ça de Cris to, ins pi ra do
aqui pelo re pre sen tan te Dele nes ta Casa, Se na dor
Mar ce lo Cri vel la: “Em ver da de, em ver da de vos
digo...” E o Se na dor Pa u lo Paim tem dito que es sas re -
for mas se rão aqui ana li sa das, de ba ti das, dis cu ti das e 
mo di fi ca das em be ne fí cio dos hu mil des, dos ne ces si-
ta dos, dos so fri dos e do povo do Bra sil.

Sou ex tre ma men te oti mis ta, ins pi ra do em Jus -
ce li no Ku bits chek, mé di co como eu, ci rur gião como
eu, de San ta Casa, po lí ti co, até cas sa do ele foi. Ele
dis se, Se na dor Pa u lo Paim, que é me lhor ser oti mis ta,
por que o oti mis ta pode er rar, mas o pes si mis ta já nas -
ce er ra do e con ti nua er ra do. Esse ne gó cio de di zer
que nada vai ser mu da do aqui...

Se na dor Pa pa léo Paes, Se na dor e pro fes sor de
Me di ci na, o meu pro fes sor de Me di ci na, Ma ri a no de
Andra de, vi via a re pe tir que a ig no rân cia é au da ci o sa.
É ig no rân cia di zer que aqui não ha ve rá mo di fi ca ções.
Qu e rem um exem plo? O Pre si den te Sar ney, na sua
in te li gên cia, na sua ilu mi na ção, tal vez ins pi ra do em
Na po leão, fez uma Cons ti tu i ção mu i to boa. Cha mou
os lu mi na res, co man da dos por Afon so Ari nos. Mas
ela foi toda mo di fi ca da, e saiu a Cons ti tu i ção Ci da dã,
de Ulysses Gu i ma rães. Se ali mu dou, por que aqui
não vai mu dar? Vai. 
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Há aque les que, como São Tomé, pro cu ram ver
o si nal. Esta Casa tem uma tra di ção. E isso co me çou,
Se na dor Cri vel la, quan do o ma i or lí der da hu ma ni da-
de, Mo i sés, fi cou aper re a do por que o povo não que ria
sa ber das leis boas e jus tas e foi ado rar o be zer ro de
ouro. Mo i sés que brou as tá bu as da lei, en fu re ceu-se,
mas ou viu a voz de Deus di zen do-lhe para bus car os
mais ex pe ri en tes, os an ciãos, os mais ex pe ri men ta-
dos, que lhe aju da ri am a car re gar o far do do povo, le -
van do-o à ter ra pro me ti da. Aí nas ceu a idéia, pas sa da
pela Gré cia, e por Roma, aqui me lho ra da por Na bu co
e Rui Bar bo sa, e for ta le ci da com a nos sa pre sen ça.

A ig no rân cia é mu i to au da ci o sa. Com uma Casa
de 81, com um ex-Pre si den te da Re pú bli ca ex cep ci o-
nal, com pes so as que go ver na ram Esta dos por três
ve zes, com pes so as que che ga ram a ser Pre fe i to por
três ve zes – a exem plo do Se na dor Le o nel Pa van –,
De pu ta dos Fe de ra is, Pre si den te de Câ ma ra Fe de ral,
pro fis si o na is li be ra is e lí de res sin di ca is, não vai ser
mu da da? Vai. 

Há aque les que são como São Tomé. E que ro
me apre sen tar, Se na dor Pa u lo Paim. Lí der, so mos
nós quem es co lhe mos. V. Exª será o nos so Lí der nes -
ta mo di fi ca ção e nes ta ca mi nha da para fa zer mos
uma re for ma me lhor para o povo, para o apo sen tan-
do, para o pen si o nis ta, não para os pri vi le gi a dos do
teto de R$18 mil. Na Bí blia, Deus diz para tra tar bem
as vi ú vas. Mas que rem aca bar com elas, ti rar-lhes o
di nhe i ro, e dos que ga nham pou co, en fim, de to dos os 
pro fis si o na is.

Se os da Jus ti ça re ce bem R$18 mil, res pe i to.
Res pe i to, por que Cris to dis se: “Bem-aven tu ra dos os
que têm fome e sede de jus ti ça”. Mas eu lhes per gun-
to: e os que en si na ram os ma gis tra dos, os pro fes so-
res, que es tão apo sen ta dos nas fa cul da des com R$2
mil, R$3 mil, R$4 mil? E os mé di cos? E as en fer me i-
ras, que não são lem bra das nas fes tas e nas so le ni-
da des, mas so men te na hora do de ses pe ro, da dor e
do so fri men to? E os pro fes so res? E os ou tros pro fis si-
o na is? Sou mé di co fe de ral, e a mi nha apo sen ta do ria
é de R$1,2 mil, e a lei per mi te dois em pre gos.

Dos vi to ri o sos des sa fa i xa, de po is de mu i to sa -
cri fí cio, ti rar, ain da, sem res pe i to, aqui lo que se diz
que é di re i to ad qui ri do, que faz par te do pa tri mô nio,
quan do há pri vi lé gi os tão ver go nho sos nes te Bra sil?
Há umas fi lhas inup tas de ma gis tra dos e mi li ta res que 
– ver go nha! –, se não se ca sam, ga nham um sa lá rio
igual ao do pai. E por que o di re i to não é igual para to -
dos, como diz Cló vis Be vi lác qua, no pri me i ro Có di go
Ci vil? Por que isso não é es ten di do às fi lhas inup tas
dos pro fes so res, dos mé di cos, dos en ge nhe i ros, dos

en fer me i ros, dos mo to ris tas e de to das as clas ses?
Nós va mos cor ri gir essa in jus ti ça.

Hoje, Se na dor Si que i ra Cam pos, eu vi um ilu mi-
na do, um ins pi ra do Se na dor, Pa u lo Octá vio, que re -
pre sen ta o me lhor des ta nova ge ra ção. Quis Deus
que S. Exª ti ves se re la ções com os fa mi li a res de Jus -
ce li no Ku bits check, pelo ca sa men to com uma de
suas ne tas. S. Exª fez uma mu dan ça, da qual fui Re la-
tor. E que bela mu dan ça! Ela deve ser le va da ao Pre -
si den te Lula. Cris to dis se: “Em ver da de, em ver da de,
eu vos digo”, e quem fala aqui é uma pes soa que diz
que está cer to.

Se na dor Pa u lo Paim, eu cri ei um ins ti tu to. Fui
pre fe i to e fiz o Insti tu to da Pre vi dên cia Mu ni ci pal,
como ou tros fi ze ram, como fez o Se na dor He rá cli to
For tes, na épo ca Pre fe i to de Te re si na, e o Se na dor
Pa pa léo. Sa be mos que não há ma te má ti ca que ex pli-
que a fa lên cia de um ins ti tu to. Mes mo quem não sabe
ma te má ti ca e não é ma te má ti co, como eu e o Mi nis tro
da Fa zen da, sabe que não há quem ex pli que a fa lên-
cia. Por que o di nhe i ro é des vi a do para ou tras co i sas,
para as pon tes, para as hi dro e lé tri cas, para o su pe rá-
vit, para pa gar os ban que i ros in ter na ci o na is. É isso.

O Se na dor Pa u lo Octá vio quis fa zer uma lei boa
e jus ta, ins pi ra do nas leis de Deus, para que o di nhe i-
ro da Pre vi dên cia fi que ali, como tam bém seus lu cros
e suas apli ca ções. Uma lei que seja trans pa ren te. Se
fos se des sa for ma, não es ta ría mos pas san do pelo
que es ta mos pas san do, sa cri fi can do al ta ne i ros fun ci-
o ná ri os pú bli cos e vi ú vas.

Eu lhes digo que não es tou aqui para amal di ço-
ar as tre vas e o pas sa do, mas para acen der a luz, e a
luz é este pro je to de lei do Se na dor Pa u lo Octá vio,
por que a ig no rân cia está sa cri fi can do os po bres, os
hu mil des, as vi ú vas, os apo sen ta dos e os ser vi do res
de ses pe ran ça dos.

Estão aqui os Se na do res Mo za ril do e Pa pa léo,
que são mé di cos. A nos sa vida mé dia é de 67 anos,
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, mas esse não é
o con ce i to que vale para nós, que nos de di ca mos à
Bi o lo gia, à Me di ci na, à sa ú de. Na Me di ci na, a mais
hu ma na das ciên ci as, o con ce i to que é vá li do para a
vida é a ida de sa u dá vel mé dia, que é de 52 anos. A
par tir daí, Se na dor Si que i ra Cam pos, é ma ze la, é en -
fer mi da de, é des gra ça, é do en ça, é so fri men to. No
meu tem po de me ni no, di zia-se que a pes soa es ta va
ca du ca, mas isso mu dou para Alzhe i mer, ar te ri os cle-
ro se, po li o ne fri te, do en ças re na is, den tes que doem,
car di o pa tia, prós ta ta que im pe de a mic ção. Nes sa
ida de, pre ci sa-se de di nhe i ro para com prar re mé dio.
A vi ú va tam bém pas sou da ida de sa u dá vel. E ago ra
que rem cas trar esse di nhe i ro que foi pro me ti do?
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Con ce do o apar te ao Se na dor Cri vel la, que re -
pre sen ta Deus nes ta Casa.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Se na-
dor Mão San ta, quem me dera po der re pre sen tá-Lo,
mas V. Exª tem mu i ta ra zão quan do diz que o Se na do
pre ci sa de ba ter um tema tão im por tan te como este.
Um Se na do que não se de bru ça so bre um tema im -
por tan te como a Pre vi dên cia é uma es tre la que não
bri lha no céu, é uma to cha que não ilu mi na, é um
fogo que não aque ce. O Se na do pre ci sa, sim, de ba-
ter, dis cu tir e aper fe i ço ar essa me di da – e va mos
fazê-lo. Ape nas lem bro a V. Exª que a re for ma da
Pre vi dên cia é pela vi ú va. São mi lhões e mi lhões de
bra si le i ros de sas sis ti dos nes te País e to dos os anos
um rom bo na Pre vi dên cia que ul tra pas sa os R$50 bi -
lhões, quan tia que faz fal ta ao Fome Zero e a tan tos
ou tros pro gra mas so ci a is. So li da ri zo-me com V. Exª.
O Se na do tem que cum prir o seu pa pel: de ba ter, dis -
cu tir, aper fe i ço ar e mo di fi car ma té ria tão im por tan te.
Pa ra béns a V. Exª, que fala com a voz do povo, com a
voz do co ra ção.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – No bre Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la, lem bro a V. Exª que fa lei em
Deus por que Ele dis se que quan do dois ou três fa lam
em Seu nome, Ele está pre sen te. E que ro di zer que
nós que re mos trans pa rên cia. O di nhe i ro da Pre vi dên-
cia está ali. E os ga nhos ad vin dos das apli ca ções na
Pre vi dên cia? Não há ma te má ti ca que ex pli que a fa -
lên cia. Qu e ro di zer a V. Exª – V. Exª que está um pou -
co como São Tomé, que du vi dou de Cris to – que eu
te nho uma apo sen ta do ria fe de ral de R$1,2 mil como
mé di co – por 37 anos fa zen do o bem sem olhar a
quem. Eu sou apo sen ta do pelo INPS. Se na dor Pa u lo
Paim, eu de ve ria ter me apo sen ta do pelo Mi nis té rio
da Sa ú de. Tudo era di nhe i ro da Pre vi dên cia, que tem
que ser en ca mi nha do, com pri o ri da de, ao apo sen ta-
do, que tra ba lhou, que lu tou e se es for çou; à sua Adal -
gi zi nha, à sua es po sa.

Essa lei ia tra zer trans pa rên cia, mas foi 13 a
13 – é até o nú me ro do PT. Empa tou, hou ve o voto
Mi ner va, mas não está per di da a ca u sa. Isso é as -
sim, foi uma luz para eles ve rem que o es for ço é
tre men do. Alguns ne ga ram. Mas isso é his tó ri co,
como Pe dro ne gou a Cris to. Mu da ram. Mas isso eu
ace i to: 13 a 13. 

Por que este País é li ber to de Por tu gal? Por que
hou ve os Ti ra den tes. Hoje foi o dia de Ti ra den tes. Mas 
ha ve rá de essa ban de i ra vol tar para que o povo te nha
a cer te za da trans pa rên cia do uso des se di nhe i ro; de
que ele não é des vi a do para ou tros fins que não se -

jam a apo sen ta do ria, a pen são, o amor e o res pe i to
aos que tra ba lham.

Con ce do o apar te ao Se na dor Le o nel Pa van,
três ve zes Pre fe i to de sua ci da de, o belo bal neá rio
Cam bo riú

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Meu que ri-
do ami go, Se na dor Mão San ta, a cada vez que ouço
V. Exª se pro nun ci ar mais o ad mi ro e mais acre di to
que o Se na do só po de rá fa zer um gran de tra ba lho
para este País se ti ver mos re al men te par ti ci pa ção
for te, igual à atu a ção de V. Exª nes ta Casa. To dos os
Se na do res têm uma pre o cu pa ção imen sa com o fu tu-
ro do nos so País, o que tem sido de mons tra do to dos
os dias na tri bu na des ta Casa. V. Exª, com sua co ra-
gem, tem co lo ca do o dedo na fe ri da de mu i tos pro je-
tos e ações do Go ver no Fe de ral. V. Exª sem pre fala
que, quan do Pre fe i to, re a li zou inú me ras obras so ci a-
is, inú me ros pro je tos que trou xe ram be ne fí ci os para a 
po pu la ção, a exem plo de um sis te ma de Pre vi dên cia
mu ni ci pa li za do. Tam bém, quan do fui Pre fe i to, im plan-
tei, em Bal neá rio Cam bo riú, o Fun ser vir, o Fun do de
Pre vi dên cia do Mu ni cí pio. Ce de mos inú me ras van ta-
gens, as qua is os fun ci o ná ri os apla u dem até hoje,
por que to dos os dias há um pro nun ci a men to pe los
ser vi ços que são co lo ca dos à dis po si ção do ser vi dor
pú bli co, in clu si ve por mé di cos de to das as áre as.
Aliás, em Bal neá rio Cam bo riú, quem es co lhe os mé -
di cos são os ser vi do res pú bli cos, con for me pre vê o
es ta tu to do Fun ser vir. Gos ta ria de di zer a V. Exª e aos
de ma is Se na do res que res pe i ta mos mu i to a Câ ma ra
dos De pu ta dos – eu fui De pu ta do Fe de ral –, mas esta 
Casa não pode ser ape nas um ór gão ho mo lo ga dor
dos atos da que la Casa. Da qui lo que foi apro va do pela 
Câ ma ra, e ain da tem que ser apro va do no se gun do
tur no, não te mos que as si nar em ba i xo e di zer que
está cer to. Va mos de ba ter, e mu i to. Lá hou ve acer tos
e hou ve pres sões – e sa be mos dis so. Com o De pu ta-
do Fe de ral Se ra fim Ven zon, do PSDB de San ta Ca ta-
ri na, por exem plo, su plen te de Fer nan do Co ru ja
Agus ti ni – que está no Go ver no de San ta Ca ta ri na
por que o Go ver na dor e que ri do ami go Luiz Hen ri que
da Sil ve i ra, seu par ti cu lar ami go tam bém, Se na dor
Mão San ta, o in di cou para Se cre tá rio da Sa ú de de
San ta Ca ta ri na –, que vai vol tar e as su mir  para po der
vo tar fa vo ra vel men te no se gun do tur no da re for ma da
Pre vi dên cia. O Go ver no Fe de ral pres si o nou o Go ver-
na dor e está exi gin do os vo tos. E a Câ ma ra, la men ta-
vel men te, está ce den do al guns vo tos em fun ção da
pres são e das ame a ças fe i tas pelo Go ver no. Espe ro
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que nós, Se na do res, não te nha mos que ser mem bros
de um sim ples ór gão ho mo lo ga dor do que for apro va-
do na Câ ma ra Fe de ral. Que te nham res pe i to por esta
Casa, e que pos sa mos atu ar li vre men te. E V. Exª, há
pou co, sen tiu, em uma Co mis são, a pres são que hou -
ve para der ro tar um pa re cer, como V. Exª co lo cou mu -
i to bem, que be ne fi ci a ria o nos so País. Pa ra béns pelo
seu pro nun ci a men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço e
in cor po ro os ar gu men tos do Se na dor Le o nel Pa van,
que foi três ve zes Pre fe i to, que tem uma lar ga ex pe-
riên cia e que cri ou o ins ti tu to. Agra de ço a in ten ção do
Se na dor Pa pa léo Paes de me apar te ar, mas como te -
mos que cum prir o Re gi men to não será pos sí vel con -
ce dê-lo.

Qu e ría mos, Sr. Pre si den te, jus ta men te a trans -
pa rên cia para a Pre vi dên cia que está aí trans tor nan-
do o País, pa ran do e aten tan do os que tra ba lha ram,
as vi u vi nhas. É jus ta men te o que que re mos: a cer te za
de que isso não mais ocor ra.

E eu ter mi na ria com uma re fle xão de Jus ce li no,
na cer te za, Se na dor Tas so Je re is sa ti, da es pe ran ça
do ver de da ban de i ra dos seus olhos. O dia de hoje foi
como o de Ti ra den tes. Não vai pa rar o mo vi men to. A
in de pen dên cia des te País foi as sim. E a de fe sa dos
que so frem, dos apo sen ta dos, que não mais dor mem,
de vi do ao as sal to que es tão so fren do. Como eu dis se,
eu ter mi na ria com Jus ce li no Ku bits chek, que dis se,
Se na dor Pa u lo Paim: “A ve lhi ce é uma tris te za; e a ve -
lhi ce de sam pa ra da é uma des gra ça.

Qu e re mos afas tar isso para sem pre, com a se -
gu ran ça de guar dar e mul ti pli car o di nhe i ro da Pre vi-
dên cia, para a fe li ci da de dos que tra ba lha ram por
este País.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esta Pre si-

dên cia cum pri men ta o Se na dor Mão San ta, bem
como to dos aque les que o apar te a ram, sem pre na li -
nha de de fen der a in de pen dên cia e a so be ra nia des ta
Casa.

Pas sa mos de ime di a to a pa la vra ao Se na dor
Alva ro Dias, por per mu ta re a li za da com a Se na do ra
Lú cia Vâ nia.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, há mi lê ni os, Sê ne ca
pro cla mou que “se o ho mem não sabe para que por to
se di ri ge, ne nhum ven to lhe será fa vo rá vel”.

É com du pla sa tis fa ção que re tor no a esta tri bu-
na e o faço re in te gran do-me ao PSDB. Hon rou-me a
for ma como as li de ran ças do PSDB nes ta Casa re ce-

be ram-me no Par ti do. Os Se na do res Arthur Vir gí lio,
Edu ar do Aze re do, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Le o nel
Pa van, Re gi nal do Du ar te, Sér gio Gu er ra, Tas so Je re-
is sa ti, Te o to nio Vi le la Fi lho e a Se na do ra Lú cia Vâ nia
hon ra ram-me não ape nas com o con vi te, mas, so bre-
tu do, com as ar ti cu la ções ne ces sá ri as para que pu -
des se re tor nar ao Par ti do pelo qual nos ele ge mos Se -
na dor da Re pú bli ca, para exer cer aqui, Sr.Pre si den te,
um man da to mi li tan te de uma nova ca mi nha da his tó-
ri ca, cer to de que a po lí ti ca sem pre foi e sem pre será
a arte de con ci li ar, com éti ca e de cên cia, o de se já vel
com o pos sí vel.

As tem pes ta des da vida po lí ti ca car re gam pe-
dras e ro sas, vi tó ri as e der ro tas, ale gri as e tris te zas,
mas é na po lí ti ca e so men te nela que se pode lu tar
para a edi fi ca ção de uma or dem so ci al e eco nô mi ca
ali cer ça da na so li da ri e da de e na fra ter ni da de, em que 
os be ne fí ci os do pro gres so e da pros pe ri da de se jam
par ti lha dos por to dos. E não ape nas por uma pe que-
na mi no ria.

Com sa be do ria, al guém já dis se que cons tru ir
fá bri cas é fá cil; cons tru ir hos pi ta is e es co las, igual-
men te. Mas cons tru ir uma na ção de ho mens li vres e
cons ci en tes é ta re fa lon ga e ár dua.

O de sa fio do Bra sil con tem po râ neo é exa ta men-
te este: con so li dar e aper fe i ço ar o Esta do De mo crá ti-
co de Di re i to e fa zer da luta pelo de sen vol vi men to
com jus ti ça so ci al um ob je ti vo per ma nen te a ser per -
se gui do em tem po in te gral. Mo der ni zan do as es tru tu-
ras ar ca i cas que, ao lon go da nos sa for ma ção, cons -
tru í ram uma so ci e da de in jus ta para as ma i o ri as e ge -
ne ro sa men te pri vi le gi a do ra de uma mi no ria. Essa
bru tal re a li da de não ser ve a nin guém. Os ín di ces de
con cen tra ção de ren da e aque les de de sen vol vi men-
to hu ma no, com os qua is con vi ve mos no co ti di a no, é
uma agres são à ci da da nia e à cons ciên cia hu ma na.

Nos gran des nú cle os ur ba nos, con vi ve-se hoje
com uma au tên ti ca guer ra ci vil não de cla ra da. Com
bom sen so e equi lí brio, te mos de re co nhe cer que
uma das ca u sas ge ra do ras des sa re a li da de cru el re -
si de na mi sé ria que se agi gan ta como o pol vo de mil
ten tá cu los.

Não po de mos ter gi ver sar e ig no rar esse ce ná rio
in qui e tan te e de ses pe ra dor para a fa mí lia bra si le i ra. É 
ób vio que não exis tem so lu ções de cur to pra zo para o 
en fren ta men to de tão an gus ti an te re a li da de. Mas nós, 
a par tir do Par la men to, de ve mos ser su je i tos ati vos no 
en fren ta men to e na bus ca de al ter na ti vas viá ve is e
ob je ti vas para o en cur ta men to des sas dis pa ri da des
al ta men te ex plo si vas.

Essa deve ser a luta do PSDB, que ago ra che ga
aos quin ze anos de exis tên cia. Traz em sua si gla a es-
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sen ci a li da de da so ci al de mo cra cia. For mu la e exe cu-
ta, nas ad mi nis tra ções es ta du a is que co man da, po lí ti-
cas pú bli cas com um ri go ro so pla ne ja men to com pro-
me ti do com os avan ços a rom per com as ve lhas prá ti-
cas cli en te lis tas e po pu lis tas.

Go ver nar é en fren tar de sa fi os e en ca rá-los com
fir me za e com pe tên cia, prin ci pal men te nes ses no vos
tem pos glo ba li zan tes, em que con ce i tos e fun da men-
tos de ad mi nis tra ção dos ne gó ci os pú bli cos es tão
sen do mu da dos e al te ra dos em sua raiz pe los or ga-
nis mos mul ti la te ra is in ter na ci o na is. Na ma i o ria das
ve zes, sub me ten do as re a li da des na ci o na is de cada
país a óti cas e di re tri zes nem sem pre cor re tas de uma
tec no bu ro cra cia in ter na ci o na li zan te.

Nes se sen ti do, um ex tra or di ná rio li vro aca ba de
ser tra du zi do no Bra sil. O seu au tor, Phi lip Bob bit, é
pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal na Uni ver si da de
do Te xas. Fun da men tal men te, bus ca tra çar im por tan-
te pa ra le lo en tre o Esta do-na ção e o Esta do-mer ca do.
É de uma atu a li da de ím par, so bre tu do para nós, bra -
si le i ros.

Afir ma o ilus tre pro fes sor Bob bit:

Enquan to o Esta do-na ção se ocu pa do 
bem do povo, pro mo ven do edu ca ção e sa ú-
de gra tu i tas, di re i tos hu ma nos, voto uni ver-
sal e pre vi dên cia so ci al, o Esta do-mer ca do
re duz a ên fa se nos sis te mas as sis ten ci a is
gra tu i tos e pro põe a ma xi mi za ção das opor -
tu ni da des ao in di ví duo. Sua ten dên cia é
pela pri va ti za ção dos ser vi ços e a op ção
pelo mer ca do li vre, a glo ba li za ção da eco-
no mia e da cul tu ra. Para o Esta do-na ção, a
eli mi na ção do de sem pre go é uma meta im -
por tan te, já o Esta do-mer ca do, em nome da 
efi ciên cia, lhe é in di fe ren te.

Nes se iní cio de sé cu lo XXI, o Bra sil se de fron ta
com essa re a li da de nova, ob je ti va men te re tra ta da
pelo Pro fes sor Phi lip Bob bit.

O PSDB tem cla ra e ob je ti va le i tu ra des sa re a li-
da de mun di al. Nem o Esta do-na ção em pre sa ri al do
pas sa do, nem o Esta do-mer ca do glo ba li za dor for mu-
la do pe los ne o li be ra is, mas, sim, o Esta do-na ção ne -
ces sá rio, mo der no, re gu la dor, efi ci en te e re for mis ta.
O País avan çou em ter mos de mo der ni da de em mu i-
tas áre as fun da men ta is da ad mi nis tra ção pú bli ca bra -
si le i ra.

Mas, in fe liz men te, no vale-tudo da luta pelo po -
der, mu i tos não en ten de ram e opor tu ni da des fo ram
per di das. De i xe mos de lado as re cri mi na ções e in jus-
ti ças do pas sa do re cen te. Con tem ple mos o fu tu ro e,
no apro fun da men to das re for mas que o Bra sil exi ge

nos pa râ me tros da so ci al de mo cra cia, nos sa pos tu ra
ha ve rá de ser di fe ren te. Ha ve re mos de apo i ar to das
as pro pos tas e for mu la ções des ti na das a cons tru ir
uma nova so ci e da de e um Bra sil mais jus to, hu ma no
e so li dá rio.

Em vez de uma opo si ção ne ga ti vis ta, que re mos
ser uma opo si ção pro po si ti va. Nun ca con cor da mos
com o prin cí pio do “quan to pior, me lhor”. No tran sa-
tlân ti co Bra sil, to dos es ta mos em bar ca dos. Por isso,
não que re mos que ne nhum ice berg nos trans for me
em um Ti ta nic.

Pre ci sa mos de um pro je to na ci o nal de de sen-
vol vi men to para su pe rar as duas úl ti mas dé ca das de
qua se es tag na ção que ti ve mos. A es ta bi li da de al can-
ça da, o or de na men to das con tas pú bli cas são co ro lá-
ri os que ga ran tem uma re to ma da do ci clo his tó ri co do
cres ci men to eco nô mi co, que pa u tou os pri me i ros 80
anos do sé cu lo pas sa do. Entre 1900 e 1940, o Bra sil
man te ve uma taxa mé dia de cres ci men to de 4,5% ao
ano. De 1940 a 1980, o nos so cres ci men to mé dio foi
de 7% ao ano. Já de 1980 a 2000, fi ca mos no pa ta mar
mé dio de 2% de cres ci men to ao ano.

O Pro fes sor Yos hi a ki Na ka no, da Fun da ção Ge -
tú lio Var gas, Se cre tá rio da Fa zen da do sa u do so Má -
rio Co vas, car go no qual sa ne ou e equi li brou as fi nan-
ças da que le gran de Esta do, cons ta tou que a es ta bi li-
da de não pode ser um fim em si mes ma. Ela pre ci sa
es tar in te gra da com o cres ci men to.

Ao de fen der uma nova agen da para o País, sa -
cra li zan do um pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal, o 
Pro fes sor Na ka no cons ta ta:

1. Cada vez es tou mais con ven ci do de
que o pro je to só sur ge quan do o País se
vol ta para si mes mo, de fi ne seu pró prio des -
ti no e não fica es pe ran do que o ca pi tal ex -
ter no e a glo ba li za ção ve nham re sol ver
tudo;

2. Nos so fu tu ro aca ba sen do de ter mi-
na do por in di ca do res como o ris co-país Bra -
sil, des va lo ri za ção cam bi al e ou tros. Isso é
que gera o pro ces so de es tag na ção que es -
ta mos vi ven do;

3. Abri mos nos sa eco no mia, par ti cu lar-
men te, o mer ca do fi nan ce i ro, e es pe ra mos o
cres ci men to che gar. Co me te mos um erro
bár ba ro. Se você qui ser se apro ve i tar do flu -
xo do ca pi tal es tran ge i ro, é pre ci so au men tar
a taxa de lu cro so bre pro je tos pro du ti vos. Só
esse tipo de ca pi tal gera cres ci men to. O que
fi ze mos foi ele var a taxa de ju ros, que atrai
jus ta men te o ca pi tal es pe cu la ti vo, no ci vo.
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Eis um gran de de ba te que o Bra sil e esta Casa 
pre ci sam tra var com ime di a ti da de. O Go ver no bra si-
le i ro de Luiz Iná cio Lula da Sil va sabe que go ver nar
é ad mi nis trar con fli tos e ter a de ter mi na ção de não
ce der ao fi si o lo gis mo, for mu lan do pa drões éti cos e
mo ra is de fi ni dos.

Ce le brar um ver da de i ro pac to na ci o nal pela re -
to ma da do de sen vol vi men to exi ge um de ba te ma du-
ro, em que ne nhu ma das par tes ab di que das suas
con vic ções. Mas, pelo bem do Bra sil, to dos se unam
na ta re fa co mum de bus car um ca mi nho que afu gen te
o de sem pre go, a es tag na ção eco nô mi ca e a fal ta de
pers pec ti vas que hoje in va de o co ti di a no na de ses pe-
ran ça de mi lhões de bra si le i ros.

O es ta dis ta en xer ga ge ra ções. O po lí ti co tra di ci-
o nal en xer ga ape nas as pró xi mas ele i ções. O Bra sil
exi ge que con tem ple mos ge ra ções.

Antes de pros se guir, con ce do um apar te ao Se -
na dor Sér gio Gu er ra, o pri me i ro a so li ci tar.

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – V. Exª hoje
faz, como to dos os bra si le i ros sa bem que é ha bi tu al
em sua vida par la men tar, pro nun ci a men to lú ci do, in -
te li gen te, cor re to, tec ni ca men te se gu ro, po li ti ca men te
acer ta do. Equi li bra da, como a sua vida pú bli ca, é a
sua pa la vra, e nós, do Par ti do da So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra, te mos a sa tis fa ção de tê-lo como um dos
mais re le van tes in te gran tes dos qua dros do nos so
Par ti do e do Se na do da Re pú bli ca. Sua idéia so bre
este País é a que nos une, que faz a to dos nós de sen-
vol ver a con vic ção de que, se ti ver mos lu ci dez e su fi-
ci en te isen ção, ca pa ci da de de tra ba lhar em lon go
pra zo, de es ta be le cer um pro je to que uni fi que o es for-
ço bra si le i ro no sen ti do mais cons tru ti vo, se re mos ca -
pa zes de rom per esse ci clo de cres ci men to me dío cre
que nos re me te à po bre za. Sem pre tive ad mi ra ção
pelo ho mem pú bli co que é V. Exª e te nho a sa tis fa ção,
como to dos nós, de tê-lo, hoje, como um dos mais elo -
qüen tes Par la men ta res da nos sa Ban ca da no Se na-
do Fe de ral.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Sér gio Gu er ra. Mo des ta men te, a seu
lado e dos de ma is com pa nhe i ros do PSDB nes ta
Casa, pres to mi nha con tri bu i ção, para que o de ba te
pos sa ofe re cer ao País no vos ru mos.

Con ce do, com sa tis fa ção, um apar te ao Se na-
dor Le o nel Pa van, meu vi zi nho de San ta Ca ta ri na.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Pri me i ra-
men te, de i xo re gis tra do nes ta Casa que nós, que so -
mos do Sul, sem pre ti ve mos uma ad mi ra ção mu i to
gran de pelo Pa ra ná, o Esta do de V. Exª, por tudo que
re pre sen ta para a eco no mia do nos so País. O Pa ra ná

fi cou ma i or, mais se gu ro, vi bran te e im por tan te para o 
Bra sil, quan do teve à sua fren te o Se na dor Alva ro
Dias. Álva ro Dias é mo ti vo de or gu lho não ape nas
para o Pa ra ná, mas tam bém para San ta Ca ta ri na,
para o Rio Gran de do Sul e, com toda a cer te za, para
o Bra sil. Para mim, Se na dor Alva ro Dias, é uma hon -
ra, um or gu lho mu i to gran de per ten cer ao PSDB, prin-
ci pal men te ago ra em que V.Exª, uma das ma i o res ex -
pres sões po lí ti cas do Bra sil, re in te grou-se a ele.
Asso cio-me a V. Exª em seu pro nun ci a men to e o cum -
pri men to por seu tra ba lho. Com cer te za, nós, do
PSDB, to dos jun tos, fa re mos uma Opo si ção cons tru-
ti va para o bem do Bra sil. Pa ra béns!

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agra de ço
ao Se na dor Le o nel Pa van as suas ge ne ro sas pa la-
vras. V. Exª foi o ma i or Pre fe i to da his tó ria de Cam bo-
riú, pois trans for mou aque la lo ca li da de, com suas be -
le zas na tu ra is, em um re can to ad mi ra do por todo o
País, so bre tu do pela com pe tên cia ad mi nis tra ti va que
de mons trou. Cer ta men te, nos so Par ti do, em San ta
Ca ta ri na, terá dias vi to ri o sos com sua ex tra or di ná ria
li de ran ça.

Con ce do um apar te ao Se na dor Tas so Je re is sa-
ti, com quem tive a enor me hon ra de con vi ver du ran te
o pe río do em que go ver nei o Pa ra ná, e S. Exª, o Esta -
do do Ce a rá. Hoje, para nos sa ale gria, es ta mos jun -
tos no Se na do Fe de ral.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor
Alva ro Dias, V. Exª traz a esta Casa uma dis cus são
fun da men tal, pro fun da, mas que não tem sido de vi da-
men te le va da em con ta: as ca u sas re a is do cres ci-
men to me dío cre do Bra sil  nos úl ti mos vin te anos. His -
to ri ca men te acos tu ma do a cres cer a ta xas aci ma da
mé dia mun di al, o País, nos úl ti mos 20 anos, teve um
cres ci men to per to da es tag na ção. Para mim não é
sur pre sa esse seu pro nun ci a men to pro fun do, de um
ver da de i ro es ta dis ta bra si le i ro, pois, como men ci o-
nou, já tive o pri vi lé gio de con vi ver com V. Exª. Qu an-
do eu era Go ver na dor do Ce a rá, ad mi ra va o tra ba lho
de V. Exª no Go ver no do Esta do do Pa ra ná, na épo ca,
con si de ra do por to das as pes qui sas de opi nião pú bli-
ca como um dos me lho res go ver nos do Bra sil. Por tan-
to, é uma hon ra que ago ra se re no va ter V. Exª como
com pa nhe i ro, no Se na do, no Par ti do da So ci al De mo-
cra cia Bra si le i ra, que se en gran de ce, ten do V. Exª em
suas fi le i ras. E mais: tra ta-se de um ges to, de um mo -
men to sim bó li co para o PSDB e para sua car re i ra e
exem plar para a gran de ma i o ria dos po lí ti cos bra si le i-
ros. V. Exª vem para o PSDB no mo men to em que ele
sai do Go ver no e vai para a Opo si ção, quan do a ten -
dên cia da gran de ma i o ria é de i xar o qua dro dos que
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fo ram Go ver no e es tão na Opo si ção, para se jun ta-
rem, no va men te, ao ou tro Go ver no. O ges to de V. Exª
é exem plar e mos tra à po pu la ção bra si le i ra que po lí ti-
cos do qui la te de V. Exª exis tem e for mam, den tro do
nos so Par ti do, a So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, a gran -
de ma i o ria.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Tas so Je re is sa ti. A ad mi ra ção por V.
Exª é co nhe ci da por aque les que me acom pa nham
mais de per to. Sei que te rei o pri vi lé gio, ago ra, nes ta
con vi vên cia no Se na do Fe de ral, de apren der ain da
mais com V. Exª.

Con ce do um apar te ao Se na dor Edu ar do Aze -
re do, com sa tis fa ção.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Alva ro Dias, da mes ma ma ne i ra que os nos sos
Co le gas que an te ri or men te se ma ni fes ta ram, que ro
sa u dar seu re tor no ao PSDB, sua par ti ci pa ção po lí ti-
ca como Go ver na dor do Pa ra ná. Dis se mu i to bem o
no bre co le ga Tas so Je re is sa ti: essa vol ta se dá num
mo men to em que, nor mal men te, o flu xo é ao con trá-
rio, de pes so as que ren do par ti ci par do Go ver no, e V.
Exª vem para o PSDB para par ti ci par da nos sa luta
pela opo si ção, opo si ção esta que está pen san do no
Bra sil, em fis ca li zar o Go ver no, em cons tru ir al ter na ti-
vas para que o Bra sil vol te a cres cer. Por tan to, seja
mu i to bem-vin do. Fico mu i to fe liz de po der ser o seu
com pa nhe i ro no PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É uma
hon ra, Se na dor Edu ar do Aze re do, con vi ver com V.
Exª que foi gran de Go ver na dor de Mi nas Ge ra is.

Con ce do o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Se na-
dor Álva ro Dias, a Mesa ape la a V. Exª para que cum -
pra o en ten di men to fir ma do de que o apar te seja con -
ce di do ape nas no pe río do do ora dor; o tem po de V.
Exª está fin do.

V. Exª con ce deu o apar te ao Se na dor Arthur Vir -
gí lio que já ha via pe di do. So li ci to ao Se na dor que seja
bre ve. So li ci to a V. Exª que, em se gui da, não con ce da
mais apar tes.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Álva ro Dias, já foi dito aqui que V. Exª vem para o
PSDB, numa hora em que o Par ti do ruma pe las
águas da Opo si ção. Isso lem bra e re vi ve o Álva ro
Dias do com ba te ao re gi me au to ri tá rio. Pou cas pes -
so as fo ram tão va lo ro sas quan to V. Exª, na hora em
que era pre ci so que as vo zes da re sis tên cia fos sem
ou vi das a fa vor da cren ça na li ber da de. Em meu nome
e em nome da ban ca da do seu par ti do, em nome do

Pre si den te de hon ra do nos so par ti do, que é o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em nome da exe -
cu ti va, a co me çar pelo Pre si den te José Aní bal, e re -
pre sen tan do aqui com pa nhe i ros que es ta vam pron -
tos para lhe dar o apar te, como o seu que ri do e fra ter-
no ami go Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que ro
dar a V. Exª as boas-vin das, di zen do que o Se na dor
Re gi nal do Du ar te e to dos os que não o apar te a ram o
fa zem pela mi nha voz nes te mo men to. V. Exª vem
para mos trar a pe re ni da de des se par ti do, vem para
mos trar a nos sa vo ca ção para a vi tó ria, vem para re a-
fir mar o seu ca rá ter de re sis tên cia, vem, en fim, para
par ti lhar co nos co de um mo men to mu i to bo ni to do
País, que exi ge com ba ti vi da de e sen sa tez; que exi ge
sen sa tez e fir me za; que exi ge fir me za, es pí ri to pú bli-
co e com ba ti vi da de o tem po in te i ro. Por tan to, Se na-
dor Álva ro Dias, pa ra béns pelo seu dis cur so e, do
pon to de vis ta do con ví vio que te re mos, te nho cer te za
de que será o mais pro fí cuo, o mais fra ter no e o mais
dig no, pelo seu per fil, pelo nos so per fil, em nome do
Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, meu Lí der Arthur Vir gí lio. Agra de ço tam bém os
Se na do res Re gi nal do Du ar te e Si que i ra Cam pos. E
con ce do um apar te, com a con des cen dên cia da
Mesa, ao Lí der José Agri pi no, que o ha via so li ci ta do
há bas tan te tem po.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Álva ro Dias, vou pro cu rar ser eco nô mi co, mas ver da-
de i ro. Gos ta ria, devo ser mu i to sin ce ro, de que essa
op ção par ti dá ria que V. Exª faz, nes se mo men to, fos -
se pelo meu PFL. Estou se gu ro de que, se as sim o
fos se, como faz o PMDB, que co lo ca o me lhor de sua
Ban ca da no Ple ná rio, para lhe dar as boas-vin das,
aqui es ta ri am os pe fe lis tas para lhe dar as boas-vin -
das pelo seu me re ci men to. Con vi ve mos aqui há qua -
tro anos, Se na dor Álva ro Dias, e lhe te nho na con ta
de um ho mem fir me, mas equi li bra do. V. Exª não faz
po lí ti ca com fo gos de ar ti fí cio, faz po lí ti ca com pro fun-
di da de, ana li san do com de cên cia, com ho nes ti da de e 
com es pí ri to pú bli co os pro ble mas na ci o na is, se jam
de que na tu re zas fo rem, de agri cul tu ra, de eco no mia,
de po lí ti ca. V. Exª é um ho mem sé rio que hon ra qual -
quer par ti do po lí ti co. Qu e ro, ana li san do as pa la vras
de V. Exª, di zer que fico fe liz pelo fato de V. Exª já ter
si na li za do para a li nha que vai ado tar den tro do
PSDB: a li nha da opo si ção res pon sá vel à bus ca de re -
sul ta dos. E nes ta, es ta mos jun tos. O PSDB e o PFL
atu am com res pon sa bi li da de para cons tru ir o me lhor
para o País. Nes ta li nha de ra ci o cí nio, es tou se gu ro

24270 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    331ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



de que V. Exª vai tra zer uma enor me con tri bu i ção à
nos sa li nha de atu a ção. Seja, por tan to, mu i to
bem-vin do à Opo si ção res pon sá vel do Con gres so
Na ci o nal.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do Se na dor José Agri pi no. V. Exª que tem de mons-
tra do, ago ra na Opo si ção, a ma tu ri da de po lí ti ca, a
com pe tên cia e a ha bi li da de para fa zer a opo si ção não 
ao País, mas opo si ção ao Go ver no. E nem mes mo ao
Go ver no, opo si ção aos er ros do Go ver no. É des ta for -
ma que se cons tro em os ca mi nhos para al can çar mos
os ob je ti vos da edi fi ca ção de uma gran de Na ção.

Sr. Pre si den te, che guei ape nas na me ta de do
meu pro nun ci a men to. Por esta ra zão, vou di vi di-lo em
duas eta pas e me ins cre ve rei para fi na li zá-lo em nova
opor tu ni da de, já que não que ro afron tar de ma si a da-
men te as nor mas do Re gi men to da Casa.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – V. Exª
po de rá dar como lido, se o de se jar.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to, en tão, à Mesa a trans cri ção, na ín te-
gra, da con clu são do pro nun ci a men to que ve nho de
fa zer na tar de de hoje.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do
Srªs e Srs. Se na do res pela aten ção.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO
DO PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pa í ses em de sen vol-
vi men to so frem res tri ções ne fas tas. Aque les que se
re be lam como Índia e Chi na avan çam com de ter mi-
na ção e con cre ti zam pa ta ma res de cres ci men to eco -
nô mi co a ní ve is que o Bra sil atin giu ao lon go de 80
anos do sé cu lo pas sa do.

Bra sil, Índia e Chi na são pa í ses do ta dos não ape -
nas da con ti nen ta li da de ge o grá fi ca, mas de uma pers -
pec ti va que o mun do glo ba li za do não pode ig no rar.

Cres ci men to, pro du ção e em pre go cons ti tu em
um tri pé que pre ci sa mos cons tru ir com ur gên cia. Para
o bem de to dos e fe li ci da de ge ral da na ção.

Para que isso ocor ra, de ter mi na dos pa ra dig mas
pre ci sam ser mo di fi ca dos. Por exem plo, os or ga nis-
mos mul ti la te ra is in ter na ci o na is de ter mi nam que os
pa í ses em de sen vol vi men to man te nham um “su pe rá-
vit fis cal” nun ca in fe ri or a 3% do PIB. O Bra sil, atu al-
men te, man tém o seu “su pe rá vit” em 4,25% do PIB.

Mos tran do a as si me tria des ses or ga nis mos, para
a Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia o “dé fi cit fis cal” até
3% do PIB é ple na men te ace i tá vel. E in cen ti va do.

A tra du ção des sa re a li da de é sim ples: ga ran tia
de pa ga men to dos ju ros e ser vi ços da dí vi da ex ter na.
Asfi xia-se pelo en di vi da men to as pers pec ti vas de de -
sen vol vi men to de na ções que tem no oxi gê nio do
cres ci men to o fun da men to da vida para a so bre vi vên-
cia dos seus na ci o na is.

Lon ge es ta mos de pre co ni zar mos rup tu ra e
ações qui xo tes cas. Mas re ne go ci ar o mon tan te des -
ses pa ga men tos é uma al ter na ti va apo i a da por toda a 
na ção, in de pen den te de cre do po lí ti co ou re li gi o so.

Pa u lo VI já pro cla ma va há três dé ca das na en cí-
cli ca Pa cem in Ter ris que o de sen vol vi men to é o
novo nome da paz. Pen sa men to par ti lha do, in de pen-
den te de cre do ou ide o lo gia, por to dos os se res hu -
ma nos cons ci en tes e de boa von ta de.

Se o de sen vol vi men to é o novo nome da paz,
nós bra si le i ros pre ci sa mos des sa paz para le var a mi -
lhões de fa mí li as a es pe ran ça per di da, re lan çan do o
de sen vol vi men to como ele men to de in te gra ção e cer-
te za de fu tu ro para o nos so povo.

Frank lin De la no Ro o se velt no pós-cri se de
1929, nos Esta dos Uni dos, quan do tudo pa re cia per -
di do lan çou o “New Deal”. O novo con tra to re ti rou
aque le gran de país da der ro ca da e da mi sé ria, imor -
ta li za da pelo gran de es cri tor John Ste in beck no li vro
“As Vi nhas da Ira”.

Inves tir na in fra-es tru tu ra, lá com cá, é mis são
ur gen te. Sa ne a men to bá si co, ha bi ta ção, trans por tes
num mo men to em que a ma lha ro do viá ria está se mi-
des tru í da, se ria uma res pos ta ime di a ta ao de sem pre-
go as sus ta dor em que vi ve mos.

E a ge ra ção de em pre go é um de sa fio que pre ci-
sa ser en fren ta do com fir me za. Em Lon dri na, re cen te-
men te, a Pre fe i tu ra abriu con cur so para 19 va gas de
co ve i ros. Sa lá rio de pou co mais de 300 Re a is. Can di-
da ta ram-se 17.000 lon dri nen ses. E o exem plo de
Lon dri na não é fato iso la do. É um re tra to sem re to que
do Bra sil con tem po râ neo.

Ao lado de um for ta le ci men to das po lí ti cas de in -
ves ti men to na in fra-es tru tu ra, ge ra do ras de alo ca ção
de mão-de-obra in ten si va, como a cons tru ção ci vil,
pre ci sa mos fa zer do BNDES um ins tru men to ala van-
ca dor do de sen vol vi men to. E a sua fren te está o eco -
no mis ta Car los Les sa. Expe ri en te pla ne ja dor na for -
mu la ção de pro je tos de de sen vol vi men tos pú bli cos e
pri va dos em fa vor do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se tudo
isso fa la mos é por que so mos um oti mis ta como as
pers pec ti vas de de sen vol vi men to para o nos so País.
Por for ma ção fa mi li ar e por apren di za do na po lí ti ca
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nun ca fi ze mos da ação par la men tar ou exe cu ti va um
ato de cul ti var o ne ga ti vis mo.

So mos oti mis tas e acre di ta mos no Bra sil. So-
mos opo si ção ao Go ver no da Re pú bli ca. Mas não so -
mos ne ga ti vis tas as po ten ci a li da des bra si le i ras. O
Bra sil que que re mos pode e deve ser edi fi ca do. Num
ce ná rio de pros pe ri da de, onde os be ne fí ci os do pro -
gres so sir vam para con so li dar o pro du to bru to da fe li-
ci da de. Inte gra dor da fa mí lia bra si le i ra.

Para a exe cu ção de um ver da de i ro Pro gra ma de 
De sen vol vi men to Inte gra do o go ver no te ria de en fren-
tar gi gan tes cos de sa fi os. Ao in vés da dis cus são es té-
ril do dia-a-dia, uma nova agen da de sen vol vi men tis ta
re co lo ca ria no gran de de ba te na ci o nal, au sen te in clu-
si ve no Par la men to bra si le i ro, os de sa fi os e ca mi nhos
no vos que re ti rem o Bra sil da semi-es tag na ção que
vive há 20 anos, em ter mos de de sen vol vi men to.

Por exem plo, o sis te ma fi nan ce i ro não pode con -
ti nu ar di tan do e de ter mi nan do os ru mos eco nô mi cos
da vida na ci o nal. O ca pi tal es pe cu la ti vo não pode
con ti nu ar en tran do e sa in do li vre men te no cur tís si mo
pra zo. É a far ra do “Ca pi tal mo tel”. Para não ci tar ou -
tros pa í ses, o Chi le man tém es tri to con tro le para esse
tipo de “ca pi tal-mo tel”. So men te o ca pi tal de lon go
pra zo tem en tra da li vre no mer ca do chi le no. Eis um
exem plo a se guir.

O sis te ma fi nan ce i ro tem nos úl ti mos anos de -
ter mi na do os ru mos da eco no mia bra si le i ra. Não pre -
ci sa mos ci tar os re sul ta dos da sua ati vi da de-fim ex -
pres sa da nos seus ba lan ços se mes tra is. Pon tu al-
men te, bas ta ci tar essa aber ra ção: os ban cos que
atu am no Bra sil, ao lon go des se ano, de ja ne i ro a de -
zem bro de 2003, fa tu ra rão 26 bi lhões de re a is so men-
te co bran do pres ta ção de ser vi ços. Che ga a ser ina -
cre di tá vel. O fato foi re gis tra do, em pri me i ra pá gi na
pelo jor nal “O Glo bo”, sem que hou ves se qual quer
con tes ta ção.

As al tas e su fo can tes ta xas de ju ros são im pe di-
ti vas a uma pla na re to ma da do cres ci men to. Pas sou a 
ser con sen so na ci o nal e mo ti vo de bate papo nos
mais dis tan tes rin cões do País.

Eis um de sa fio a ser en fren ta do que não mais
pode ser adi a do. Sob pena da pro du ção con ti nu ar ca -
in do, o de sem pre go se mul ti pli can do e o co mér cio
ven do a re tra ção ba ter nos seus es ta be le ci men tos.

Para re cu pe rar os seus pa drões his tó ri cos de
cres ci men to pre do mi nan tes nos pri me i ros 80 anos do
sé cu lo pas sa do, o nos so País e o seu go ver no, em to -
dos os ní ve is, não pode ab di car des se ca mi nho. E isso
não sig ni fi ca ab di car da es ta bi li da de, con quis ta que pre -

ci sa ser pre ser va da. Mes mo por que es ta bi li da de não
sig ni fi ca an ti cres ci men to. A ple na in te gra ção de es ta bi li-
da de e cres ci men to pro du ti vo ha ve rá de ser a meta e se 
per se guir, com dis ci pli na fran cis ca na.

Cre io, Se nhor Pre si den te, ser esse o de sa fio
que pre ci sa ser en fren ta do sem bra va tas ou pa la vras
de or dem, mas com fir me za e ob je ti vi da de. E esta
Casa tem o de ver de ser como Grams ci “pes si mis ta
no di ag nós ti co, mas oti mis ta na bus ca de so lu ções.”

Fa zer o Bra sil vol tar a cres cer é uma mis são que 
en con tra eco na to ta li da de da so ci e da de bra si le i ra. E
os exem plos que te mos vin do da Ásia são fe cun dos e
viá ve is.

Já aqui ci ta do, o pen sa men to do pro fes sor Yos -
hi a ki Na ka no em fa vor de um Pro je to de De sen vol vi-
men to é exu be ran te. É dele a cons ta ta ção: “Se a Chi -
na pode cres cer á taxa que cres ce, nada me diz que o
Bra sil, se fi zer um bom pro je to, tam bém não po de rá
cres cer no mes mo rit mo.”

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
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. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra como Lí der do PFL o Se na dor Pa u lo Octá vio
por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te-
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
a do Re gi men to Inter no.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR PAULO OCTÁVIO QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO OPORTU–
NAMENTE.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Octá -
vio, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio, 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.

O SR. MARCELO CRIVELLA  (Blo co/PL – RJ) – 
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) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por cin co mi nu-
tos, para que pos sa mos ou vir, em pri me i ro lu gar, o
no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la, pela Li de ran ça do
PL, para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio e,
logo em se gui da, os Se na do res ins cri tos para co mu-
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ni ca ções ina diá ve is – os Se na do res Pa pa léo Paes e
Le o nel Pa van e a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

Con ce do a pa la vra a  V. Exª, Se na dor Mar ce lo
Cri vel la.

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, o meu Par ti do, nes te mo men to,
so li da ri za-se, pres tan do uma ho me na gem a um vul to
da di plo ma cia bra si le i ra, um ca ri o ca que tão jo vem
par te. Re fi ro-me a Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que hoje, no
seu es cri tó rio, às 9h30min, foi ví ti ma de uma bom ba,
jo ga da por ter ro ris tas cru éis, que ex plo diu ce i fan do a
vida des se gran de bra si le i ro, pai e di plo ma ta. Um ho -
mem que ti nha uma for ma ção ex tra or di ná ria: es tu dou
em Pa ris, fez pós-gra du a ção na Sor bon ne, mas o seu
veio hu ma ni tá rio o le vou a cum prir mis sões ex tra or di-
ná ri as. Ele es ta va em Ru an da, na épo ca do ge no cí dio;
es te ve no Ti mor Les te; es te ve em Ko so vo; es te ve no
Lí ba no, quan do da in va são por Isra el; e hoje, cum prin-
do o de ver, mais uma vez numa mis são di fí cil, ar ris ca-
da e pe ri go sa, pre so nos es com bros, até o úl ti mo mo -
men to, este bra si le i ro he rói co, que or gu lho sa men te
gos ta ria de ci tar, meu con ter râ neo, nas ci do no Rio de
Ja ne i ro, deu sua vida por uma ca u sa mu i to no bre.

Em nome do meu Par ti do, o Par ti do Li be ral – e
te nho cer te za que em nome de to dos os Se na do res
–, ren do as mais pro fun das ho me na gens e a gra ti dão
a um lí der e, como eu dis se no iní cio, a um vul to da di -
plo ma cia bra si le i ra. Te nho cer te za de que o Ba rão do
Rio Bran co re ce be de bra ços aber tos, no céu, onde
está, este di plo ma ta, que não mor re, por que a mor te
não che ga para pes so as as sim. Sér gio Vi e i ra de Mel -
lo fe cha os olhos para en xer gar me lhor, para ver um
mun do di fe ren te, sem Ti mor Les te, sem Lí ba no, sem
Ko so vo, um mun do onde bom bas não ex plo dem e
pes so as não mor rem nos es com bros.

Te nho cer te za de que, com esta sin ge la ho me-
na gem, o Se na do bra si le i ro, nos seus Ana is, re gis tra
o tris te fa le ci men to de um di plo ma ta e tam bém de um
he rói.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa mos às co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa pa léo
Paes para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos
do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – 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, hoje os jor na is tra -
zem ao co nhe ci men to de to dos nós que o Go ver no
lan ça, em con jun to com o Mi nis té rio da Sa ú de, Mi nis-
té rio da Edu ca ção e a Orga ni za ção das Na ções Uni -
das para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (Unes co),
o Pro gra ma de Com ba te à Aids.

A par tir des te ano, e nos pró xi mos anos, se rão dis -
tri bu í dos cer ca de 235 mi lhões de pre ser va ti vos, anu al-
men te, a 2,5 mi lhões de es tu dan tes em todo o País.

Nos sa in ten ção não é cri ti car por cri ti car. Entre -
tan to, faz-se ne ces sá ria uma pro fun da re fle xão so bre
os cri té ri os para a dis tri bu i ção de tais pre ser va ti vos,
pois não po de mos ace i tar que haja ape nas ino va ção
in con se qüen te na po lí ti ca pú bli ca no se tor das do en-
ças se xu al men te trans mis sí ve is e na de fe sa da gra vi-
dez pre co ce.

Há uma per gun ta que deve ser fe i ta den tro des -
se con tex to: a dis tri bu i ção de pre ser va ti vos a alu nos
de en si no fun da men tal e mé dio não irá, de cer ta for -
ma, es ti mu lar a se xu a li da de em ado les cen tes ou até
mes mo em pré-ado les cen tes, com con se qüên ci as
im pre vi sí ve is? E quan do o pro gra ma ter mi nar?

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
en ten de mos que se faz ne ces sá rio ou vir ou tros se to-
res da so ci e da de, en tre eles os gru pos re li gi o sos, a
fim de que o ob je ti vo do pro je to não ve nha a fi car
com pro me ti do, com con se qüên ci as ma i o res, en tre
es sas o au men to da pros ti tu i ção nes te País, que mu i-
to nos pre o cu pa.

Hoje, Srªs e Srs. Se na do res, ou via uma de ter mi-
na da rá dio de al can ce na ci o nal quan do o Sr. Mi nis tro
da Sa ú de, Dr. Hum ber to Cos ta, es ta va dan do uma
en tre vis ta. Inda ga do so bre os lo ca is onde iri am ser
dis tri bu í das as ca mi si nhas aos alu nos do en si no fun -
da men tal e mé dio, S. Exª ci tou até as can ti nas dos co -
lé gi os como pon tos de dis tri bu i ção.

Como mé di co e como al guém que pre ser va a fa -
mí lia na so ci e da de bra si le i ra, gos ta ria que o Sr. Mi nis-
tro ti ves se cu i da do com essa pres sa. Esta mos ven do
que o Go ver no Fe de ral de ter mi nou apro var com a ma i-
or bre vi da de – e até com mu i ta pre ci pi ta ção – as re for-
mas pre vi den ciá ria e tri bu tá ria. Da qui a dois, três, qua -
tro, cin co ou dez anos, se elas não de rem cer to, será
fá cil cor ri gir o en ga no por meio do voto par la men tar.
Po rém, o pro gra ma que está sen do ins ti tu í do de dis tri-
bu i ção de pre ser va ti vos a alu nos do en si no fun da men-
tal e mé dio, lo gi ca men te, po de rá pro du zir re sul ta dos ir -
re pa rá ve is para a fa mí lia, para a nos sa so ci e da de, e,
nes se caso, o voto não terá ne nhum va lor.
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Por tan to, Sr. Mi nis tro da Sa ú de e Sr. Mi nis tro da
Edu ca ção, como Par la men tar, peço a V. Exªs que ob -
ser vem aten ta men te o que po de rão es tar re ser van do
para o fu tu ro dos me no res des te País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, 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 Cé sar Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (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, tra go ao co nhe ci-
men to des ta Casa um pro ble ma que vem pre o cu pan-
do os ci da dãos ba i a nos e que, te nho cer te za, se es -
ten de por todo o País.

Os prin ci pa is jor na is de Sal va dor le va ram re-
cen te men te ao co nhe ci men to da so ci e da de ba i a na a
gra ve si tu a ção por que pas sam al gu mas en ti da des fi -
lan tró pi cas de sa ú de no Esta do da Ba hia.

Di ver sos des ses hos pi ta is, res pon sá ve is pelo
aten di men to de mi lhões de ba i a nos, e que têm nas
re ce i tas pro ve ni en tes do SUS (Sis te ma Úni co de Sa -
ú de) sua prin ci pal fon te de fi nan ci a men to, in fe liz men-
te, atra ves sam uma sé ria cri se.

O Hos pi tal Aris ti des Mal tez, es pe ci a li za do no tra -
ta men to de cân cer e que há 50 anos aten de a po pu la-
ção mais po bre de Sal va dor, apre sen ta um dé fi cit men -
sal de mais de R$100 mil, o que já obri gou a ins ti tu i ção
a de sa ti var vá ri os dos le i tos da UTI de que dis põe.

Tam bém o Hos pi tal San to Antô nio, co nhe ci do
em todo o Bra sil, man ti do pe las Obras So ci a is Irmã
Dul ce, apre sen tou um dé fi cit de R$1,6 mi lhão no pri -
me i ro se mes tre de 2003. Nes se hos pi tal são aten di-
das, em mé dia, 2,5 mil pes so as to dos os dias.

A si tu a ção das en ti da des no in te ri or do Esta do é 
tam bém gra ve. A fal ta de re cur sos pro vo cou re cen te-
men te o fe cha men to da San ta Casa de Mi se ri cór dia
de Ma ra go gi pe, que já acu mu la va um dé fi cit de mais
de R$500 mil. Como ela, mu i tas ou tras des sas ins ti tu-
i ções es tão, in fe liz men te, à be i ra de pa ra li sar as ati vi-
da des.

Não é pre ci so ir mu i to lon ge para en ten der por
que se che gou nes sa di fí cil si tu a ção. Na ma i or par te
des sas en ti da des, os pa ci en tes con ve ni a dos ao Sis -
te ma Úni co de Sa ú de re pre sen tam mais de 80% do

aten di men to. Qu an do cons ta ta mos que o SUS paga
ape nas R$2,50 por uma con sul ta que cus ta em tor no
de R$10,50, en ten de mos por que os hos pi ta is fi lan-
tró pi cos não con se guem se sus ten tar.

Em qua se to dos os ser vi ços pres ta dos pe los
hos pi ta is, o cus to é ma i or que o va lor re pas sa do pelo
Sis te ma Úni co de Sa ú de. Cada aten di men to efe tu a do
sig ni fi ca um dé fi cit ma i or para as en ti da des fi lan tró pi-
cas. Como não po dem se re cu sar a aten der os mi lha-
res de pa ci en tes que pro cu ram os seus ser vi ços to -
dos os dias, pois há, in clu si ve, a pos si bi li da de de se -
rem de nun ci a das ao Con se lho Re gi o nal de Me di ci na
da Ba hia, res ta a es sas en ti da des aguar dar a pa ra li-
sa ção com ple ta de suas ati vi da des.

Além dos va lo res in su fi ci en tes pa gos pelo Sis te-
ma Úni co de Sa ú de, as en ti da des fi lan tró pi cas não
têm sido re mu ne ra das por to dos os aten di men tos
pres ta dos à po pu la ção. Esses aten di men tos são glo -
sa dos por que ex ce dem o teto es ta be le ci do para os
mes mos ou por que há cor te li ne ar, pelo Sis te ma Úni -
co de Sa ú de, dos aten di men tos pra ti ca dos, por fal ta
de ca pa ci da de de re tri bu ir es sas ins ti tu i ções por to -
dos eles. Os hos pi ta is cre den ci a dos no Esta do da
Ba hia aten dem hoje uma quan ti da de de pa ci en tes
mu i to ma i or que o li mi te que está im pos to, in fe liz-
men te, pelo to tal de re cur sos des ti na do para o Esta -
do pelo SUS.

É pre ci so que o Go ver no tome me di das ur gen-
tes para re ver ter ou mes mo im pe dir o agra va men to
des sa si tu a ção, pois a sa ú de re pre sen ta um va lor in -
ques ti o ná vel para cada ci da dão bra si le i ro.

Será ne ces sá rio, en tre tan to, ana li sar ra pi da-
men te o pa pel do SUS na sa ú de do bra si le i ro, pa pel
esse es tru tu ra do a par tir da Cons ti tu i ção de 1988
para dar as sis tên cia à po pu la ção ba se a da no mo de lo
da pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de a
par tir dos prin cí pi os da uni ver sa li da de, da eqüi da de e
da in te gra li da de.

O pri me i ro pas so nes se ca mi nho se ria uma ava -
li a ção das di re tri zes des se sis te ma, im por tan te para o 
povo bra si le i ro, mas que, hoje, in fe liz men te, co me ça a 
fal tar no aten di men to ao ci da dão. Esta ri am su pe ra dos
os prin cí pi os de uni ver sa li da de, eqüi da de, in te gra li-
da de, des cen tra li za ção e par ti ci pa ção so ci al? Acre di-
to que não. Essas idéi as são ne ces sá ri as para aten -
der bem o povo bra si le i ro. Os anos pas sa dos des de a
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, a re a li da de das con di-
ções de vida da po pu la ção bra si le i ra e as ex pe riên ci-
as con cre tas pro vam que es ses prin cí pi os es tão em
voga e de vem ser man ti dos.
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Não há o que mo di fi car nos prin cí pi os e di re tri-
zes do SUS. Seus fun da men tos de uni ver sa lis mo, de
de mo cra cia e, prin ci pal men te, de so li da ri e da de re-
pre sen tam a mais bo ni ta e ho nes ta ex pres são da so -
ci e da de bra si le i ra.

É pre ci so, por tan to, do tar o SUS de re cur sos
que per mi tam seu fun ci o na men to ade qua do e efi caz,
a par tir da par ce ria en tre o se tor pú bli co e as en ti da-
des fi lan tró pi cas, res pon sá ve is por gran de par te dos
aten di men tos pres ta dos à po pu la ção.

Os nú me ros mos tram que o Go ver no pre ci sa
ser re a lis ta, a me nos que que i ra aca bar de vez com o
aten di men to que, hoje, mi lhões de pes so as ne ces si-
ta das e ca ren tes do País re ce bem.

O va lor do teto do SUS re pas sa do aos Esta dos
e Mu ni cí pi os tam bém pre ci sa ser re vis to, pois não é
com pre en sí vel que uma ins ti tu i ção se ne gue a aten -
der pa ci en tes por que te nha atin gi do uma de ter mi na-
da cota.

Infe liz men te, es ses são pro ble mas que, hoje,
afli gem o SUS em todo o País, Sr. Pre si den te. Por
isso, as ações de pro mo ção da sa ú de, que en vol vem
ações em ou tras áre as, como ha bi ta ção, meio am bi-
en te, edu ca ção etc., de vem ser com bi na das com as
ações de pre ven ção, como o sa ne a men to bá si co, as
imu ni za ções pre ven ti vas e a vi gi lân cia sa ni tá ria, e
com as de re cu pe ra ção, como o aten di men to mé di co,
o tra ta men to e a re a bi li ta ção dos do en tes.

Espe ra mos, por tan to, que pro vi dên ci as pos sam
ser to ma das para que es sas ins ti tu i ções fi lan tró pi cas,
tão im por tan tes no Esta do da Ba hia, como no res tan-
te do País, pos sam con ti nu ar pres tan do seus re le van-
tes ser vi ços à so ci e da de bra si le i ra.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De acor do
com a de ci são to ma da nes te ple ná rio, na ses são do
úl ti mo dia 7, a Pre si dên cia con vo ca ses são es pe ci al
do Se na do Fe de ral a re a li zar-se no pró xi mo dia 3 de
se tem bro, às 11 ho ras, des ti na da a re ve ren ci ar a me -
mó ria do Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin-
tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 672, de
2002 (nº 1.784/2002, 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 Mo -

ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques – Co hab 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 ra u a cá, Esta do do Acre;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 752, de
2002 (nº 1.728/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Pi nhal
Rá dio Clu be Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Espí ri to
San to do Pi nhal, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 22, de
2003 (nº 996/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são Espe ran ça do Vale – Acrev/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 Sal to Gran de, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 29, de
2003 (nº 1.714/2002, 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 Ja ca ré dos Ho mens – ACJH 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 ca ré
dos Ho mens, Esta do de Ala go as;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 33, de
2003 (nº 1.754/2002, 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 Ita jo-
bi 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 jo bi, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 45, de
2003 (nº 1.913/2002, 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 Sant’Ana 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 -
se i ra, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 54, de
2003 (nº 1.942/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à FM Cas tro
Alves Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cas tro
Alves, Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de
2003 (nº 2.039/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à WRT –
Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda. para  ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 101, de
2003 (nº 2.065/2002, 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 Co ru ri pe a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co ru ri pe, Esta do
de Ala go as;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 119, de
2003 (nº 2.121/2002, 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 Mo ra do res da Boa Vis ta a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Olho d’Água
das Flo res, Esta do de Ala go as;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 156, de
2003 (nº 1.601/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio
Co mu ni tá ria de Are al 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 Are al, Esta do do
Rio de Ja ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 193, de
2003 (nº 2.077/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo – Fum cult para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Con go nhas, Esta do de Mi -
nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 211, de
2003 (nº 1.851/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da
ao Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin ten dên-
cia de Ra di o di fu são, por in ter mé dio da Rá dio Ta ba ja-
ra, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de João Pes soa, Esta do da Pa -
ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 225, de
2003 (nº 1.210/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos Fi -
lhos e Ami gos de Ca me tá – Asfi ac 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;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de
2003 (nº 1.583/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são ao Sis te ma
Na ti va de Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Pe lo-
tas, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de
2003 (nº 2.399/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Raja – Rá -
dio Jor nal de Ara po e ma Ltda. – ME para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Ara po e ma, Esta do do To can tins;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 261, de
2003 (nº 1.467/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal Ouro Ve lho/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 Ouro Ve lho, Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 264, de
2003 (nº 1.730/2002, 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 Tan cre do Ne ves – Acom ta ne 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 ja ze i ras,
Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de
2003 (nº 1.808/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo -
ra do res de Boa Ven tu ra – Ambo ven a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Boa Ven -
tu ra, Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 272, de
2003 (nº 1.816/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo -
ra do res da Pra ia da Cos ta a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vila Ve lha, Esta do
do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 275, de
2003 (nº 1.856/2002, 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 Re nas cer 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 ca raú, Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 278, de
2003 (nº 1.912/2002, 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 Iga ra pa va a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra pa va, Esta do de São
Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 280, de
2003 (nº 1.915/2002, 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 e 
Co mu ni tá ria de San to Antô nio do Des co ber to 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 to Antô nio do Des co ber to, Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 281, de 2003
(nº 1.916/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria
de Po ci nhos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Po ci nhos, Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 282, de
2003 (nº 1.920/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção da Rá dio
Co mu ni tá ria Li ber da de 92,1 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 Iba ti ba, Esta do
do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 284, de
2003 (nº 1.932/2002, 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 a man-
ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a man-
te, Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 286, de 2003
(nº 1.968/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que au to ri za a Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos
Impos sí ve is a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Te i xe i ra, Esta do da Pa ra í ba;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 289, de
2003 (nº 1.996/2002, 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 Infor ma ção Li vre de João Ne -
i va a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de João Ne i va, Esta do do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 322, de
2003 (nº 2.271/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu -
ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Vir gi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 336, de
2003 (nº 2.191/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Sis te ma
Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 347, de
2003 (nº 2.398/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Go’el Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de Mu zam bi nho, Esta do de 
Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 356, de
2003 (nº 2.241/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Di fu so ra Ta u ba té Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
São José dos Cam pos, Esta do de São Pa u lo; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 359, de
2003 (nº 2.236/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Rio Cor ren te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria
da Vi tó ria, Esta do da Ba hia.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, os Pro je tos vão à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São os se guin tes os tex tos en ca mi-
nha dos à pro mul ga ção

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 672, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar -
ques – COHAB 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-
ra u a cá, Esta do do Acre.

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 460, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques –
COHAB 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 ra u a cá, Esta do do Acre.

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,16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias Pre si den te – Se na dor Ro nil do San -
ta na, Re la tor Ad Hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 752, DE 2002

(nº 1.728/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Pi nhal Rá dio Clu be Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Espí ri to San to
do Pi nhal, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 25 de ju nho de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
da Pi nhal Rá dio Clu be Ltda., para ex plo rar, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Espí ri to San to do Pi-
nhal, 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.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 22, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe -
ran ça do Vale – ACREV/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 Sal to Gran de, 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 453, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREV/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-
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fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Sal to Gran de, 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, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 29, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho mens
– ACJH 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 ca ré dos
Ho mens, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho mens –
ACJH 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 ca ré dos Ho mens, Esta do de Ala go as.

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

Sala da Co mis são 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor ad hoc. 

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 33, DE 2003

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 Ita jo bi 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 jo bi, 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 414, de 7 de agos to de 2001, 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 Ita jo bi 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 jo bi, 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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Mão San ta,
Re la tor ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 45, DE 2003

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 Sant’ana 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 se i-
ra, 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 676, de 14 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
Sant’Ana 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 se i ra, 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, 16 de ju lho de 2003. –Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Pa pa léo
Paes, Re la tor ad hoc. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 54, DE 2003

(nº 1.942/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à FM Cas tro Alves Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Cas tro
Alves, 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 642, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à FM Cas tro Alves Ltda., para ex plo rar, por 
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Cas tro Alves, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 83, DE 2003

(nº 2.039/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis-
são à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu-
são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
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da na ci da de de Ara pon gas, Esta do do
Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 635, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ara pon gas, 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.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 101, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co ru ri pe a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Co ru ri pe, Esta do de
Ala go as.

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

ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Co ru ri pe 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 Co ru ri pe, Esta do de Ala go as.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Pa pa léo
Paes, Re la tor ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 119, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res da Boa
Vis ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Olho d ‘Água
das Flo res, Esta do de Ala go as.

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

ria nº 782, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res da Boa Vis ta 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 Olho d’Água das Flo res, Esta do de Ala go as.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Pa pa léo
Paes, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 156, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al 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 Are al, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

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 87, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al 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 Are al, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias,Pre si den te – Se na dor Ga ri bal di
Alves, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 193, DE 2003

(Nº 2.077/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e 
Tu ris mo – FUMCULT para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Con go nhas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e
Tu ris mo – FUMCULT para exe cu tar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Con go nhas, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 211, DE 2003

(Nº 1.851/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da ao Go ver no do Esta do da
Pa ra í ba – Su pe rin ten dên cia de Ra di o di fu-
são por in ter mé dio da Rá dio Ta ba ja ra
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de João
Pes soa, Esta do da Pa ra í ba.

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

cre to s/nº, de 19 de se tem bro de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1996, a con -
ces são ou tor ga da ao Go ver no do Esta do da Pa ra í ba
– Su pe rin ten dên cia de Ra di o di fu são por in ter mé dio
da Rá dio Ta ba ja ra para ex plo rar, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba.

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

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 225, DE 2003

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.

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 543, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ca me tá – Asfi -
ac 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 me tá, Esta do do Pará.

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

Sala da Co mis são,  16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te – Se na dor Ga ri bal di
Alves, Re la tor ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 241, DE 2003

(nº 1.583/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são ao Sis te ma Na ti va de Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Pe -
lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 26 de mar ço de 2001, que ou tor ga con -
ces são ao Sis te ma Na ti va de Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 256, DE 2003

(nº 2.399/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o, ato que ou tor ga per mis são
à RAJA – Rá dio Jor nal de Ara po e ma Ltda.,
– ME para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ara po e ma, Esta do do To can tins.

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 278, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à RAJA – Rá dio Jor nal de Ara po e ma
Ltda., – ME para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ara po e ma, Esta do
do To can tins.

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

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 261, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio
Lo cal Ouro Ve lho/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 
Ouro Ve lho, Esta do da Pa ra í ba.

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 64, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo -
cal Ouro Ve lho/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 Ouro Ve lho, Esta do
da Pa ra í ba.

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, 16 de ju lho de 2003.– Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te _ Se na dor Mão San ta,
Re la tor ad hoc.
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TEXTO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 264, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Tan cre do Ne ves –
ACOMTANE 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 ja ze-
i ras, Esta do da Pa ra í ba.

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 61, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Tan cre do Ne ves – ACOMTANE
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 ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba.

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, 16 de ju lho de 2003. _ Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te _ Se na dor Mão San ta,
Re la tor ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 271, DE 2003

Apro va o ato que apro va o ato que
au to ri za a Asso ci a çao dos Mo ra do res de
Boa Ven tu ra – AMBO VEN a exe cu tar ser -
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na ci-
da de de Boa Ven tu ra, Esta do da Pa ra í ba.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 512, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Ven tu ra – AMBOVEN a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, ex clu si vi da de,ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, Ven tu ra, Esta do da Pa ra í ba

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,16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Mão San ta,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 272, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação dos Moradores da Praia da
Costa a exe cu tar ser vi ço de ra dío di fu são

co mu ni tá ria na ci da de de Vila Ve lha,
Esta do do Espí ri to San to.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº604,de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia da Cos ta 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 Vila Ve lha, Esta do do Espí ri to San to.

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

Sala da Co mis são,16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re-
la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 275, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
çao Co mu ni tá ria Re nas cer 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 ca rau, Esta do da Pa ra í ba.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº483, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re nas cer 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 ca-
raú, Esta do da Pa ra í ba.

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,16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Mão San ta,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 278, DE 2003

Apro va o ato apro va o ato que au to-
ri za a Associação Co muni ta ria de
Igarapava a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra pa-
va, Esta do de São Pa u lo.

O Congresso Nacional de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº675, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
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ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Iga ra pa va, 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,16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Se na dor Eu ri pe dis Ca -
mar go, Re la tor ad hoc; Se na dor Dul ci mar Cos ta.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 280, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to
Antô nio do Des co ber to 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 to Antô nio do Des co ber to, Esta do
de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Antô -
nio do Des co ber to 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 San to Antô nio do
Des co ber to, Esta do de Go iás.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Pa pa léo Paes,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 281, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Po ci nhos, Esta do da
Pa ra í ba.

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 758, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos 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 Po ci nhos, Esta do da Pa ra í ba.

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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Mão San ta,
Re la tor ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 282, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de
92,1 FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de Iba ti ba, Esta-
do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 795, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de 92,1 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 Iba ti ba, Esta do do Espí ri to San to.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Ger son Ca -
ma ta, Re la tor ad hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 284, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a man-
te, Esta do da Pa ra í ba

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 471, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria 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 a man te, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor ad
hoc.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 286, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve-
is – FSRCDI a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Te i xe i-
ra, Esta do da Pa ra í ba.

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 556, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI 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 Te i xe i ra, Esta do da Pa ra í ba.

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, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias,  Pre si den te. – Se na dor Mão San ta,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 289, DE 2003

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
Infor ma ção Li vre de João Ne i va a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de João Ne i va, Esta do do Espí -
ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 794, de 14 de de zem 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 Infor -
ma ção Li vre de João Ne i va 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 João Ne i va,
Esta do do Espí ri to San to.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 322, DE 2003

(Nº 2.271/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fundação Educativa e Cultural de
Virginópolis, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Vir gi nó po lis, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po-
lis, para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Vir gi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 336, DE 2003

(Nº 2.191/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di-
o di fu são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São
Pa u lo.

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

cre to s/nº de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces são
à Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são Ltda., para 
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da-
de de Ja bo ti ca bal, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 347, DE 2003

(Nº 2.398/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Go´El Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Mu zam bi nho, Esta do
de Mi nas Ge ra is.
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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 374, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Go´el Ltda., para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Mu-
zam bi nho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 356, DE 2003

(Nº 2.241/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Radio Difusora Taubaté
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de São José dos Cam pos, 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 641, de 13 de ou tu bro de 2000, que re no va, a
par tir de 4 de mar ço de 1996, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Di fu so ra Ta u ba té Ltda., para ex plo rar, por dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
São José dos Cam pos, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 359, DE 2003

(Nº 2.236/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Ra dio Rio Cor ren te Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria da
Vi tó ria, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº de 1º de abril de 2002, que re no va, a par tir
de 5 de fe ve re i ro de 1996, a con ces são da Rá dio Rio
Cor ren te Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de San ta Ma ria da Vi tó ria,
Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1 Se cre tá rio, em
exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

1Of. nº 721/03 – BLP 

Bra sí lia, 14 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Blo -

co PL/PSL in di ca o De pu ta do Co ro nel Alves (PL/AP),
na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do Edmar Mo re i ra
(PL/MG), na qua li da de de 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 126, de 2003, que “dis põe so bre a as -
sun ção, pela União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran-
te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas, atos de
guer ra ou even tos cor re la tos, con tra ae ro na ves de
ma trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i-
ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre-
sas de táxi aé reo.”

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

OF. nº 187/2003 – PRESIDÊNCIA/CRE 

Bra sí lia, 15 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,

Pelo pre sen te, in for mo Vos sa Exce lên cia de
que, du ran te Re u nião Ordi ná ria re a li za da em 12 de
ju nho do cor ren te ano, foi apro va do o Re que ri men to
nº 6, de 2003 – CRE, de ini ci a ti va do Se na dor Arthur
Vir gí lio, que cria a Sub co mis são da Ama zô nia no âm -
bi to des ta Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, com pos ta por seis mem bros ti tu la res e seis
mem bros su plen tes des ti na da a opi nar e pro mo ver
es tu dos con cer nen tes ao de sen vol vi men to es tra té gi-
co da re gião Ama zô ni ca, as im pli ca ções de cor ren tes
da lo ca li za ção da Ama zô nia na área de fron te i ras, co -
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mér cio ex ter no re la ci o na dos à Zona Fran ca de Ma na-
us, re ser vas in dí ge nas e áre as de se gu ran ça, in clu in-
do vi gi lân cia aé rea, ter res tre e flu vi al, a de li mi ta ção
da pros pec ção mi ne ral, bem como ques tões re la ci o-
na das à fa u na, à pis ci cul tu ra e à aqüi cul tu ra.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se -
na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te da
Co mis são Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 377, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 172,
II, d, do Re gi men to Inter no)

(Dis cus são adi a da em 14.08.03, em vir tu de de
acor do de li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 377, de 2003, de au to ria dos Se na do-
res Pe dro Si mon, Pa u lo Paim e Ser gio Zam bi a si, que
dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor ren tes da Me di da
Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002.

De pen den do de pa re cer, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ca bral.
(Pa u sa.)

De ofí cio, trans fi ro o item 1 para o fi nal da pa u ta.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 1999

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 26, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, 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 Luiz Pon tes, com voto ven ci do, em

se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te ve
em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

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

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
A dis cus são da ma té ria terá pros se gui men to na

pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 2003

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
2003, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Efra -
im Mo ra is, que dá nova re da ção ao § 1º do art. 100 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do li mi te má xi mo para pa -
ga men to de obri ga ções re la ti vas a pre ca tó ri os ju di ci-
a is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 593, 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 De mós te nes Tor res.

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

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma

ses são de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to
da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 71, de 2000 (nº 3.922/97, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui mul ta a for ne ce do res de bens ou
ser vi ços por atra so no cum pri men to de pra zo de en -
tre ga de mer ca do ria ou re a li za ção do ser vi ço, ten do
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Pa re cer sob nº 771, 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
Ga ri bal di Alves Fi lho, fa vo rá vel, com as Emen das nºs
1 e 2-CCJ, que apre sen ta.

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

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
das emen das, 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 Sªs 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-CCJ.
As Sªs 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 o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2000
(Nº 3.922/97, na Casa de ori gem)

Insti tui mul ta a for ne ce do res de
bens ou ser vi ços por atra so no cum pri-
men to de pra zo de en tre ga de mer ca do-
ria ou re a li za ção do ser vi ço.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 35 da Lei Nº 8.078, de

11 de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção

“Art. 35. .................................................
III – res cin dir o con tra to, com di re i to à

res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, e acres ci-
da de mul ta res ci só ria so bre os va lo res já
pa gos, no mes mo va lor per cen tu al es ta be le-
ci do para o caso de atra so no pa ga men to
pelo con su mi dor, e a per das e da nos.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias
após sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 3.922, DE 1997

Insti tui mul ta a for ne ce do res de
bens ou ser vi ços por atra so no cum pri-

men to de pra zo de en tre ga de mer ca do-
ria ou re a li za ção do ser vi ço.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 35 da Lei Nº 8.078, de

11 de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 35. .................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – res cin dir o con tra to com di re i to a

res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, à mul ta
res ci só ria pelo des cum pri men to e a per das
e da nos.”

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.

São as se guin tes as emen das apro va das

EMENDA Nº 1º – CCJ

Dê-se à emen ta do pro je to de lei a se guin te re -
da ção:

Alte ra a Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990, para ins ti tu ir mu i ta a for ne ce do res de bens ou
ser vi ços por res ci são do con tra to em de cor rên cia de
re cu sa ao cum pri men to da ofer ta, apre sen ta ção ou
pu bli ci da de.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do pro je to de lei a se guin te re -
da ção:

Art. 1º O in ci so III do art. 35 da Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção.

III – res cin dir o con tra to, com di re i to à
res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, acres ci da
de mul ta res ci só ria no va lor mí ni mo de dez
por cen to so bre o va lor ob je to do con tra to, e 
a per das e da nos. (NR) 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 22, de 1997, e o Pro je to de Lei

do Se na do nº 117, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 132, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin -
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do Por to, que al te ra o De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de
ou tu bro de 1969 – Có di go Pe nal Mi li tar e o De cre-
to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go de 
Pro ces so Pe nal Mi li tar (trans fe rin do ao tri bu nal do júri
a com pe tên cia para jul gar os cri mes do lo sos con tra a
vida co me ti dos con tra ci vil por mi li ta res dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os), ten do

Pa re cer sob nº 763, 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
Mar ce lo Cri vel la, fa vo rá vel à ma té ria, com Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce; e pela re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997, e do Pro je to
de Lei do Se na do nº 117, de 2000, que tra mi tam em
con jun to.

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, em con jun to, do pro je to e 
da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo),
que tem pre fe rên cia re gi men tal.

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

Apro va da.

Apro va da a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo),
fica pre ju di ca do o pro je to, bem como o Pro je to de Lei
do Se na do nº 117, de 2000, e o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 22, de 1997,que tra mi tam em con jun to.

Com re fe rên cia ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
22, de 1997, se rão fe i tas as de vi das co mu ni ca ções ao
Pre si den te da Re pú bli ca e à Câ ma ra dos De pu ta dos.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra, a fim de re di-
gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 132, DE 2000

Alte ra os De cre tos-Lei nºs 1.001 e
1.002 am bos de 21 de ou tu bro de 1969,
para re de fi nir a com pe tên cia do fora mi li tar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 1.001 de 21 de

ou tu bro de 1969 – Có di go Pe nal Mi li tar –, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 9º ...................................................
II – os cri mes pre vis tos nes te Có di go e 

os pre vis tos na le gis la ção pe nal quan do
pra ti ca dos:

Pa rá gra fo úni co. Os cri mes de que tra -
ta o ar ti go quan do do lo sos con tra vida e co -
me ti dos con tra ci vil, por mi li ta res dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, em 
ati vi da des de se gu ran ça pu bli ca, se rão de
com pe tên cia do Tri bu nal do Júri. (NR)”

Art. 2º Os arts. 10 e 82 do De cre to-Lei nº 1.002 
de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go de Pro ces so Pe -
nal Mi li tar –, pas sam a vi go rar com as se guin tes re -
da ções:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
c) em vir tu de de re qui si ção do juiz au -

di tor ou do Mi nis té rio Pu bli co;
.....................................................(NR)”

“Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al e a
ele es tão su je i tos em tem po de paz:

..............................................................
§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida

pra ti ca dos con tra ci vil em ati vi da des de se -
gu ran ça pu bli ca na for ma do dis pos to no art. 
9º do De cre to-Lei nº 1.001 de 21 de ou tu bro
de 1969 – Có di go Pe nal Mi li tar –, por mi li ta-
res dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri-
os, a Jus ti ça Mi li tar, ou vi do o Mi nis té rio Pu -
bli co, en ca mi nha rá os au tos do in qué ri to po -
li ci al mi li tar ao Tri bu nal do Júri. 

.....................................................(NR)”

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

São os se guin tes os itens pre ju di ca-
dos, que tra mi tam em con jun to

6

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 1997

(Tra mi tan do em con jun to com os 
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 117 e 132, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 1997 (nº 2.314/96, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dá nova re da ção a dis po si ti vos dos De cre tos-Leis nºs
1.001 e 1.002, am bos de 21 de ou tu bro de 1969, e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do
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Pa re cer sob nº 763, 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
Mar ce lo Cri vel la, pela re je i ção da ma té ria e do Pro je-
to de Lei do Se na do nº 117, de 2000; e fa vo rá vel ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000, com
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997, e

Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 117, de 2000, de au to ria do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res, que con ce de à Jus ti ça co mum
com pe tên cia para pro ces sar e jul gar cri mes de tor tu-
ra pra ti ca dos por mi li ta res, ten do

Pa re cer sob nº 763, 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
Mar ce lo Cri vel la, pela re je i ção da ma té ria e do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997; e fa vo rá vel ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000, com
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 336, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
336, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, 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 174, de 2000, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Assun tos So ci a is.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 174, de 2000, apre ci a do ter -
mi na ti va men te pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, foi ofe re ci do o Re cur so nº 21, de 2003. Em ra zão
dis so, foi aber to, nos ter mos re gi men ta is, o pra zo
para apre sen ta ção de emen das à ma té ria, en cer ra do
on tem, sem que à re fe ri da pro po si ção fos sem ofe re ci-
das emen das.

A Pre si dên cia co mu ni ca que com a apre sen ta-
ção do re cur so, a ma té ria per de seu ca rá ter ter mi na ti-
vo, e ha bi li ta a vo ta ção do re que ri men to de au diên cia
da Co mis são de Assun tos So ci a is.

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.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos

ao item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 377, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do art. 172, II, d, do Re gi men to Inter no.)

(Dis cus são adi a da em 14.08.03, em
vir tu de de acor do de li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 377, de 2003, de au to ria dos Se na do-
res Pe dro Si mon, Pa u lo Paim e Ser gio Zam bi a si, que
dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor ren tes da Me di da
Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002.

De pen den do de pa re cer, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
do úl ti mo dia 13, quan do teve sua apre ci a ção adi a da,
por acor do de Li de ran ças, para esta data.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ca bral,
Re la tor de sig na do, para pro fe rir pa re cer em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta. (Pa u sa.)

Na au sên cia do Re la tor, con sul to se o Se na dor
Ro me ro Jucá ace i ta a mis são de Re la tor subs ti tu to.

Con sul to as Li de ran ças se con cor dam em que o 
as sun to seja sub me ti do à vo ta ção na au sên cia do Re -
la tor, sen do no me a do um Re la tor subs ti tu to.

Não ha ven do ob je ção, as sim será fe i to.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ  (PMDB – RR. Para emi -

tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, esta ma té ria foi fru to de um
en ten di men to com os três Se na do res do Rio Gran de
do Sul, es pe ci al men te o Se na dor Pe dro Si mon, que
par ti ci pou da re u nião, quan do foi dis cu ti da a for ma de
con va li dar a vi gên cia da me di da pro vi só ria no pe río do
em que ela fun ci o nou.

Sr. Pre si den te, com a che ga da do Se na dor Sér -
gio Ca bral, pas so a S. Exª a re la to ria da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
agra de ce o seu ges to.

PARECER Nº 1.119, DE 2003-PLEN

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, como o Se na dor Ro me ro
Jucá re la tou com pre ci são, este re la tó rio de cor re exa -
ta men te do acor do en tre o au tor do pro je to, Se na dor
Pe dro Si mon, o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, o Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, e o pró prio Se na dor Ro me ro Jucá, que teve
um pa pel fun da men tal no tex to fi nal.
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O pro je to pre en che os re qui si tos de ju ri di ci da de
e cons ti tu ci o na li da de, ten do em vis ta que o pa rá gra fo
3º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na que,
na hi pó te se de a me di da pro vi só ria não ser con ver ti-
da em lei, o que foi fato, o Con gres so Na ci o nal deve
dis ci pli nar, por de cre to le gis la ti vo, as re la ções ju rí di-
cas dela de cor ren tes. É da com pe tên cia do Con gres-
so Na ci o nal a edi ção de de cre to le gis la ti vo, po den do
a sua ini ci a ti va ser de qual quer dos seus mem bros.

A me di da pro vi só ria em ques tão pro pi ci ou a re a-
li za ção de ne gó ci os ju rí di cos en tre Esta dos e Dis tri to
Fe de ral com a União Fe de ral.

O seu ob je to con sis tia na es ta du a li za ção de ro -
do vi as fe de ra is e no re pas se de re cur sos para os
Esta dos e Dis tri to Fe de ral ne ces sá ri os para que elas
pu des sem ser con ser va das. A Me di da Pro vi só ria nº
82/02 dis ci pli na va ain da so bre even tu a is obri ga ções
da União para com os Esta dos, de cor ren tes de con -
vê ni os en tre eles ce le bra dos, me di an te os qua is os
Esta dos Fe de ra dos te nham efe ti va do obras de re cu-
pe ra ção ou ma nu ten ção de es tra das fe de ra is às suas
cus tas, de ter mi nan do que os Esta dos re nun ci as sem
aos cré di tos en tão exis ten tes.

Di an te dis so, três ques tões têm que ser dis ci pli-
na das pelo Con gres so Na ci o nal por meio de de cre to
le gis la ti vo, já que fo ram ex pres sa men te ob je tos da
Me di da Pro vi só ria nº 82/02. A pri me i ra con sis te em se 
sa ber se os Esta dos po dem exi gir da União cré di tos
de cor ren tes de con vê ni os re gu lar men te fir ma dos.

No que diz res pe i to aos con vê ni os ce le bra dos
an te ri or men te com a União para re cu pe ra ção e/ou
con ser va ção de es tra das, o in ci so I do art. 1º do pro je-
to dis põe que os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral têm di re-
i to ao res sar ci men to ou in de ni za ção de to das as des -
pe sas re a li za das em ro do vi as fe de ra is, que te nham
ori gem em con vê ni os re gu lar men te fir ma dos. Se a
União deve aos Esta dos, deve pa gar, pois quan do é
cre do ra co bra de les sem per dão.

Di an te dis so, é pre ci so que se ex pur guem os
efe i tos das re gras cons tan tes da me di da pro vi só ria,
que de ter mi na ram a re nún cia a cré di tos an te ri o res
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral. A com pen sa ção
con ti da en tre os cré di tos an te ri o res dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral e os re cur sos a eles re pas sa dos por
for ça da me di da pro vi só ria não pode, po rém, ser
man ti da, sob pena de se rem ex tra po la dos os li mi tes
do de cre to le gis la ti vo.

No que res pe i ta às con di ções em que de vem
es tar as es tra das a se rem re pas sa das aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral, o in ci so III do art. 1º do pro je to dis -
pôs que elas de vem es tar de vi da men te re cu pe ra das.
Aqui tam bém acer tou o pro je to, na me di da em que a

fi na li da de da me di da pro vi só ria era des cen tra li zar a
ma nu ten ção de es tra das fe de ra is e não re pas sar aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral a obri ga ção de re cu pe-
rar in te gral men te es tra das to tal men te des tru í das.

O voto, Sr. Pre si den te.
Pelo ex pos to, ten do em vis ta os ar gu men tos aci -

ma apre sen ta dos, o pa re cer é no sen ti do, pre li mi nar-
men te, da ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de do pro je-
to. No mé ri to, pela sua apro va ção, na for ma do se -
guin te subs ti tu ti vo:

Art. 1º  Fi cam con va li da dos os ter mo
de trans fe rên cia de do mí nio de ro do vi as fe -
de ra is re gu lar men te fir ma dos sob a vi gên cia
da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem-
bro de 2002, ex ce tu an do-se os in ci sos I e III 
do § 3º e §4º do art. 2º e o art. 5º da re fe ri da
me di da pro vi só ria.

Este De cre to en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Sr. Pre si den te, esse é o re la tó rio, fru to de um
acor do em que o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te teve a
com pre en são ne ces sá ria, as sim como o au tor do pro -
je to, o gran de Se na dor Pe dro Si mon. Assim sen do,
esse subs ti tu ti vo é con se qüên cia des se acor do no
vá cuo con di ci o nal em fun ção da Me di da Pro vi só ria nº
82, de 2002.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra

PARECER Nº 1.119, DE 2003–PLEN

Emi ti do em Ple ná rio so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de 2003,
que dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor-
ren tes da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7
de se tem bro de 2002. 

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Pro je to de De cre to Le gis la ti vo que
dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor ren tes da Me di da
Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002.

A Me di da Pro vi só ria nº 82/02 dis pu nha so bre a
“trans fe rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
Fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”. Ela tra mi tou no Con gres so Na ci o nal, ten do
dado ori gem ao Pro je to de Con ver são nº 3, de 2003,
apro va do com mo di fi ca ções pelo Se na do Fe de ral e
pos te ri or men te ve ta do in te gral men te pelo Pre si den te
da Re pú bli ca.

O pre sen te De cre to Le gis la ti vo foi apre sen ta do
para que o Con gres so Na ci o nal dis ci pli ne as re la ções
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ju rí di cas de cor ren tes da per da de efi cá cia da Me di da
Pro vi só ria nº 82/02, ten do em vis ta que ne gó ci os ju rí-
di cos fo ram pra ti ca dos com base nela.

Na jus ti fi ca ti va apre sen ta da, os au to res do Pro -
je to cha mam aten ção para a ne ces si da de de se re gu-
lar de for ma di ver sa o dis po si ti vo da Me di da Pro vi só-
ria, na sua re da ção ori gi nal, que obri ga va o Esta do a
re nun ci ar a cré di tos an te ri o res, de cor ren tes de con -
vê ni os re gu lar men te fir ma dos com a União para me -
lho ria e con ser va ção pe los Esta dos e Dis tri to Fe de ral
de es tra das fe de ra is, dis po si ti vo este que não ti nha
me re ci do aco lhi da no Pro je to de Con ver são nº 03/03,
que foi ve ta do.

Além dis so, pre ten de o Pro je to em ques tão re -
gu la men tar as con di ções em que de vem ser trans fe ri-
das as ro do vi as a se rem re pas sa das aos es ta dos que 
ce le bra ram ne gó cio ju rí di co com a União na vi gên cia
da Me di da Pro vi só ria nº 82/02.

II – Aná li se

O Pro je to pre en che os re qui si tos de ju ri di ci da de
e cons ti tu ci o na li da de, ten do em vis ta que o pa rá gra fo
3º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na que
na hi pó te se de a me di da pro vi só ria não ser con ver ti-
da em lei, o Con gres so Na ci o nal deve dis ci pli nar por
de cre to le gis la ti vo as re la ções ju rí di cas dela de cor-
ren tes. É da com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal a
edi ção de De cre to Le gis la ti vo, po den do a sua ini ci a ti-
va ser de qual quer dos seus mem bros.

A Me di da Pro vi só ria em ques tão pro pi ci ou a re -
a li za ção de ne gó ci os ju rí di cos en tre Esta dos e Dis tri-
to Fe de ral com a União Fe de ral.

O seu ob je to con sis tia na es ta du a li za ção de ro -
do vi as fe de ra is e no re pas se de re cur sos para os
Esta dos e Dis tri to Fe de ral ne ces sá ri os para que elas
pu des sem ser con ser va das. A Me di da Pro vi só ria nº
82/02 dis ci pli na va ain da so bre even tu a is obri ga ções
da União para com os Esta dos, de cor ren tes de con -
vê ni os en tre eles ce le bra dos, me di an te os qua is os
Esta dos Fe de ra dos te nham efe ti va do obras de re cu-
pe ra ção ou ma nu ten ção de es tra das fe de ra is às suas
cus tas, de ter mi nan do que os Esta dos re nun ci as sem
aos cré di tos en tão exis ten tes.

Di an te dis so, tem que ser dis ci pli na da pelo Con -
gres so Na ci o nal por meio de De cre to Le gis la ti vo, já
que foi ex pres sa men te ob je to da Me di da Pro vi só ria nº 
82/02, a ques tão con sis ten te em se sa ber se po de ria
ela exi gir dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral a re nún cia
dos cré di tos an te ri o res que ti nham con tra a União,
de cor ren tes de Con vê ni os re gu lar men te fir ma dos.

No que diz res pe i to a es ses Con vê ni os ce le bra-
dos an te ri or men te com a União para re cu pe ra ção
e/ou con ser va ção de es tra das, o in ci so I do art. 1º do
Pro je to dis põe que os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
têm di re i to ao res sar ci men to ou in de ni za ção de to das
as des pe sas re a li za das em ro do vi as fe de ra is, que te -
nham ori gem em con vê ni os re gu lar men te fir ma dos.
Se a União deve aos Esta dos, deve pa gar, pois quan -
do é cre do ra co bra de les sem per dão.

Di an te dis so, é pre ci so que se ex pur guem os
efe i tos das re gras cons tan tes da Me di da Pro vi só ria
que de ter mi na ram a re nún cia a cré di tos an te ri o res
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

A com pen sa ção con ti da en tre os cré di tos an te ri-
o res dos Esta dos e Dis tri to Fe de ral e os re cur sos a
eles re pas sa dos por for ça da Me di da Pro vi só ria não
pode, po rém, ser man ti da, sob pena de se rem ex tra-
po la dos os li mi tes do De cre to Le gis la ti vo.

No que res pe i ta às con di ções em que de vem
es tar as es tra das a se rem re pas sa das aos Esta dos e
Dis tri to Fe de ral, o in ci so III, do art. 1º, do Pro je to, dis -
pôs que elas de vem es tar de vi da men te re cu pe ra das.
Essa ma té ria, no en tan to, não deve ser ob je to de re -
gu la men ta ção por De cre to Le gis la ti vo, por es tar fora
da sua ór bi ta.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do em vis ta os ar gu men tos aci -
ma apre sen ta dos, o pa re cer é no sen ti do, pre li mi nar-
men te, da ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de do Pro je-
to. No mé ri to, pela sua apro va ção, na for ma do se -
guin te subs ti tu ti vo:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 377/03

Dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor-
ren tes da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7
de de zem bro de 2002.

Art. 1º Fi cam con va li da dos os ter mos de trans fe-
rên cia de do mí nio de ro do vi as fe de ra is re gu lar men te
fir ma dos sob a vi gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 82,
de 7 de de zem bro de 2002, ex ce tu an do-se os in ci sos
I e III do § 3º e o § 4º do art. 2º, e o art. 5º da re fe ri da
Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Este De cre to en tra em vi gor na data da
sua pu bli ca ção.

Ple ná rio, 19 de agos to de 2003. – Se na dor Sér-
gio Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel nos ter mos do subs ti tu ti vo, cuja có pia en -
con tra-se nas ban ca das.
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Po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra-
men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to e do subs ti tu ti vo.
Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, foi sá bia a de -
ci são de quin ta-fe i ra de trans fe rir a vo ta ção para o dia
de hoje. E fo ram im por tan tes os en ten di men tos man ti-
dos pe las li de ran ças, das qua is des ta co o Se na dor Ro -
me ro Jucá e o Lí der Alo i zio Mer ca dan te.

Me di an te a apro va ção do pro je to em dis cus são,
será evi ta da enor me in jus ti ça e se fará tre men da jus ti ça.

Para que pu des se ser pago o 13º sa lá rio dos
fun ci o ná ri os pú bli cos, o Go ver no do Rio Gran de do
Sul fez um em prés ti mo de cer ca de R$300 mi lhões
com o Go ver no Fe de ral. Em con tra par ti da, foi as si na-
da uma au to ri za ção em que o Esta do do Rio Gran de
do Sul fi ca ria res pon sá vel por cer ca de dois mil qui lô-
me tros de es tra das e abri ria mão da in de ni za ção de
R$1,2 bi lhão, a que ti nha di re i to por ter cons tru í do es -
tra das fe de ra is uma vez que o Go ver no Fe de ral, à
épo ca, não ti nha con di ções de fazê-las. 

Falo com tran qüi li da de por que, mo dés tia à par -
te, era eu Go ver na dor e era V. Exª Pre si den te da Re -
pú bli ca, quan do fi ze mos o en ten di men to de que o Rio
Gran de do Sul fa ria os tre chos de obras fe de ra is,
como foi a Estra da do Infer no, a Rota do Mar e uma
sé rie de ou tras es tra das, pois, pos si vel men te, ha ve ria
um en ten di men to para se fa zer o en con tro de con tas.
Isso, ago ra, será pos sí vel.

Aque la pro i bi ção que de ter mi na va que o Esta do
ti nha que abrir mão do di re i to de ob ter a in de ni za ção
de sa pa re ceu, e o Go ver no Fe de ral com pre en de que
era uma meta até in cons ti tu ci o nal. O Go ver na dor Olí -
vio Du tra não po de ria as si nar do cu men to abrin do
mão do di re i to do Esta do de bus car a in de ni za ção,
sem uma lei da Assem bléia Le gis la ti va. Com a vo ta-
ção que es ta mos fa zen do, com o en ten di men to que
es ta mos ten do, sai todo mun do ga nhan do: o Go ver no
Fe de ral, o Go ver no do Esta do e o PT do Rio Gran de
do Sul. 

Des de o iní cio, diga-se de pas sa gem, o Go ver-
na dor Ger ma no Ri got to con cor dou com a ope ra ção,
achan do que se ria jus to o Go ver no Fe de ral au xi li ar o
go ver no do Esta do a pa gar o 13º sa lá rio. E é jus ta-
men te o go ver no de Ri got to que re ce be rá essa in de-
ni za ção.

Fico mu i to sa tis fe i to de ter mos che ga do a um
en ten di men to que aten de a vá ri os Esta dos e Mu ni cí-
pi os atin gi dos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria
con ti nua em dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, vou me aba lan çar em al gu mas bre-
ves con si de ra ções so bre esse de cre to le gis la ti vo,
por que ele diz res pe i to a vá ri os Esta dos, in clu si ve o
meu.

Te nho que pe dir, por tan to, em nome do Mato
Gros so do Sul, que se apro ve esse de cre to le gis la ti vo
na for ma do subs ti tu ti vo. Por quê? Por que, no meu
Esta do, in fe liz men te, a co i sa já está con su ma da. O
Go ver na dor José Orcí rio Mi ran da dos San tos as si-
nou, em 16 de maio de 2003, com a União, por in ter-
mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, um ter mo de
trans fe rên cia das es tra das es ta du a is. No pa rá gra fo
quar to da cláu su la se gun da des se ter mo, o Go ver na-
dor, sem au to ri za ção da Assem bléia Le gis la ti va, re -
nun ci ou ao seu di re i to de in de ni za ção. Aqui está ex -
pres so de for ma cla ra: “o re ce bi men to do re pas se im -
pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou ale ga do di re i to
que pos sa exis tir re la ti va men te ao res sar ci men to ou
in de ni za ção por even tu a is des pe sas fe i tas em ro do vi-
as fe de ra is, sem con vê nio ou com con vê nio, em de sa-
cor do com o pla no de tra ba lho e de apli ca ção de re -
cur sos”.

O Go ver na dor e o Mi nis té rio dos trans por tes,
em nome do Go ver no Fe de ral, fo ram mais lon ge, por -
que diz “que o Esta do, a teor do dis pos to no in ci so I do 
§3º do art. 2º da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, de -
cla ra que to das as des pe sas re a li za das em ro do vi as
fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio ou
com con vê nio, em de sa cor do com o pla no de tra ba lho
e de apli ca ção de re cur sos, até a pre sen te data, fo -
ram efe tu a dos por sua con ta e or dem, não cons ti tu in-
do obri ga ção ne nhu ma da União”. 

Sr. Pre si den te, data ve nia, pre ci sa mos vo tar a
fa vor des se de cre to le gis la ti vo, por que es sas cláu su-
las são mais que le o ni nas. Te nho que fa lar, em bo ra
ain da não te nha au to ri za ção mé di ca para isso, mas
te nho que fa lar em de fe sa do meu Esta do. Não é pos -
sí vel que Mato Gros so do Sul, por R$87 mi lhões, te -
nha fir ma do um con vê nio como esse. Se o fir mou, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, era por que es ta va
com a cor da no pes co ço, ti nha que pa gar a con ta e
não ti nha di nhe i ro. Esta va com pro ble ma de ca i xa.

Ve jam o mas sa cre a que foi sub me ti do o Esta -
do! Esse con vê nio é mais rou co e afô ni co do que a
voz de quem está fa lan do.
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 Esse de cre to le gis la ti vo vem con ser tar essa si -
tu a ção, ao res ta be le cer o di re i to do Mato Gros so Sul
de, em bo ra ten do as si na do esse con vê nio, con ti nu ar
as suas tra ta ti vas com o Go ver no Fe de ral re la ti va-
men te a es tra das fe de ra is. O Go ver no não pode re -
nun ci ar, prin ci pal men te sem au to ri za ção da as sem-
bléia, aos cré di tos a que ti nha di re i to. E, na hi pó te se, é
pre ci so que os Ana is da Casa re gis trem que o Esta do
do Mato Gros so do Sul ti nha acer ta do em va lo res o
quan to ti nha di re i to a re ce ber do Go ver no Fe de ral por
ter cu i da do e tra ta do das es tra das. Par te de las, qua se
700 qui lô me tros, fo ram re pas sa das e, Lí der Alo í zio
Mer ca dan te, vão fi car por con ta do Go ver no Esta du al
por R$86 mi lhões ou R$87 mi lhões.

É pre ci so que se re fa ça esse en ten di men to, é
pre ci so en con trar uma so lu ção. E esse de cre to le gis-
la ti vo veio em boa hora, para so cor rer o Mato Gros so
do Sul. Com pre en do a ati tu de do Go ver na dor Zeca de
as si nar esse con vê nio, de vi do à si tu a ção em que se
en con tra va o Esta do. S. Exª as si nou com boa-fé, mas
sem au to ri za ção le gis la ti va, um con vê nio le o ni no
con trá rio aos in te res ses do Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Ago ra, esse de cre to le gis la ti vo, pro du to de acor -
do de li de ran ças, da Li de ran ça do Go ver no, de to dos
os par ti dos des ta Casa, me re ce, com toda a cer te za,
a apro va ção. Des sa for ma, o Mato Gros so do Sul terá
uma opor tu ni da de de con ser tar a si tu a ção pro vo ca da
pelo con vê nio fir ma do em 16 de maio de 2003.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, essa ma té ria é ex tre ma men te di fí cil, por que,
ao fi nal do Go ver no pas sa do, foi edi ta da essa Me di da
Pro vi só ria, que, se de um lado per mi tiu re pas sar re -
cur so para al guns Esta dos que ti nham se ve ras res tri-
ções no flu xo de ca i xa, de ou tro, co lo cou como con -
tra par ti da a res pon sa bi li da de pela ma nu ten ção de
es tra das fe de ra is no âm bi to do or ça men to es ta du al. E
exi gia essa Me di da Pro vi só ria que o Esta do de i xas se
de ple i te ar even tu a is di re i tos re fe ren tes a es sas es tra-
das, com cro no gra ma de com pro mis sos.

Qu an do vo ta mos o subs ti tu ti vo no Se na do, aler-
tei, na que la oca sião, que, se não hou ves se um acor -
do ple no com a União, ha ve ria a pos si bi li da de de a
Me di da Pro vi só ria ser ve ta da. E ela foi ve ta da pelo
Go ver no. Na re a li da de, só teve efi cá cia du ran te o pe -
río do de tran si ção para es ses Esta dos que vi vi am
uma si tu a ção fis cal fi nan ce i ra bas tan te de li ca da.

Na úl ti ma ses são, nós nos pro nun ci a mos con tra
o de cre to le gis la ti vo, por que, de fato, le gis la va so bre a 
ma té ria, o que não po de ria fa zer, por que o veto se -
quer foi apre ci a do por esta Casa. O que ele po de ria
era con va li dar ou não os efe i tos da me di da pro vi só ria
du ran te a sua vi gên cia e, ago ra, isso foi fe i to. Esta mos
re va li dan do os efe i tos da me di da pro vi só ria, com ex -
ce ção de um ele men to que diz res pe i to à pos si bi li da-
de de ple i te ar ju ri di ca men te even tu a is di re i tos do
Esta do jun to ao Po der Ju di ciá rio.

E, nes sas con di ções, em fun ção des sa re i vin di-
ca ção da Ban ca da do PMDB, dos Go ver na do res do
PMDB, es ta mos bus can do esse acor do, vo tan do o
Pro je to de Re so lu ção de uma ma té ria cu jas di fi cul da-
des, a meu ver, não con se gui mos so lu ci o nar a fun do,
a pon to de per mi tir que ela pu des se tra mi tar em si tu a-
ção – eu di ria – mais pro mis so ra para os Esta dos. Mu -
i tos Esta dos fo ram pre ju di ca dos por essa de ci são que 
o Go ver no Fe de ral foi obri ga do a to mar pela fal ta de
acor do no mé ri to de uma ma té ria com ple xa, fe i ta de
úl ti ma hora, para re sol ver pro ble mas fi nan ce i ros de
fim de ges tão, an tes da pos se do novo Go ver no.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
que ria co me mo rar o acor do que aca ba mos de fa zer,
sig ni fi can do, na prá ti ca, Sr. Pre si den te, que o tem po
mu i tas ve zes aju da a re sol ver o pro ble ma e, por meio
dele, cons trói-se uma con ver gên cia. O acor do con sis-
te em re ti rar dois ar ti gos do Pro je to de Re so lu ção que 
con va li da a MP, de i xan do es ses as sun tos que os dois
ar ti gos con ti nham para se rem dis cu ti dos em ju í zo.

De modo que eu que ria pa ra be ni zar o Se na dor
Pe dro Si mon, que co or de nou essa ne go ci a ção; o Se -
na dor Sér gio Ca bral, que foi o Re la tor da Me di da Pro -
vi só ria e tem aju da do so bre ma ne i ra tam bém nes sa
dis cus são; a Ban ca da do Rio Gran de do Sul; o Se na-
dor Ro me ro Jucá, que, como Vice-Lí der do PMDB,
con du ziu em co mum acor do com o Lí der Alo i zio Mer -
ca dan te essa ne go ci a ção que nos per mi te vo tar com
to das as ares tas apa ra das, efe ti va men te apa ra das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pros se-
gue a dis cus são. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o subs ti tu ti vo.
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.

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 do ven ci do para o tur no su ple men tar, que será
lido pelo Se nhor Pri me i ro-Se cre tá rio.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.120, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de 2003, que
dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor ren tes da Me di da
Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de agos to
2003. – José Sar ney – He rá cli to For tes.

ANEXO AO PARECER Nº 1.120, DE 2003

Dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor-
ren tes da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7
de de zem bro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º São con va li da dos os ter mos de trans fe-
rên cia de do mí nio de ro do vi as fe de ra is re gu lar men te
fir ma dos sob a vi gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 82,
de 7 de de zem bro de 2002, ex ce tu an do-se os in ci sos
I e III do § 3º e o § 4º do art. 20 e o art. 5º da re fe ri da
me di da pro vi só ria.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis cus-
são a re da ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

Não ha ven do quem de se je dis cu tir, está en cer-
ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.

Apro va da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do a 
ma té ria em tra mi ta ção na for ma do art. 172, II, d, do
Re gi men to Inter no, pas sa mos ao tur no su ple men tar.

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple-
men tar.

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do

SUBS TI TU TI VO AO PROJETO DE
 DECRETO LE GIS LATI VO Nº 377, DE 2003

Dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor-
ren tes da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7
de de zem bro de 2002

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São con va li da dos os ter mos de trans fe-

rên cia de do mí nio de ro do vi as fe de ra is re gu lar men te
fir ma dos sob a vi gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 82
de 7 de de zem bro de 2002 ex ce tu an do-se os in ci sos I 
e III do § 3º e o § 4º do art. 2º e o art. 5º da re fe ri da Me -
di da Pro vi só ria.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em pri me i ro
lu gar, agra de ço aos Lí de res e aos com pa nhe i ros a im -
por tân cia que de ram à vo ta ção do pro je to.

Faço um ape lo, em es pe ci al, a V. Exª, Sr. Pre si-
den te. Este pro je to, na Câ ma ra dos De pu ta dos, tem
um pra zo tre men da men te cur to para sua tra mi ta ção e 
vo ta ção. Peço a V. Exª, como ao ilus tre Se cre tá rio da
Mesa, que, se pos sí vel, dis pen se os trâ mi tes tra di ci o-
na is, que le vam dias. Sa be mos que, quan do se quer,
faz-se, para que, hoje mes mo, o pro je to che gue à Câ -
ma ra a fim de que, con ver san do com o Pre si den te da -
que la Casa, S. Exª dê trâ mi te à ma té ria.

Esse é o ape lo que faço a V.Exª, Sr.Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Pe dro Si mon, a Se cre ta ria da Mesa já ti nha de tec ta do
a ur gên cia da ma té ria e o seu pra zo ex tre ma men te
cur to e, por tan to, já ti nha de ter mi na do que, hoje mes -
mo, a ma té ria che ga rá à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Está aten di da a so li ci ta ção de V. Exª.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Qu an do
se tra ta de V. Exª, Sr. Pre si den te, sem pre che go atra -
sa do.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Gen ti le za
de V.Exª, que sem pre es ta rá à fren te da Pre si dên cia.

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 em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 715, DE 2003

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do
com o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para
o PLC nº 5, de 2003, que “Con ce de re mis são de dé -
bi to pre vi den ciá rio do pe río do de abril de 1994 a
abril de 1997, em face do re co lhi men to com base na
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, pe las agro in-
dús tri as”.

Sala das Co mis sões,  19 de agos to de 2003. –
Pa u lo Octá vio, Pre si den te em exer cí cio – Edu ar do
Su plicy – 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 – Pe dro Si mon – Val dir Ra -
upp – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Ante ro
Paes de Bar ros – Edu ar do Aze re do – Arthur Vir gi-
lio – Lú cia Vâ nia – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da se gun-

da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te, quin -
ta-fe i ra pró xi ma.

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 das emen das do Se na do ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to
For tes.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.121, DE 2003
(Comissão Diretora)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71,
de 2000 (nº 3.922, de 97, na Casa de ori -
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 71, de 2000 (nº 3.922, de 1997, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui mul ta a for ne ce do res de bens ou
ser vi ços por atra so no cum pri men to de pra zo de en -
tre ga de mer ca do ria ou re a li za ção do ser vi ço.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de agos to
de 2003. – José Sar ney – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – He rá cli to For tes.

ANEXO AO PARECER Nº 1.121, DE 2003

Insti tui mul ta a for ne ce do res de
bens ou ser vi ços por atra so no cum pri-
men to de pra zo de en tre ga de mer ca do-
ria ou re a li za ção do ser vi ço.

EMENDA Nº 1

(Cor res pon de à Emen da nº 1 – CCJ)

Dê-se a emen ta do pro je to de lei a se guin te re -
da ção:

“Alte ra a Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro
de 1990, para ins ti tu ir mul ta a for ne ce do res de
bens ou ser vi ços por res ci são do con tra to em
de cor rên cia de re cu sa ao cum pri men to da
ofer ta, apre sen ta ção ou pu bli ci da de.”

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2 – CCJ)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º O in ci so III do art. 35 da Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

‘Art. 35...................................................
..............................................................
III – res cin dir o con tra to, com di re i to à

res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, acres ci da
de mul ta res ci só ria no va lor mí ni mo de
10%(dez por cen to) so bre o va lor ob je to do
con tra to, e a per das e da nos.”

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

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, em exe cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 716, 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 das
Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
71, de 2000 (nº 3.922/97, na Casa de ori gem), que
ins ti tui mul ta a for ne ce do res de bens ou ser vi ços por
atra so no cum pri men to de pra zo de en tre ga de mer -
ca do ria ou re a li za ção do ser vi ço.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Ga-
ri bal di Alves Fi lho.

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.

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

Apro va da.

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

O SR. 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 em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 717, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Con si de ran do que o no ti ciá rio dos me i os de co -
mu ni ca ção na ci o na is e in ter na ci o na is in for ma que o
Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo fa le ceu como ví ti-
ma de ato ter ro ris ta em seu es cri tó rio na sede da
Orga ni za ção das Na ções Uni das em Bag dá, e pro-
fun da men te cons ter na dos com o epi só dio, re que re-
mos, nos ter mos do art. 218, VII, do Re gi men to Inter -
no, seja apro va do voto de pe sar por seu fa le ci men to,
com apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, à Orga -
ni za ção das Na ções Uni das e ao Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res.

REQUERIMENTO Nº 718 DE 2003

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 218, in ci so VII e
221 do Re gi men to Inter no in ser ção em ata de voto de
pe sar pelo fa le ci men to do Di plo ma ta Bra si le i ro Sér gio
Vi e i ra de Mel lo, bem como a apre sen ta ção de con do-
lên ci as à fa mí lia e à ONU.

Jus ti fi ca ção

Mor reu hoje, fe ri do du ran te um aten ta do con tra
o Ho tel Ca nal, sede das Na ções Uni das em Bag dá o
en vi a do es pe ci al do or ga nis mo ao Ira que, o di plo ma ta
bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo nas ceu em 15 de mar ço
de 1948, no Rio de Ja ne i ro. Estu dou Fi lo so fia em Pa -
ris e ob te ve tí tu lo de dou to ra do pela Sor bon ne. Em
1969, ain da es tu dan te, co me çou a tra ba lhar no Alto
Co mis sa ri a do da ONU para Re fu gi a dos – Acnur exer -
cen do car gos em Ban gla desh, Su dão, Chi pre, Mo-
çam bi que e Peru.

Foi o prin ci pal as ses sor da For ça das Na ções
Uni das no Lí ba no en tre 1981 e 1983, no mo men to da
in va são is ra e len se. De po is, ocu pou vá ri os car gos de
di re ção no Acnur em Ge ne bra, an tes de di ri gir, em
1994, a For ça de Pro te ção a Ci vis da ONU (For pro nu)
para a an ti ga Iu gos lá via, no mo men to mais cri ti co da
guer ra na Bós nia.

Após o ge no cí dio em Ru an da, Vi e i ra de Mel lo
foi, du ran te al guns me ses de 1996, co or de na dor hu -
ma ni tá rio para a re gião dos Gran des La gos, no Les te
da Áfri ca, e de po is, no me a do alto co mis sa ri a do ad -
jun to para os re fu gi a dos.

Em 1998, foi no me a do para di ri gir o es cri tó rio de 
Assun tos Hu ma ni tá ri os da ONU. De fen deu com en tu-
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si as mo a ação da ONU no Ti mor Les te, após a vo ta-
ção ma ci ça da po pu la ção em fa vor da in de pen dên cia
do ter ri tó rio. Em ou tu bro de 1999, foi no me a do ad mi-
nis tra dor do Ti mor Les te, com a ta re fa de re cons tru ir o
ter ri tó rio de vas ta do pela guer ra.

Em ju nho do mes mo ano, Vi e i ra de Mel lo já ha -
via sido con vo ca do por Annan para ad mi nis trar pro vi-
so ri a men te Ko so vo, ime di a ta men te após a en tra da
das tro pas da Otan (Orga ni za ção do Tra ta do do Atlân -
ti co Nor te) e da par ti da dos sér vi os nos Bal cãs.

De se jo en vi ar meus sin ce ros pê sa mes aos fa -
mi li a res do em ba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo e à
ONU não só pela per da do di plo ma ta bra si le i ro bem
como do pes so al in ter na ci o nal que fa le ceu como re -
sul ta do des te trá gi co aten ta do.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy – Tião Vi a na

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
sub me ter à vo ta ção do Ple ná rio os re que ri men tos
que aca bam de ser li dos, em nome da Pre si dên cia,
de se jo res sal tar que hoje o Bra sil re ce beu com gran -
de co mo ção, en tre re vol ta, la men to e con de na ção, a
no tí cia do aten ta do trá gi co ve ri fi ca do na sede das Na -
ções Uni das em Bag dad, no Ira que, oca sião em que
per deu a vida o gran de bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de
Mel lo.

Sem dú vi da al gu ma, é com pro fun da cons ter na-
ção que o povo bra si le i ro re ce be essa trá gi ca no tí cia.
Tra ta va-se do fun ci o ná rio da bu ro cra cia mul ti la te ral
mais im por tan te do Bra sil, que ti nha pa u ta do a sua
car re i ra com gran des ser vi ços pres ta dos às Na ções
Uni das e, por tan to, à ca u sa do bom re la ci o na men to
en tre as Na ções.

Ele es te ve pre sen te, des de o iní cio de sua car re-
i ra, em 1969, na Co mis são de Re fu gi a dos, tam bém
na Bós nia, na Su í ça, no Lí ba no e, ul ti ma men te, teve
uma gran de mis são em Ban gla desh. Foi gra ças ao
seu va lor, à sua au to ri da de e ao seu pres tí gio in ter na-
ci o nal que foi es co lhi do para essa di fí cil mis são no
Ira que.

Qu e ro di zer tam bém da sua pre sen ça em Ti mor
Les te, uma das mis sões mais es pi nho sas re ser va das
às Na ções Uni das e mu i to cara ao Bra sil, por que se
tra ta va da re in te gra ção da que le país à co mu ni da de
de lín gua por tu gue sa.

É com gran de co mo ção que ve mos o de sa pa re-
ci men to de Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que é la men ta do
em todo o País. Toda a vida dele foi de di ca da à ca u sa
da paz, sem pre lu tou pela paz, pro cu ran do con so li dar
esse ide al tão gran de, que une to dos os po vos em

bus ca de um mun do mais jus to, mais hu ma no e me -
nos vi o len to.

Com es sas pa la vras, abro o de ba te nes ta Casa
para o en ca mi nha men to des ses re que ri men tos, que
ex pres sam o sen ti men to do Se na do e de todo o povo
bra si le i ro.

Estão ins cri tos os Se na do res Mar co Ma ci el, Hé -
lio Cos ta, Arthur Vir gí lio, Edu ar do Su plicy, Alo i zio
Mer ca dan te, José Agri pi no, Tião Vi a na e Re nan Ca -
lhe i ros.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Por 
fa vor, Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Jef fer son Pé res, V. Exª será ins cri to.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri -
ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mar co Ma ci el.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve, mas
gos ta ria de di zer que ti nha pelo Emba i xa dor Sér gio
Vi e i ra de Mel lo ad mi ra ção por he re di ta ri e da de, vis to
que o pai dele, di plo ma ta, já de sem pe nha ra, como
re pre sen tan te da Chan ce la ria bra si le i ra, im por tan tes
fun ções no ex te ri or.

Tive a opor tu ni da de de par ti ci par de al guns
even tos in ter na ci o na is e pude acom pa nhar de per to o 
ta len to e o con ce i to de que des fru ta va Sér gio Vi e i ra
de Mel lo.

V. Exª, Sr. Pre si den te Sar ney, ci tou a mis são em
Ti mor Les te, onde ele se des ta cou. Foi um dos prin ci-
pa is re pre sen tan tes da ONU na con du ção do tra ba lho
que cul mi nou com a in de pen dên cia do Ti mor Les te.

De se jo me re por tar tam bém à atu a ção dele em
Ma cau, na que le di fí cil mo men to de tran si ção em que
Por tu gal de vol veu à Chi na con ti nen tal esse ter ri tó rio.
Na que la oca sião es ti ve com ele por que, re pre sen tan-
do o Go ver no bra si le i ro, par ti ci pei dos even tos re la ti-
vos à de vo lu ção da que la ilha ao go ver no chi nês.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo pode ser con si de ra do
uma pes soa que de di cou toda a sua vida à di plo ma cia
in ter na ci o nal, à di plo ma cia mul ti la te ral, como V. Exª
sa li en tou, Sr. Pre si den te.

O his to ri a dor Eric Hobs bawn dis se re cen te men-
te que o sé cu lo XX foi o mais vi o len to da his tó ria. Pen -
so que, sob esse as pec to, o sé cu lo XXI está sen do a
con ti nu a ção da cen tú ria an te ri or. E isso não é algo
com que so nhá va mos; es pe rá va mos que o sé cu lo
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XXI fos se mar ca do pela con so li da ção da li ber da de,
da de mo cra cia e, por tan to, da paz. 

Sér gio Vi e i ra de Mel lo pro cu rou ser um agen te
da paz.

Jonh Ken nedy, há mais de qua ren ta anos, dis se,
em seu dis cur so de pos se na pre si dên cia dos Esta dos
Uni dos, com mu i ta pro pri e da de, que não se de via ne go-
ci ar por medo nem se ter medo de ne go ci ar. Essa pa re-
ce ter sido a prin ci pal ca rac te rís ti ca de Sér gio Vi e i ra de
Mel lo. Ele nun ca de i xou de ne go ci ar por medo e nun ca
teve medo de ne go ci ar. Em to das as ta re fas, as mais di -
fí ce is, ele ex pôs sua pró pria vida, como, aliás, fi cou de -
mons tra do no epi só dio que o vi ti mou.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo foi, so bre tu do, o em ba i xa-
dor da paz, por que, como dis se o pro fe ta Isa ías opus
jus ti ti ae pax, ou seja, a paz é obra da jus ti ça. Bus-
can do a paz, ele ten ta va fa zer com que re i nas se a jus -
ti ça. No dia de on tem, con ce deu uma en tre vis ta à im -
pren sa in ter na ci o nal, na qual de fen dia a ime di a ta
cons ti tu i ção no Ira que de um go ver no que fos se a ex -
pres são do sen ti men to do povo ira qui a no e que, o
mais ra pi da men te pos sí vel, se es ta be le ces sem a or -
dem e a paz na que le país. Isso mos tra o quan to ele
es ta va obs ti na da men te per se guin do o en ten di men to
que le vas se a so lu ção dos pro ble mas do Ira que.

Encer ro mi nha ma ni fes ta ção as so ci an do-me às
pa la vras de V.Exª,   dos de ma is mem bros des ta Casa
e, in clu si ve, do Se na dor Edu ar do Su plicy, que, em
nome da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, tam bém
pe diu o re gis tro do voto de pe sar. Ao mes mo tem po,
acres cen ta ria que, de al gu ma ma ne i ra, a mor te de
Sér gio Vi e i ra de Mel lo vai fa zer o mun do re fle tir so bre
a im por tân cia da paz e  a ne ces si da de, nes ses pró -
dro mos do sé cu lo XXI, se bus car, cada vez mais, de -
sen vol ver ges tões que ve nham a as se gu rar a paz ao
mun do e, atra vés dela, ten tar cons tru ir uma so ci e da-
de in ter na ci o nal mais jus ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, que ro as so ci ar-me às pa la vras do Se na dor
Mar co Ma ci el, la men tan do pro fun da men te o as sas si-
na to do ilus trís si mo di plo ma ta das Na ções Uni das
Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

Co nhe ci Sér gio Vi e i ra de Mel lo e sou tes te mu-
nha, Sr. Pre si den te, do ex tra or di ná rio va lor des se bra -
si le i ro, que se de di cou, du ran te to dos es ses anos, à

di plo ma cia in ter na ci o nal como fun ci o ná rio das Na-
ções Uni das e as ses sor di re to do Se cre tá rio-Ge ral
da que le ór gão, Kofi Annan.

Nos úl ti mos dez anos, esse no tá vel bra si le i ro, o
qual nes ta ma nhã per deu a vida num aten ta do ter ro ris-
ta em Bag dá, es te ve à fren te das ne go ci a ções, re pre-
sen tan do as Na ções Uni das, nos mo men tos mais gra -
ves vi vi dos pela co mu ni da de eu ro péia, prin ci pal men te
no ins tan te em que eclo diu a guer ra no Ko so vo.

Da mesa for ma, foi Sér gio Vi e i ra de Mel lo, de vi do
sua ex pe riên cia e seu ta len to, lem bra do por Kofi Anan
no va men te para en ten der os in te res ses da nova na ção
que sur gia em Ti mor Les te, bem como re sol ver os pro -
ble mas lá exis ten tes. Após um con fli to de mu i tos anos, o 
povo ti mo ren se po de ria es co lher o seu re pre sen tan te, o 
seu pre si den te, e trans for mar aque la pe que na na ção
em mais uma na ção de mo crá ti ca.

Foi Sér gio Vi e ra de Mel lo que, em mis são nas
Na ções Uni das como re pre sen tan te do Se cre tá-
rio-Ge ral da ONU, con se guiu re cu pe rar a his tó ria do
país, co lo car em an da men to o mo vi men to de de mo-
cra ti za ção do Ti mor Les te e con du zir o pro ces so ele i-
to ral que le vou o povo ti mo ren se a es co lher de mo cra-
ti ca men te o seu pri me i ro pre si den te. Hoje pela ma-
nhã, um car ro-bom ba ex plo diu, em ple na Bag dá, na
fren te do ho tel onde es ta va a re pre sen ta ção das Na -
ções Uni das e ti rou a vida des se bra si le i ro que tan to
hon rou o seu País e a di plo ma cia bra si le i ra, em bo ra
não fos se ser vi dor do Ita ma raty, mas das Na ções Uni -
das. Como di plo ma ta in ter na ci o nal de car re i ra da
ONU, sem pre hon rou a di plo ma cia bra si le i ra, a di plo-
ma cia in ter na ci o nal. Aos 55 anos, per deu a vida de
for ma trá gi ca, ab sur da, num aten ta do  per pe tra do por 
ter ro ris tas. Falo de um bra si le i ro que, para nós to dos,
é sím bo lo de hon ra pelo ta len to que em pres tou à
Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Pa ra be ni zo, tam bém, nes te mo men to, o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va por ter, ime di a ta men te,
tão logo sou be des sa no tí cia la men tá vel, de cre ta do
luto ofi ci al de três dias. Assim, to das as ban de i ras bra -
si le i ras, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, em to das as re -
pre sen ta ções bra si le i ras no mun do in te i ro, já es tão
ar ri a das a meio pau em si nal de luto por esse bra si le i-
ro ex tra or di ná rio, que per de a vida em ple na mis são
que de sem pe nha em nome do Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das, Kofi Annan.

Fica aqui o nos so pe sar, trans mi ti do à fa mí lia,
aos pa ren tes, aos ami gos e a to dos os bra si le i ros que
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acom pa nha ram a car re i ra bri lhan te do di plo ma ta Sér -
gio Vi e i ra de Mel lo.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
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.
He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Antes
de con ce der a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí-
lio, que ria jus ti fi car ao Ple ná rio a au sên cia do ti tu lar
des ta Pre si dên cia, o Se na dor José Sar ney, ten do em
vis ta au diên cia que con ce de em seu ga bi ne te a lí de-
res do mo vi men to sin di cal, co man da do pelo Sr. Luiz
Ma ri nho.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio, para en ca mi nhar,
por cin co mi nu tos.

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, foi uma gran de vida a de Vi e i ra de Mel lo.
Te mos de re co nhe cer que não se per deu um bri lhan te
com po nen te do qua dro da di plo ma cia bra si le i ra por -
que, na ver da de, Vi e i ra de Mel lo era um im pres cin dí-
vel in ter lo cu tor da di plo ma cia in ter na ci o nal.

Re cor do-me da ses são que aqui re a li za mos
com a pre sen ça do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res,
Emba i xa dor Cel so Amo rim, em que se ma ni fes tou de
ma ne i ra unís so na este Se na do, fa zen do ape lo pela
paz, di zen do que do pro ces so da guer ra não re sul ta ri-
am ven ce do res, que o tér mi no da guer ra não se ria
de cre ta do pela vi tó ria for mal. Ha via um cho que cul tu-
ral a ser di ri mi do, e isso não se faz sem mu i to san gue
e sem mu i tas per das.

A po si ção do Bra sil, na que le mo men to, foi, na
sua mé dia, se re na: po si ção pela paz, con de na ção à
di ta du ra de Sad dam Hus se in, ape lo aos Esta dos Uni -
dos para que não mer gu lhas sem a sua pró pria his tó-
ria em mais uma aven tu ra de ca rá ter bé li co que te ria
con se qüên ci as ab so lu ta men te im pon de rá ve is.

Esta mos acos tu ma dos a ver pela te le vi são, de
ma ne i ra cru el men te ba nal, a mor te de pes so as do
sen so co mum – a cri an ça, o ido so, o guer re i ro – e nos
cho ca mos quan do acon te ce, e com cer ta fre qüên cia,
a mor te de cor res pon den tes de guer ra. Mu i to ra ra-
men te te mos vis to dig ni tá ri os da ONU como, por
exem plo, Sér gio Vi e i ra de Mel lo, per den do sua vida.
Des sa vez acon te ceu. Di zem al gu mas fon tes que o
en de re ço se ria ele pró prio, que não te ria sido um aca -
so. Mas, aci ma de ser ou não isso, a gran de ver da de é 

que a guer ra no Ira que con ti nua e não tem uma data
mar ca da para ter mi nar. Com isso, con ti nu a mos ven do
que há um gran de ris co de de ses ta bi li za ção de toda a 
re gião do Ori en te Mé dio, com gra ves pe ri gos para a
paz mun di al. Por tan to, mais uma vez, vol ta aqui a pa -
la vra pon de ra da do Se na do da Re pú bli ca, no sen ti do
de que se faça, para va ler, a ne go ci a ção de paz, a ne -
go ci a ção que co me ce no ar mis tí cio e ter mi ne na paz,
a paz que res pe i te as di ver si da des, que res pe i te as
cul tu ras, que de i xe o Ira que or ga ni zar li vre men te a
sua vida, a sua for ma de Go ver no, or ga ni zar li vre-
men te o seu com pro mis so com o fu tu ro. Sér gio Vi e i ra
de Mel lo era um bra si le i ro ilus tre, um bra si le i ro que
nós não per de mos para o mun do, um bra si le i ro que
nós do a mos à ca u sa da paz mun di al.

Ain da há pou co, o Pre si den te José Sar ney foi
aler ta do pelo Se na dor Edu ar do Su plicy quan to a uma 
de suas mis sões ter sido aque la de con du zir o pro -
ces so de or ga ni za ção do Esta do do Ti mor Les te. Tal -
vez te nha sido aí, não sei se a mais im por tan te das
mis sões le ga das a Vi e i ra de Mel lo, mas foi aí, com
cer te za, aque la que lhe deu mais no to ri e da de, aque la
que o des per tou para o co nhe ci men to e o re co nhe ci-
men to do Bra sil.

Por tan to, quan do nós aqui pran te a mos um pa -
trí cio nos so ilus tre, ca paz, hon ra do, afi na do com a ca -
u sa da paz, fun ci o ná rio de inex ce dí vel va lor da Orga -
ni za ção das Na ções Uni das, che fe da sua mis são de
paz, de ve mos re gis trar que se não fi zer mos to dos jun -
tos, a co me çar pe las su per po tên ci as e a ter mi nar por
todo e qual quer povo que se en vol va no pro ces so da
luta pela paz, se não nos en vol ver mos to dos nes se
pro ces so, te re mos que la men tar mais mor tes, to dos
os dias, aque las mor tes que a mí dia tor na ba na is por -
que se su ce dem de ma ne i ra in cle men te, de vez em
quan do, mor te de um dig ni tá rio.

Per ce bo, Sr. Pre si den te, que devo vol tar ao iní -
cio des ta fala. Eu di zia uma gran de vida, eu di zia uma
vida tão gran de, uma vida tão ilus tre, uma vida tão útil
e tão pro fí cua que Sér gio Vi e i ra de Mel lo, ao mor rer,
deu tal vez sua me lhor con tri bu i ção pela paz, por que
sua mor te é tão gros se i ra, tão re pug nan te, mos tra de
tal ma ne i ra re a lis ta a sel va ge ria da guer ra que, quem
sabe, ago ra, to dos nós nos aper ce ba mos de que não
po de mos nos aco mo dar di an te da mor te de ino cen tes
e da de ses ta bi li za ção da paz mun di al, a par tir de ges -
tos in sa nos. E to dos aque les que se en vol vem em
guer ras in cor rem no pe ca do da in sen sa tez.

Que sa u de mos a vida e a mor te de Sér gio Vi e i ra
de Mel lo como algo que re pre sen tou, do seu en ten di-
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men to ao seu oca so, uma luta in ces san te pela paz no
mun do. Por tan to, que Deus sa i ba dar o me lhor des ti-
no e lu gar para esse gran de bra si le i ro, esse ci da dão
do mun do e da paz que foi Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

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

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 
pa la vra o no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, por cin co
mi nu tos.

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, que ro aqui, in clu si ve como Pre si den-
te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, ex ter nar a
mi nha ho me na gem ao Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo, alto
Co mis sá rio das Na ções Uni das para os Di re i tos Hu -
ma nos e de sig na do co or de na dor das ati vi da des da
ONU, ten do como Se cre tá rio-Ge ral Kofi Annan, para
jus ta men te co or de nar as ati vi da des de tran si ção no
Ira que, du ran te esse tem po de ocu pa ção por par te
das for ças nor te-ame ri ca nas, do Re i no Uni do e de
ou tros pa í ses, para um go ver no que pos sa – es pe ro
que o quan to an tes – ter a le gi ti mi da de e efe ti va men te
ser es co lhi do pelo povo ira qui a no.

Qu e ro res sal tar, Sr. Pre si den te, a im por tân cia
de Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que vi nha hon ran do a di plo-
ma cia bra si le i ra, os bra si le i ros como um todo e a pró -
pria ins ti tu i ção, a Orga ni za ção das Na ções Uni das,
por suas mis sões no Ko so vo, no Ti mor Les te e, ago ra,
no Ira que.

Eu vi nha cor res pon den do-me com o Sr. Sér gio
Vi e i ra de Mel lo. No úl ti mo dia 26 de maio, en vi ei-lhe
uma car ta, por e-mail , pro pon do que S. Exª trans mi tis-
se às au to ri da des ad mi nis tra do ras do Ira que que se -
guis sem o exem plo do Esta do do Alas ca, nos Esta dos
Uni dos, até por que, no Ira que, tam bém há gran de ri -
que za, na for ma do pe tró leo. Se ria uma ma ne i ra de
to dos os ira qui a nos par ti ci pa rem da ri que za do Esta -
do do Ira que, da que la Na ção. Jus ta men te o Alas ca
vem ten do um su ces so mu i to gran de nas úl ti mas
duas dé ca das. A sis te má ti ca de se dis tri bu ir 6% do
va lor do PIB a to dos os ha bi tan tes do Alas ca fez des te
Esta do o mais igua li tá rio de to dos os 50 Esta dos nor -
te-ame ri ca nos.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo, no dia 30 de maio, qua tro
dias de po is, res pon deu-me, di zen do que iria, de fato,
en ca mi nhar a su ges tão aos res pon sá ve is pela ad mi-
nis tra ção do Ira que. No dia 23 de ju nho, na World Re -
con ci li a ti on Sum met, re u nião re a li za da pela ONU
na Jor dâ nia, quan do o Emba i xa dor Paul Bre mer, ad -

mi nis tra dor-che fe do Ira que, ex pôs os pró xi mos pas -
sos a se rem tri lha dos na que le País, S. Sª ha via ex -
pres sa do jus ta men te que uma das ma ne i ras de dis tri-
bu ir to das as be nes ses do Ira que en tre o seu povo se -
ria ado tar um pro gra ma es pe ci al, fun da do na re ce i ta
do pe tró leo, se guin do exa ta men te o exem plo do Fun -
do Per ma nen te do Alas ca, no to can te aos di vi den dos
dis tri bu í dos a toda a po pu la ção do Alas ca. Se ria uma
ma ne i ra de todo o ira qui a no com pre en der o seu di re i-
to de par ti ci par da ri que za e do su ces so eco nô mi co
da que la Na ção. Tam bém man ti ve cor res pon dên cia
com Sér gio Vi e i ra de Mel lo a res pe i to do ocor ri do na
Emba i xa da do Ira que no Bra sil. O Sr. Ja ral lah Alo bidy
ha via me in for ma do da or dem para fe char a Emba i xa-
da do Ira que no Bra sil, e S. Exª me trans mi tiu no dia
14, por e-mail, a sua pre o cu pa ção com o as sun to.
Infor mou-me o Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo que ha via di -
a lo ga do com a Di re to ra do Mi nis té rio de Re la ções
Inter na ci o na is do Ira que, a Srª Aki la Has ha mi, a quem 
dis se que se ria im por tan te que aque le país man ti ves-
se pelo me nos uma Emba i xa da aber ta nos pa i ses em 
de sen vol vi men to, es pe ci al men te aqui na Amé ri ca La -
ti na, e que se ria óti mo se pu des se ser aqui no Bra sil,
da dos os la ços cul tu ra is e co mer ci a is de di plo ma cia
que já ha vía mos de sen vol vi do.

Então, que ro aqui la men tar, Sr. Pre si den te, Se -
na dor He rá cli to For tes, a per da des se ex tra or di ná rio
bra si le i ro. Somo o meu sen ti men to ao de to dos os
Srs. Se na do res e tam bém do pró prio Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, que es ta va hoje re ce ben do o
Pre si den te Ri car do La gos, do Chi le, no mo men to
exa to em que sou be da no tí cia con cla mou a to dos,
jor na lis tas, mi nis tros e par la men ta res pre sen tes para
que pu des sem to dos fa zer um mi nu to de si lên cio. Sr.
Pre si den te, Se na dor He rá cli to For tes, eu que ro aqui
su ge rir que na con clu são das fa las em ho me na gem
ao Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo, pos sa o Se na do Fe de ral
tam bém pres tar uma ho me na gem com um mi nu to de
si lên cio.

Por tan to, pro po nho seja essa ho me na gem re a li-
za da ao fi nal das fa las de to dos os Se na do res.

Ape nas re que i ro Sr. Pre si den te, que cons te do
meu pro nun ci a men to os do cu men tos a que me re fe ri.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY 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 (He rá cli to For tes) – V. Exª
será aten di do.

Du ran te o en ca mi nha men to do re que ri men to,
apre ci a re mos tam bém a pro pos ta de um mi nu to de si -
lên cio. Apro va da, cum pri re mos a de li be ra ção do ple -
ná rio.

Con ce do a pa la vra, como Lí der do Go ver no, ao
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Como Lí der, para en ca mi nhar a vo ta ção. Com re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, em no vem bro pas sa do, es ti ve com o Emba i xa dor
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, exa ta men te dis cu tin do a evo -
lu ção da po lí ti ca in ter na ci o nal.

Ele ma ni fes ta va uma imen sa pre o cu pa ção com
os des do bra men tos de um ce ná rio de guer ra no Ira que.

Quis a his tó ria, so bre tu do pela com pe tên cia
des se gran de bra si le i ro, que tan to hon ra o nos so
povo, que ele vi es se a ser o en vi a do es pe ci al das Na -
ções Uni das no Ira que, sen do um Alto Co mis sá rio
para os Di re i tos Hu ma nos da ONU.

O Emba i xa dor vi nha de sen vol ven do uma bri-
lhan te car re i ra em de fe sa da paz. Ele teve um pa pel
de re le vo na pa ci fi ca ção de Ko so vo e co or de nou todo
o pro ces so de re cons tru ção de mo crá ti ca de Ti mor
Les te.

É uma bi o gra fia in ve já vel, do pon to de vis ta da
pre sen ça em gran des te mas in ter na ci o na is e em
gran des mo men tos da his tó ria.

Exa ta men te por essa com pe tên cia e se re ni da-
de  que eu con si de ro pro du to da nos sa di plo ma cia, a
Esco la de Rio Bran co, com tan tas tra di ções, com tan -
ta com pe tên cia, com tan to re co nhe ci men to in ter na ci-
o nal , o nos so Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo as -
su miu uma imen sa res pon sa bi li da de nos des do bra-
men tos da Gu er ra do Ira que.

Seu nome foi apro va do por una ni mi da de no
Con se lho de Se gu ran ça da ONU, de mons tran do a
cre di bi li da de, o re co nhe ci men to e o pres tí gio de uma
ins ti tu i ção que, a bem da ver da de, bus cou a so lu ção
di plo má ti ca para o con fli to e não apro van do o ata que
mi li tar ao Ira que.

Por isso mes mo, é uma ins ti tu i ção que tem le gi-
ti mi da de exer cen do um pa pel fun da men tal em bus car
uma me di a ção para o con fli to e, no âm bi to da di plo-
ma cia, em bus car uma so lu ção vi san do não pro lon-
gar a ocu pa ção mi li tar por par te de uma po tên cia es -
tran ge i ra em um país do mun do ára be.

O nos so Go ver no e o nos so País ti ve ram uma
po si ção mu i to cla ra nes se epi só dio: a de fe sa da di plo-

ma cia como o ca mi nho de so lu ção dos con fli tos. Ha -
via es pa ço, no âm bi to das re so lu ções do Con se lho de 
Se gu ran ça da ONU, para que a guer ra não vi es se a
ocor rer.

Nós, que so mos um país que, há mais de um sé -
cu lo, não tem qual quer tipo de con fli to mi li tar com nos -
sos vi zi nhos, pos su í mos uma cul tu ra de mo crá ti ca, de
paz, de so lu ção di plo má ti ca dos nos sos con fli tos.

O Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo ex pres sa-
va exa ta men te a com pe tên cia da di plo ma cia bra si le i-
ra, a tra je tó ria de um país en vol vi do com o com pro-
mis so pela paz e uma car re i ra bri lhan te de di ca da aos
di re i tos hu ma nos e à paz.

Por tudo isso, os ter ro ris tas que pra ti ca ram esse 
aten ta do, não so men te me re cem o nos so re pú dio,
como agri dem a paz e a luta pe los di re i tos hu ma nos.

O es for ço da ONU para uma so lu ção di plo má ti-
ca des se con fli to no ca mi nho da ci vi li za ção só en con-
tra rá so lu ções para as imen sas di fi cul da des que a po -
lí ti ca in ter na ci o nal apre sen ta por meio do diá lo go, da
to le rân cia e da con vi vên cia.

O Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo se gu ra-
men te de i xa uma das mais be las pá gi nas da di plo ma-
cia bra si le i ra...

Ele me re ce des ta Casa esse tem po de re fle xão
e ho me na gem.

Te nho cer te za de que será sem pre uma re fe rên-
cia obri ga tó ria en tre os gran des no mes que cons tru í-
ram a nos sa di plo ma cia e que pro je ta ram a nos sa po -
lí ti ca de cul ti vo da paz e de bus ca da so lu ção ne go ci a-
da dos con fli tos em to dos os fó runs in ter na ci o na is.

Era um gran de pro fis si o nal da ONU, um gran de
pro fis si o nal dos di re i tos hu ma nos, um gran de pro fis-
si o nal da paz...

Por tudo isso, ex pres so meus pê sa mes à sua fa -
mí lia e ma ni fes to a nos sa mais pro fun da ho me na gem
a esse bra si le i ro, que é or gu lho do nos so povo, da
nos sa Na ção e da nos sa his tó ria.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Para
fa lar como Lí der do PFL, con ce do a pa la vra ao Se na-
dor José Agri pi no, que dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der, para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma
guer ra mal ex pli ca da, mal ter mi na da, aca ba de pro -
du zir en tre suas ví ti mas um ci da dão bra si le i ro, que eu 
di ria ser um cam peão em ma té ria de pro du zir a paz.
Qu e ro re pe tir: uma guer ra mal ex pli ca da, mal ter mi-
na da, sub tra iu do Bra sil um dos seus mais ilus tres di -
plo ma tas.
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Não que ro ater-me ao cur ri cu lum vi tae tra di ci-
o nal do Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo. Qu e ro ci -
tar, ain da que ra pi da men te, os fe i tos de S. Exª no
cam po da pro du ção da paz, da ga ran tia e da ma nu-
ten ção da paz, ta re fa di fi cí li ma para qual quer ci da-
dão, prin ci pal men te quan do se fala em ga ran tir a paz
na Bós nia, onde o Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo
che fi ou a for ça de pro te ção aos ci vis com ple no êxi to.
No Ko so vo, re pre sen tou o Se cre tá rio-Ge ral após a in -
ter ven ção da OTAN na Iu gos lá via. Exer ceu a che fia
do Go ver no de tran si ção do Ti mor Les te, quan do
ocor reu a re be lião de por tu gue ses ante a do mi na ção
da Indo né sia, mo vi men to ex plo si vo, que foi vi o len to
até a as sun ção do Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo
à fun ção de che fe do Go ver no de tran si ção, quan do,
com ha bi li da de, com di plo ma cia, com ca te go ria, ga -
ran tiu a paz e, por con ta de sua ação, me re ceu voto
de apla u so e de elo gio ex tre mo por par te do Se cre tá-
rio-Ge ral da ONU.

O pe núl ti mo pos to que ha via exer ci do ti nha sido
de Alto Co mis sá rio para os Di re i tos Hu ma nos da
ONU, car go em que subs ti tu iu a ir lan de sa Mary Ro -
bin son. O Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo era um
ho mem di fe ren te, era um di plo ma ta com ca pa ci da de
di fe ren ci a da, e é ví ti ma, re pi to pela ter ce i ra vez, de
uma guer ra mal-ex pli ca da e mal ter mi na da. Espe ro
que o epi só dio de sua mor te, pro du to de aten ta do ter -
ro ris ta, le van te mais uma vez a aten ção dos pa í ses
que têm res pon sa bi li da de so bre o mun do. Por que o
que se ex plo diu no Ira que não foi a sede do Go ver no
de tran si ção. Não se ata ca ram ame ri ca nos que es ta-
vam com a res pon sa bi li da de de exer cer o Go ver no de 
tran si ção. Explo diu-se o pré dio da re pre sen ta ção da
ONU, ór gão que tem, nes te mo men to, a res pon sa bi li-
da de de me di ar, de pro du zir a paz. Uma guer ra
mal-ex pli ca da e mal ter mi na da, se não for in ter rom pi-
da a tem po, pode sig ni fi car um bar ril de pól vo ra ab so-
lu ta men te in con tro lá vel. Espe ro que a mor te des se
bra si le i ro le van te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a aten ção do mun do para o pe ri go que a guer ra
do Ira que con ti nua a pro du zir so bre a hu ma ni da de.

De se jo ler a nota ofi ci al que o meu Par ti do apre -
sen ta à Casa, numa ma ni fes ta ção de so li da ri e da de e
de apre ço, ao ci da dão e Di plo ma ta Sér gio Vi e i ra de
Mel lo e à sua fa mí lia.

O PFL la men ta pu bli ca men te a mor te
do di plo ma ta bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel -
lo, ví ti ma de ato ter ro ris ta ocor ri do hoje no
Ira que. A tra gé dia, que re pre sen ta uma
afron ta aos al tos prin cí pi os das Na ções Uni -
das em bus ca da paz mun di al, sig ni fi ca ain -

da para os bra si le i ros a per da de um dos
im por tan tes per so na gens da his tó ria re cen-
te das re la ções in ter na ci o na is em nos so
País.

Enca mi nho ain da a V. Exª, Sr. Pre si den te, nota
ofi ci al do PSDB que o Lí der Arthur Vir gí lio – por lap so,
de i xou de ler – me pede para en ca mi nhar a V. Exª
para que cons te dos Ana is da Casa e da ata da re u-
nião de hoje.

Com essa ma ni fes ta ção, que ro apre sen tar, em
meu nome pes so al, as mi nhas mais sin ce ras pre o cu-
pa ções, pelo que sig ni fi cou o aten ta do e a mor te des -
se cam peão em bus ca da paz, e que sua mor te sig ni-
fi que o le van ta men to das aten ções do mun do so bre
uma guer ra que pre ci sa, de uma vez, ter mi nar!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

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

Nota Ofi ci al

O PSDB la men ta pro fun da men te a mor te do di -
plo ma ta bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo ocor ri da
nes ta ter ça-fe i ra no Ira que, so li da ri za-se com a sua
fa mí lia e re pu dia ve e men te men te o aten ta do ter ro ris-
ta que a pro vo cou.

Esse bra si le i ro, fun ci o ná rio da Orga ni za ção das
Na ções Uni das, hon rou a to dos nós com a sua tra je tó-
ria na de fe sa dos di re i tos hu ma nos no pla no in ter na-
ci o nal e com o tra ba lho exem plar que vi nha re a li zan-
do para o al can ce da paz mun di al no seio de uma das
re giões mais con fli tu o sas do mun do.

A gran de za de Sér gio Vi e i ra de Mel lo de vê re -
for çar a luta de to dos os bra si le i ros por uma or dem in -
ter na ci o nal li vre do ter ro ris mo e das in jus ti ças so ci a is.

Bra sí lia, 19 de agos to de 2003. – Pre si den te
José Aní bal, Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jose Agri pi-
no, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Infor mo
ao no bre Se na dor que sua so li ci ta ção será aten di da,
de acor do com o Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na,
como Lí der do PT, do Go ver no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der, para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo,
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na con di ção de Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res e
do Blo co de apo io ao Go ver no, ex ter nar tam bém a mi-
nha so li da ri e da de à fa mí lia do Emba i xa dor, ví ti ma
des se ato de vi o lên cia des ca bi do e que traz uma dor
ao nos so País como um todo, a toda a Na ção bra si le i-
ra e, sem dú vi da al gu ma, àque les que acom pa nham
as mo vi men ta ções em bus ca de um mun do di fe ren te,
de um mun do onde a paz seja o gran de ve tor dos po -
vos, o gran de elo de con vi vên cia en tre as na ções.

Infe liz men te, as con se qüên ci as es tão aos
olhos, as con se qüên ci as de uma de ci são de in va são
de um povo, to ma da pe los ame ri ca nos, pe los in gle-
ses e por ou tros pa í ses que con cor da ram com aque le
tipo de ati tu de, que ti nha como ca u sa a pre sen ça de
ar mas quí mi cas e ar mas nu cle a res, o que não se con -
fir mou em mo men to al gum, é mu i to im por tan te que se
lem bre dis so. E te mos um povo in te i ra men te en vol vi-
do com com por ta men to atí pi co, com por ta men to de
agres si vi da de ex tre ma, com por ta men to de vi o lên cia,
com por ta men to de ter ro ris mo de Esta do mes mo.

Então, é uma re a li da de dra má ti ca a per da de vi -
das, não só a do Emba i xa dor no dia de hoje, mas de
mem bros do Go ver no ame ri ca no, da so ci e da de ame -
ri ca na, como ob ser va mos pe los me i os de co mu ni ca-
ção. Qu a se que di a ri a men te há uma ou ou tra ví ti ma
de uma guer ri lha ur ba na, que é o que está ocor ren do
no Ira que nos dias de hoje.

Vale lem brar que pa re ce ser di fí cil o ca mi nho a
ser tri lha do pelo povo ira qui a no, um ca mi nho de vi o-
lên cia e não sa be mos aon de le va rá.

Em con se qüên cia da guer ra, o Sr. Tony Bla ir
está com um ín di ce de cre di bi li da de de ape nas 6%
pe ran te a po pu la ção in gle sa. E o Go ver no ame ri ca no
pas sa por uma cri se de cre di bi li da de pelo tipo de
com por ta men to ado ta do du ran te a guer ra do Ira que.
É uma si tu a ção dra má ti ca.

Olha mos para um lado e ob ser va mos cer ca de
30 mil cri an ças mor ren do to dos os dias em fun ção da
fome e de do en ças evi tá ve is. E, de ou tro lado, po de-
mos ver, nas ima gens de te le vi são, todo aque le apa -
ra to mi li tar, gran des má qui nas mor tí fe ras, pa í ses gas -
tan do bi lhões de dó la res. Não se in ves te no com ba te
à fome e à mor ta li da de in fan til dos pa í ses do Ter ce i ro
Mun do. A di re ção dos in ves ti men tos é sem pre na
área da cha ma da “de fe sa es tra té gi ca” e do for ta le ci-
men to do ar ma men to glo bal.

La men to mu i to. Te nho o en ten di men to cla ro de
que o Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo era um ho -
mem afe i ço a do e que ti nha como pro pó si to ten tar fa -
zer sua par te a fa vor de um ou tro mun do, de uma ou -
tra re a li da de de con vi vên cia en tre os po vos e en tre as
na ções. E, la men ta vel men te, te mos que tes te mu nhar

um bru tal ato de vi o lên cia ter ro ris ta que re dun da na
per da de sua vida e de um gran de qua dro di plo má ti co
bra si le i ro.

Por tan to, de i xo aqui a so li da ri e da de do Par ti do
dos Tra ba lha do res e dos Par ti dos que com põem a
base de apo io ao Go ver no, o PL, o PSB e o PTB. Nos
pró xi mos mi nu tos, es ta re mos tam bém en vi an do uma
nota à Pre si dên cia em so li da ri e da de à fa mí lia do
Emba i xa dor, à sua tra je tó ria de vida e ao Go ver no
bra si le i ro, en ten den do que, des sa for ma, pres ta re-
mos uma ho me na gem que, no mí ni mo, re fli ta nos sa
dor e nos so res pe i to à sua bi o gra fia.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre 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, pena que o Re gi-
men to do Se na do não au to ri ze a sus pen são des ta
ses são, por que só o si lên cio se ria bas tan te elo qüen te
para ex pri mir a per ple xi da de e a dor que to dos sen ti-
mos. Pelo me nos aque les que o co nhe cem sa bem da
im por tân cia de Sér gio Vi e i ra de Mel lo e po de ri am
com pre en der quão di fí cil é ma ni fes tar nos so sen ti-
men to di an te da sua mor te em cir cuns tân ci as tão trá -
gi cas e de modo tão bru tal.

Sr. Pre si den te, há qua tro anos, quan do es ti ve na 
ONU como ob ser va dor do Se na do, em se tem bro, por
oca sião da aber tu ra dos tra ba lhos da que la or ga ni za-
ção, tive o pra zer de co nhe cer o Emba i xa dor Sér gio
Vi e i ra de Mel lo, ou vir uma ex pla na ção sua so bre o Ti -
mor e lá pude sen tir de per to o quan to aque le Di plo-
ma ta era res pe i ta do no seio da ONU. Não foi um em -
ba i xa dor do cir cu i to dou ra do; foi o ho mem das mis -
sões di fí ce is. Ele es te ve sem pre em lu ga res como Ru -
an da, Bu run di, pa ci fi can do o país de po is da que le ge -
no cí dio de tut sis e hu tus. Ele es te ve em Ko so vo, na
en tão Iu gos lá via, quan do os al ba ne ses eram mas sa-
cra dos pe los sér vi os. Ele es te ve em Ti mor Les te, aju -
dan do na cri a ção do Esta do que co me çou a ser cons -
tru í do após a se ces são da Indo né sia. Ele era, por tan-
to, um ho mem que exer cia sem pre mis sões pa ci fis tas
e hu ma ni tá ri as.

Esta va no Ira que no de sem pe nho des ta mis são:
re cons tru ir o Esta do ira qui a no e fa zer com que o país
ca mi nhas se por suas pró pri as per nas após a de so cu-
pa ção ame ri ca na.

Sua mor te re ve la toda a ir ra ci o na li da de do ter ro-
ris mo, que se vol tou, nes te caso, exa ta men te con tra
um ben fe i tor do país, não con tra as tro pas de ocu pa-
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ção, mas con tra o re pre sen tan te de uma or ga ni za ção
que foi lá para pa ci fi car e re cons tru ir o Ira que.

Di zer o que mais, de po is do que já foi dito de
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, Sr. Pre si den te? Ele não per -
ten cia aos qua dros da di plo ma cia bra si le i ra; ele era
um ho mem da di plo ma cia mun di al, qua se um ci da dão
do mun do, um can di da to tal vez nato à Se cre ta ria-Ge-
ral da ONU, um bra si le i ro que se pro je tou in ter na ci o-
nal men te, tal vez como ne nhum ou tro.

De for ma, Sr. Pre si den te, que de i xo aqui, para
não me es ten der mais, meu pre i to de pro fun da dor e
sa u da de à me mó ria do Di plo ma ta Sér gio Vi e i ra de
Mel lo, em meu nome pes so al e em nome do meu Par-
ti do, o PDT.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo ta-
ção os Re que ri men tos nºs 717 e 718, de 2003.

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

Apro va dos.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – 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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 719, DE 2003

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do Em ba i xa-
dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

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

Se na dor José Sar ney,
Com fun da men to no dis pos to no art. 218, in ci so

VII do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i-
ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um voto
de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do Emba i xa dor
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, Che fe da Mis são das Na ções
Uni das no Ira que, com men sa gens de pro fun do pe sar
à fa mí lia, à Orga ni za ção das Na ções Uni das e ao Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Jus ti fi ca ção

Aca ba de fa le cer, no Ira que, ví ti ma de aten ta do
que des tru iu as ins ta la ções das Na ções Uni das na -
que le país, o Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo, um
dos nos sos mais com pe ten tes di plo ma tas, o que
com pro vou em mis sões as mais di fí ce is.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo nas ceu no Rio de Ja ne i ro
e ti nha ape nas 55 anos. Du ran te sua car re i ra, des ta-
cou-se pe las ati tu des fir mes mas to le ran tes com que
con du ziu mis sões como a pa ci fi ca ção de Ko so vo, na

an ti ga Iu gos lá via e a tran si ção para o novo go ver no
ele i to em Ti mor Les te.

Ele che gou a Bag dá no co me ço de ju lho, na
con di ção de Alto Co mis sá rio da ONU para os Di re i tos
Hu ma nos. Ti nha como mis são a co or de na ção da aju -
da hu ma ni tá ria ao país des tro ça do pela guer ra e pela
ocu pa ção an glo-ame ri ca na.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo foi no me a do para o car go
de Re pre sen tan te Espe ci al para o Ira que, em 27 de
maio úl ti mo, por um pe río do de qua tro me ses, pelo
Se cre tá rio-Ge ral da ONU, Kofi Annan. Se gun do dis -
se, na oca sião, o Se cre tá rio-Ge ral, re fe rin do-se ao
bra si le i ro, “Nin guém pos sui mais ex pe riên cia nes te
do mí nio. Para que pos sa mos nos or ga ni zar, nos tor -
nar ope ra ci o na is e ser mos efi ca zes, ime di a ta men te,
pre ci sa va de al guém que fos se ca paz de por mãos à
obra e de lan çar a ope ra ção, na sua fase ini ci al. Espe -
ro que Sér gio te nha o apo io de to dos os Esta dos
Mem bros e es tou cer to de que o seu tra ba lho, com a
au to ri da de da co li ga ção em Bag dá e com to dos os
ou tros gru pos no Ira que será fru tí fe ro”.

Ao agra de cer a in di ca ção, Vi e i ra de Mel lo afir -
mou que “como to dos tão bem sa be mos, o povo ira -
qui a no so freu mu i to, so freu de ma si a do. Che gou a
hora de to dos nós – os ira qui a nos, em pri me i ro lu gar,
a au to ri da de da co li ga ção das Na ções Uni das – nos
jun tar mos para pôr ter mo ao seu so fri men to e per mi tir
que, como pede a Re so lu ção do Con se lho de Se gu-
ran ça, o povo ira qui a no tome o seu des ti no nas suas
pró pri as mãos, o mais ra pi da men te pos sí vel. Não de -
ve mos fa lhar”. E acres cen tou: “O res pe i to pe los di re i-
tos hu ma nos cons ti tui o úni co ali cer ce só li do da paz e
do de sen vol vi men to sus ten tá vel”.

Ao en cer rar tra gi ca men te a bri lhan te car re i ra de
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, a vi o len ta ex plo são ma tou 14
ou tras pes so as e de i xou de ze nas de fe ri dos.

A sua fa mí lia, ao Ita ma ra ti e à Orga ni za ção das
Na ções Uni das nos so mais sen ti do pe sar, nes te mo -
men to de pro fun da tris te za e de tão gran de per da
para tan tos quan tos se pre o cu pam com a paz no
mun do. Ao povo ira qui a no a nos sa so li da ri e da de.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon e, em se -
gui da, ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para en -
ca mi nhar o re que ri men to.

O SR. ALMEIDA LIMA  (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to mi nha ins cri ção, por gen ti le za.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
está ins cri to.
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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, não era para ser as sim. To dos ima gi ná va mos
que o ter ce i ro mi lê nio se ria o mi lê nio da paz, o mi lê nio
em que ve ría mos um mun do novo, o mi lê nio em que a 
fome de sa pa re ce ria, as in jus ti ças so ci a is di mi nu i ri am
e o mun do se da ria as mãos em bus ca da paz.
Diga-se de pas sa gem, to dos os po vos, li de ran ças,
igre jas, rá di os, jor na is, te le vi sões acla ma vam este
como o mi lê nio da paz.

Meu Deus! Meu Deus! Que for ma mais trá gi ca e
mais tris te a do iní cio des te mi lê nio! Que for ma mais
dra má ti ca vem vi ven do a hu ma ni da de: ao in vés do
en ten di men to, da bus ca do diá lo go, o ódio, a ra di ca li-
za ção. Qu an tas ve zes dis so se fa lou na tri bu na des te
Se na do e na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy? Qu -
an tas ve zes de ba te mos essa ma té ria, di zen do que
era im por tan te bus car a paz, lu tar pela paz, evi tar a
guer ra, pois não ha via ló gi ca, com pre en são, sig ni fi ca-
do, se a imen sa ma i o ria do Con se lho da ONU ve ta va
a guer ra, se as na ções do mun do in te i ro que ri am uma 
so lu ção pa cí fi ca, o en ten di men to, uma fór mu la por
meio da qual se che gas se à paz. Um ou tro bra si le i ro
ha via pro pos to que a en ti da de de com ba te às ar mas
nu cle a res fos se o ór gão res pon sá vel por fis ca li zar o
Ira que. A Fran ça, a Índia, a Rús sia, a Ale ma nha, a
Chi na, o Bra sil e até ali a dos dos ame ri ca nos, como o
Chi le, que ri am a paz. Pra ti ca men te o mun do todo
que ria a paz, com ex ce ção do Sr. Ge or ge Bush. Hoje,
está pro va do que tan to Ge or ge Bush quan to o Pri me i-
ro-Mi nis tro da Ingla ter ra le va ram o povo à guer ra ba -
se a dos em men ti ras, em fal si da des, em nú me ros que
não cor res pon di am à ver da de. Aliás, não hou ve uma
guer ra en tre Esta dos Uni dos e Ira que, mas um mas -
sa cre vi o len to, bru tal e in com pre en sí vel em que uma
na ção su per po ten te des mon tou a ou tra.

Pro pu nham as Na ções Úni cas, pro pu nha o
mun do que, ter mi na da a guer ra, que não era guer ra,
os ame ri ca nos e os in gle ses en tre gas sem o con tro le
do Ira que à Orga ni za ção das Na ções Uni das; que fos -
se or ga ni za da uma tro pa de paz, or de i ra, pa cí fi ca,
uma tro pa da ONU para bus car um en ten di men to, a
fim de se es ta be le cer a paz. O ame ri ca no não quis, o
in glês não quis, por que es ta vam lá para ex plo rar o pe-
tró leo. Já ha via sido fe i ta a di vi são en tre as em pre sas
que iri am re cons tru ir o Ira que, e a em pre sa do
vice-pre si den te, li ga da ao pe tró leo e às gran des em -
pre i te i ras de cons tru ção, foi a que ga nhou o ma i or nú -
me ro de obras. Então o ame ri ca no não ad mi tiu. E pa -
re ce men ti ra, mas até hoje não há tro pas da ONU no
Ira que.

A ONU, en tão, pe diu que as su mis se a mis são um
ho mem dos mais ilus tres, dos mais ex tra or di ná ri os: Sér -
gio Vi e i ra de Mel lo. Um ho mem pro va do em vá ri as
ações na Eu ro pa e na Ásia, pro va do na sua ca pa ci da-
de, no seu es pí ri to pú bli co, na sua gran de za, le va do tal -
vez mu i to por ca u sa de seu pai, que fora em ba i xa dor,
mas mu i to mais pela sua ca pa ci da de de atu a ção, de
pa ci fi car, de bus car o en ten di men to, o diá lo go, fór mu las
por meio das qua is as pes so as se en ten des sem, se
res pe i tas sem. E esse ho mem ace i tou.

Lem bra o no bre com pa nhe i ro Se na dor Edu ar do
Su plicy que o con vi da mos para vir à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Gos ta ría mos
até que ti ves se vin do an tes de sua ida ao Ira que. É
cla ro que ele não po dia, mas as su miu o com pro mis so
de, na pri me i ra opor tu ni da de que ti ves se de vir ao
Bra sil, ir à nos sa Co mis são, para de ba ter co nos co
essa ques tão. E lá es ta va ele de sem pe nhan do o seu
pa pel, a sua mis são – mis são que não era a ide al. O
ide al se ria ele co or de nar as tro pas em ge ral, o ide al
se ria ele co or de nar o co man do ge ral, as an dan ças
das tro pas, os ho mens na rua e con tro lar o ódio que
es ta va se for man do e cres cen do a cada dia en tre os
in va so res e os in va di dos. S. Exª de sem pe nha va bem
a sua mis são e era um ho mem que de i xa va a ex pec-
ta ti va e a es pe ran ça de se en con trar uma fór mu la.

Sr. Pre si den te, hoje é um dia trá gi co para nós,
do Bra sil; para o Ita ma raty, por que, em bo ra não per -
ten cen te a seu qua dro, nin guém foi tão em ba i xa dor
in ter na ci o nal, com tan ta cre di bi li da de, como Vi e i ra de 
Mel lo; e para a ONU, por que nin guém re pre sen tou,
tan tas ve zes, mis sões das mais im por tan tes e cum -
priu, com tan ta com pe tên cia, mis sões das mais res -
pon sá ve is. Vi e i ra de Mel lo es ta va lá de sem pe nhan do
sua mis são e seu pa pel na sede da ONU no Ira que.

As bom bas que o le va ram des sa vida atin gem
toda a hu ma ni da de por que fo ram lan ça das con tra um
ho mem que lu tou e de fen deu um mun do di fe ren te: de
paz, de amor, de gló ria. Mar tin Lut her King mor reu as -
sim, de fen den do a pá tria, o amor, a gló ria. Te mos um
he rói. Vi e i ra de Mel lo tom bou em tor no de uma ca u sa,
lon ge da sua Pá tria. Não mor reu no Bra sil, mas lá fora,
lon ge dos in te res ses do seu País. Não es ta va no Ira -
que de fen den do van ta gens de pe tró leo ou qual quer
ou tra para o Bra sil. Não ti nha ne nhum in te res se bra si-
le i ro em jogo no Ira que. Mor reu como ci da dão do mun -
do em bus ca da paz da hu ma ni da de. Tom bou como ci -
da dão do mun do e como tal deve ser res pe i ta do.

Eu que ro crer que vi ve mos nes te mo men to um
ins tan te em que a hu ma ni da de terá de pa rar para
pen sar, a ONU ha ve rá de pa rar para pen sar, os ame -
ri ca nos te rão de pa rar para pen sar. Bas ta! Qu e re mos
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um Vi et nã di fe ren te, não na fór mu la em que o ame ri-
ca no pen sa va que ga nha ria a guer ra em me ses e le -
vou anos, com os vi et na mi tas se es con den do pelo
meio da ter ra. Qu e re mos um Vi et nã di fe ren te, onde
mi lha res de mu çul ma nos lu tem a guer ri lha ci vil, con -
tro la dos por al guns ame ri ca nos, com toda a tro pa,
com toda a for ça, mas sem o po der de ser dono do
mun do.

A ONU deve se re u nir, por que, de cer ta for ma,
eu apon to um equí vo co seu. Se o Con se lho de Se gu-
ran ça da ONU não de ci diu im pe dir a in va são do Ira -
que, nem por isso tem que fi car de bra ços cru za dos,
olhan do o ame ri ca no fa zer o que quer. A ONU pode
re u nir o Con se lho de Se gu ran ça para de ci dir que ter -
mi nou a guer ra do Ira que e no me ar uma co mis são,
um exér ci to de for ças in ter na ci o na is, um gru po de paz 
com pos to por re pre sen ta ções de na ções que não têm
nada em jogo, que fa rão a in ter me di a ção e le va rão a
paz ao Ori en te Mé dio. Eu pen so que res ta da mis são
a sa u da de da ima gem do Sr. Vi e i ra de Mel lo.

Sr. Pre si den te, eu faço uma pro pos ta aber ta e
fran ca di re ta men te ao Pre si den te Lula: que as ho me-
na gens da ONU ao Sr. Vi e i ra de Mel lo se jam pres ta-
das tam bém no Bra sil.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que o
Bra sil se pre pa re para ren der ao cor po do Sr. Vi e i ra de
Mel lo as ho me na gens ne ces sá ri as e in dis pen sá ve is
que S. Exª me re ce, pelo ci da dão que foi e por seu ser-
vi ço à hu ma ni da de.

Cre io eu que a ONU ha ve rá de que rer fa zer o
mes mo; cre io eu que a ONU terá o di re i to de que rer fa -
zer o mes mo. Mas o Bra sil terá que se en con trar na
mes ma po si ção de ho me na ge ar al guém que tal vez,
como nun ca, te nha lu ta do e mor ri do he ro i ca men te; sem 
in ten ção ou van ta gem pes so al; sem in te res se do seu
País, de em pre sa, de nada; sem ter car go dis po ní vel!
Vi e i ra de Mel lo mor reu a ser vi ço da hu ma ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na-
dor Pe dro Si mon, lem bro a V. Exª que já ul tra pas-
sou cin co mi nu tos de seu tem po e que o apar te não
é per mi ti do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se
me per mi te, se rei bre vís si mo.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Mesa já es ta be le ceu a de ci são. V.
Exª po de rá fa zer uso da pa la vra a se guir.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Eu
vou res pe i tar a Mesa, Sr. Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra -
de ço a lem bran ça de V. Exª, Sr. Pre si den te. Se meu
tem po já aca bou, meu tem po já aca bou. Afi nal, a vida
do Sr. Vi e i ra de Mel lo tam bém já aca bou. Mas eu re pi-
to que esta Casa e o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca de -
vem to mar a de ci são de ofe re cer para que o en ter ro
do Emba i xa dor seja fe i to com hon ras de he rói pelo
Go ver no bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra pela or dem ao 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, ape nas para 
con tri bu ir com a men sa gem tão for te que o Se na dor
Pe dro Si mon ex pôs ao Se na do Fe de ral, re gis tro que o 
Pre si den te Lula já to mou um pri me i ro pas so, que foi
de cre tar luto ofi ci al de três dias pela mor te do Emba i-
xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo. Com cer te za, ou tros
des do bra men tos ocor re rão.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Re nan Ca lhe i ros. V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. 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, em nome da Ban -
ca da de Se na do res do PMDB, con de no, da for ma
mais ve e men te pos sí vel, o ter ro ris mo, que aca ba de
pra ti car mais uma ação no Ira que. A mor te do Emba i-
xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo é uma per da que não se
re põe e que fi ca rá na me mó ria das ba ta lhas pela paz
e pe los di re i tos hu ma nos e dos re fu gi a dos.

É duro cons ta tar mos, com a mor te do Emba i xa-
dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo, o que mu i tos sa bi am: que
aque la guer ra ab sur da não aca ba ria com a ocu pa ção
do Ira que. Aliás, mu i tos ad ver ti ram, mas quem so mos
nós para ad ver tir, para aler tar, para pon de rar?

Esse alto fun ci o ná rio da ONU hon rou o Bra sil e
a di plo ma cia bra si le i ra, mes mo sem ter car re i ra no
Ita ma raty.

Esse aten ta do foi ex tre ma men te in sa no, como
in sa na fora a guer ra, so bre tu do, Sr. Pre si den te, por -
que o pa pel da ONU no Ira que era pa cí fi co. Pelo me -
nos 17 fun ci o ná ri os da or ga ni za ção mor re ram no ata -
que ao pré dio das Na ções Uni das em Bag dá e ou tras
cem pes so as fi ca ram fe ri das. Oito dos fun ci o ná ri os
que mor re ram eram da sede da ONU.

Ve jam a al ti vez des se no bre bra si le i ro! Por or dem
do pró prio Sér gio Vi e i ra de Mel lo, o pré dio da ONU em
Bag dá era um dos que con ta va com o me nor nú me ro de 
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se gu ran ças en tre as en ti da des in ter na ci o na is pre sen-
tes no Ira que. Sua idéia era a de mos trar que a ONU
não fa zia par te da po tên cia que es ta va ocu pan do o país 
e, por tan to, não po de ria apa ren tar como um for te. A
idéia era mos trar que a ONU es ta va lá para aju dar a po -
pu la ção do Ira que, para lu tar pela paz.

De i xo nes tas pou cas pa la vras mi nhas con do-
lên ci as à fa mí lia do Emba i xa dor e, de cer ta for ma, a
to dos os bra si le i ros que per dem em Sér gio Vi e i ra de
Mel lo um exem plo de ho mem pú bli co, ba ta lha dor pela 
paz e pela jus ti ça mun di al.

Asso cio-me a to dos os Se na do res que já fa la-
ram e su gi ro que o Se na do Fe de ral re a li ze uma ses -
são em ho me na gem ao bra si le i ro que deu a vida na
luta pela paz, mas ja ma is será es que ci do.

Re co men do à Ban ca da do PMDB que vote fa vo-
ra vel men te à apro va ção do re que ri men to. Mu i to obri -
ga do!

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – 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, em nome do
Par ti do Po pu lar So ci a lis ta, que ro fa zer um en ca mi-
nha men to, len do a nota di vul ga da pelo nos so Par ti do
a res pe i to do fa tí di co even to que vi ti mou o Emba i xa-
dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo. O tí tu lo da nota é: “Sér gio
Vi e i ra de Mel lo, o mar tí rio da paz”.

O Par ti do Po pu lar So ci a lis ta la men ta,
co mo vi da men te, a mor te do Emba i xa dor
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, Re pre sen tan te Espe -
ci al do Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das
no Ira que, pro vo ca da por um co var de aten-
ta do ter ro ris ta que tam bém ce i fou vá ri as ou -
tras vi das.

Per de o Bra sil um dos seus fi lhos mais 
bri lhan tes, que le va va o nome de nos sa Pá -
tria com dig ni da de e al ti vez a to dos os re-
can tos do mun do. Per de a hu ma ni da de um
ho mem de vo ca ção pú bli ca, in ter na ci o na lis-
ta, de di ca do à paz e à jus ti ça. Per dem a di -
plo ma cia mun di al e a pró pria ONU, que ti-
nham em Vi e i ra de Mel lo um exem plo de to -
le rân cia e de diá lo go, um cons tru tor de tem -
pos no vos.

Ape sar da pou ca ida de, Vi e i ra de Mel -
lo já se apre sen ta va com um cur rí cu lo su fi ci-
en te para lhe co lo car na ga le ria dos me lho-
res di plo ma tas da his tó ria in ter na ci o nal con -
tem po râ nea. Sem re ce io e sem medo, em

nome da ONU, sou be en fren tar si tu a ções
ad ver sas, na pers pec ti va per ma nen te de
de fe sa das po pu la ções ci vis e da pre va lên-
cia da paz e da con cór dia. Um dos pon tos
al tos de sua car re i ra foi o tra ba lho que de-
sen vol veu no Ti mor Les te, país de lín gua
por tu gue sa que con se guiu se li ber tar do
jugo co lo ni a lis ta só re cen te men te.

Além de con de nar mos com ve e mên cia
o ato ter ro ris ta que lhe ti rou a vida, pois
nun ca vi mos nes te mé to do qual quer va li da-
de para se al can ça rem ob je ti vos po lí ti cos ou 
so ci a is, de na ções ou de gru pos, o de sa pa-
re ci men to de Mel lo é re sul ta do in di re to tam -
bém da po lí ti ca equi vo ca da dos Esta dos
Uni dos em re la ção ao Ori en te Mé dio, que
abriu fe ri das his tó ri cas que di fi cil men te se
ci ca tri za rão no cur to pra zo – o Ira que é o
exem plo mais di re to des sa re a li da de. Vi o-
lên cia, sob qual quer as pec to, não se cons ti-
tui ca mi nho para se re sol ve rem con ten das
ou en con trar a paz.

Espe ra mos que o sa cri fí cio de Vi e i ra
de Mel lo e de tan tas ou tras pes so as, anô ni-
mas ou não, tra ga mais luz a esse de ba te
em es ca la in ter na ci o nal. Uma nova or dem
in ter na ci o nal re ne ga tu te las de pa í ses ri cos
e exi ge a pre va lên cia, cada vez ma i or, de or -
ga nis mos mul ti la te ra is, ten do à fren te a
ONU.

Envi a mos aos fa mi li a res do di plo ma ta
as nos sas sin ce ras con do lên ci as.

Era o en ca mi nha men to, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, para en ca mi-
nhar da vo ta ção.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil paga um pe sa-
do tri bu to na luta pela paz.

Ao lado de la men tar pro fun da men te a mor te do
gran de bra si le i ro, Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo,
há que se com pre en der, não ace i tar – pois não le gi ti-
mo ato des sa na tu re za –, mas com pre en der no di zer
de Spi no za, fi ló so fo ho lan dês.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo é mais uma ví ti ma da po -
lí ti ca im pe ri a lis ta e bé li ca do Go ver no nor te-ame ri ca-
no. A guer ra, aliás, a in va são e o mas sa cre – como já
se dis se, ali não hou ve guer ra – ten ta vam jus ti fi car
pela bus ca e pela eli mi na ção de ar mas até hoje não
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en con tra das. A men ti ra, o en go do, a hi po cri sia fo ram
cons ta ta dos por toda a hu ma ni da de.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo é mais uma ví ti ma des sa
po lí ti ca im pe ri a lis ta. Ao in va dir o Ira que, os Esta dos Uni -
dos ape que na ram as Na ções Uni das, trans for man do-a
em cúm pli ce in vo lun tá ria e im po ten te da agres são ame -
ri ca na e de seus ali a dos ao povo ira qui a no.

A mor te do gran de bra si le i ro é re sul ta do não de
uma ação iso la da, mas da re a ção, que não le gi ti mo,
re pi to, de um povo que teve o seu país in va di do e des -
tru í do e o seu povo es ma ga do pelo Go ver no Bush.

Mor re Sér gio Vi e i ra de Mel lo, o di plo ma ta da
paz, ví ti ma da es tu pi dez e da arte dos se nho res da
mor te.

Com as mi nhas pa la vras, so man do-me às ma ni-
fes ta ções dos Srs. Se na do res, ex pres so um voto de
pe sar à paz, à hu ma ni da de, à Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, ao povo bra si le i ro e à fa mí lia do gran de
bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, não tive a opor tu ni da de nem o pri vi lé gio de co -
nhe cer pes so al men te o Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de
Mel lo, mas esse fato não me im pe de de re co nhe cer o
seu tra ba lho.

Acom pa nhei, com ad mi ra ção, pela im pren sa e
pe los jor na is, o tra ba lho e o es for ço que S. Exª de sen-
vol veu, ao lon go de sua car re i ra, para tor nar a paz
uma re a li da de. Infe liz men te, por uma con jun tu ra in ter-
na ci o nal con tur ba da, mo vi da pela vi o lên cia, pela in -
com pre en são, pe los equí vo cos, ti ve mos a vida de um
bra si le i ro dos mais dig nos, dos mais ilus tres, dos que
mais hon ra ram a nos sa Na ção ser des tru í da as sim,
sem mais nem me nos, quan do se ins ta la va no Ira que
a pers pec ti va de uma paz du ra dou ra, em que a ONU
de ve ria atu ar, sob a co or de na ção da que le di plo ma ta,
para o re en con tro da Na ção com o seu povo, com sua
li ber da de, com sua so be ra nia, ata ca da vi o len ta men te
pe las for ças dos Esta dos Uni dos.

Qu an do os ame ri ca nos re sol ve ram in va dir o Ira -
que, fiz aqui um pro nun ci a men to con de nan do tal ati -
tu de, in com pa tí vel com a for ma ção de mo crá ti ca de
um mun do que de ve ria re ce ber o apo io de sua Na ção
mais im por tan te, mais for te, para con ter a vi o lên cia e
ob ter di vi den dos de paz, de tran qüi li da de para este
mun do tão so fri do. Con tu do, Sr. Pre si den te, não ima -

gi na va eu que, na que le pro tes to, es ti ves se em bu ti da
a vi são da mor te de um com pa nhe i ro nos so, de um
con ter râ neo nos so que ilus trou a di plo ma cia bra si le i-
ra com sua ação po si ti va. Ele pode om bre ar, sem dú -
vi da al gu ma, com Rio Bran co ou com Rui Bar bo sa, no 
pla no na ci o nal; e, no pla no in ter na ci o nal, como já dis -
se o nos so Se na dor Pe dro Si mon, com Mar tin Lut her
King, que der ra mou o seu san gue em de fe sa dos di re-
i tos dos ne gros e da paz em seu país.

Por tan to, Sr. Pre si den te, como Lí der do PSB
nes ta Casa, que ro não só ma ni fes tar, mais uma vez, a 
mi nha ad mi ra ção, o meu res pe i to e o meu ca ri nho por 
esse bra si le i ro que hon ra to dos nós, como apre sen tar
à fa mí lia en lu ta da os nos sos mais sen ti dos pê sa mes.

Que o seu san gue der ra ma do seja um apa ná-
gio, um sus ten tá cu lo de um ama nhã mais fe liz para a
hu ma ni da de. Que esse sen ti men to de per da que te -
mos nes te ins tan te, Sr. Pre si den te, seja um dia subs ti-
tu í do pelo sen ti men to de ale gria, de paz e de tran qüi li-
da de para o mun do, por que o seu san gue, sem dú vi-
da al gu ma, não foi der ra ma do em vão.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre Se -
na dor Ney Su as su na, que terá até cin co mi nu tos para
o seu pro nun ci a men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. 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, quan do ou vi mos
fa lar da vida de um di plo ma ta, mu i ta gen te diz: “Que
be le za! Lu ga res ma ra vi lho sos, lu ga res lu xu o sos”.
Como mu i ta gen te se en ga na em re la ção a esse pen -
sa men to!

Co nhe ço bem o Ira que, tive lá co lé gio du ran te
cin co anos. O cli ma é in cle men te: 50 gra us à som bra,
60 gra us ao sol. A não ser à mar gem do rio Ti gre ou
Eu fra tes, ou na con fluên cia dos dois, na re gião de
Maj num, é um País de sér ti co, que tem como ri que za
o pe tró leo.

Por me lhor que fos se a po si ção, era um pos to de 
sa cri fí cio. E o nos so Sér gio Vi e i ra de Mel lo es ta va
num pos to de sa cri fí cio. Não ha via fe i to ou tra co i sa na
vida, por que as sim foi em Ko so vo, as sim foi no úl ti mo
pos to para onde tam bém foi, como alto co mis si o na do
da ONU, es tru tu rar um país que nas cia. Di fí cil, mu i to
di fí cil o modo de vida, mas ele en fren ta va, por que, na
ver da de, que ria um mun do de paz, que ria um mun do
sem fron te i ras, que ria um mun do onde não hou ves se
vi o lên cia, e, logo ele, que lu tou para cor ri gir to das es -
sas dis tor ções, mor re de modo vi o len to num aten ta do
ter ro ris ta!
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To dos vi brá va mos com a ima gem que ele pro je-
ta va nes ses lu ga res tão dis tan tes. E or gu lha va to dos
os bra si le i ros! Era uma es pé cie de cam peão da di plo-
ma cia. Esta va sem pre em lo ca is em que, ter mi nan do
um con fli to, in ter me di a va em bus ca da paz, a fim de
ci ca tri zar as pro fun das fe ri das so ci a is.

La men to. Fi quei cho ca do quan do sou be, mas
ain da res ta va a es pe ran ça de que ti ves se so bre vi vi do.
Ao ser con fir ma da a mor te, foi como se uma es pé cie
de Ayrton Sen na da di plo ma cia es ti ves se fin dan-
do-se. La men to e en vio meus vo tos de pê sa mes à fa -
mí lia. Acre di to que tudo o que fi zer mos para ho me na-
ge ar essa gran de per so na li da de será pou co, pois o
Bra sil per deu um gran de fi lho.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta, para en ca mi-
nhar, por cin co mi nu tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Se na dor Pa pa léo Paes, Srªs e Srs. Se na do res, faço
mi nhas as pa la vras do Se na dor Cí ce ro, gran de mi li tar
ro ma no, e, se gun do a His tó ria, um dos ma i o res ora do-
res do mun do. Em si tu a ção se me lhan te em Roma, dis -
se: Pax in pa bu la fa ci le con gre gan tur – a paz nos
cam pos é mais fá cil de se con cre ti zar. Pan ca da atrai
pan ca da, por ra da atrai por ra da, guer ra atrai guer ra,
mor te atrai guer ra. É a si tu a ção em que vi ve mos.

E ter mi no a mi nha fala com o en si na men to de
ou tro ita li a no não de Roma, mas de Assis. Tra ta-se de 
Fran cis co de Assis, o san to, que an da va no mun do
car re gan do uma ban de i ra, em que es ta va es cri to:
“Paz e Bem”. Onde hou ver ódio, que eu leve o amor;
onde hou ver dis cór dia, que eu leve a união.

Mas, ago ra, falo como eu mes mo, tra zen do para 
cá mi nha for ma ção pro fis si o nal de mé di co. O mé di co
bus ca a ca u sa, que cha ma mos de eti o lo gia. E isso
tudo foi ca u sa do pela in sa ni da de do Pre si den te nor -
te-ame ri ca no, des res pe i tan do as ins ti tu i ções e a di -
plo ma cia, fa zen do a guer ra.

Então, que isso sir va ao nos so País, que não
pode ser ca u da tá rio dos nor te-ame ri ca nos e que tem, 
sim, de ir ra di ar para o mun do a mis são da paz. E hoje
o Bra sil ofe re ce como már tir Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

(DIS CUR SO EN CA MI NHA DO À PU-
BLI CA ÇÃO, NA FOR MA DO DIS POS TO
NO ART. 203 DO RE GI MEN TO INTER NO.)

A Sra. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res: ve nho me jun tar aos que nes te Ple ná rio

já ma ni fes ta ram pe sar pelo fa le ci men to do gran de di -
plo ma ta bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo. Cer ta men te
pou co te rei a acres cen tar aos que me an te ce de ram e
com tan ta pro pri e da de re a fir ma ram sua in dig na ção e
dor di an te des sa trá gi ca mor te. O bru tal aten ta do ter -
ro ris ta em Bag dá trou xe para per to de nós os hor ro res
des ta e de to das as guer ras.

As ma ni fes ta ções des te Ple ná rio e as men sa-
gens que che gam de todo o mun do em so li da ri e da de
à fa mí lia do em ba i xa dor vêem ape nas con fir mar a
gran de za des se pro fis si o nal – um ho mem que ja ma is
per deu a fé no en ten di men to en tre as na ções.

Mais do que um fun ci o ná rio exem plar, Vi e i ra de
Mel lo pa u tou sua vida pela de di ca ção às ca u sas hu -
ma ni tá ri as e à bus ca da paz. Re pre sen tan te do se cre-
tá rio-ge ral das Na ções Uni das no Ira que des de maio,
esse di plo ma ta que ini ci ou a car re i ra na ONU, em
1969, no Alto Co mis sa ri a do para Re fu gi a dos, ja ma is
bus cou os ho lo fo tes ou o gla mour do mun do di plo má-
ti co. Ao con trá rio, sem pre se re ve lou um en tu si as ma-
do de fen sor de ca u sas di fí ce is, ocu pan do pos tos em
Ban gla desh, Su dão, Chi pre, Mo çam bi que, Peru, Lí-
ba no e Cam bo ja.

Esse in can sá vel ne go ci a dor de di cou a vida à
de fe sa dos di re i tos hu ma nos nos ter ri tó ri os mais con -
tur ba dos pela vi o lên cia: seja na Bós nia, onde di ri giu a
For ça de Pro te ção de Ci vis; em Ko so vo, como re pre-
sen tan te es pe ci al do se cre tá rio-ge ral; ou no Ti mor
Les te, che fi an do o go ver no de tran si ção da ONU. Por
iro nia, aca bou mor ren do en quan to bus ca va o en ten-
di men to e a paz para o povo ira qui a no.

Há pou cos dias, em en tre vis ta ao jor nal Esta do
de S.Pa u lo, Vi e i ra de Mel lo afir ma va que a po pu la ção
do Ira que es ta va en fren tan do um dos pe río dos mais
hu mi lhan tes de sua his tó ria, ao ter de ace i tar a ocu pa-
ção de seu país pe las tro pas ame ri ca nas. E di zia que
as for ças es tran ge i ras de vi am ga ran tir ao povo que o
pro ces so de ocu pa ção era pro vi só rio.

Qu an to à pre sen ça da ONU no Ira que, Vi e i ra de
Mel lo mos tra va-se con fi an te: “Te mos uma mis são úni -
ca. Vou au men tar mi nha ca pa ci da de de in te grar as di -
fe ren tes ini ci a ti vas das Na ções Uni das para que os
tra ba lhos se jam mais co e ren tes e efi ca zes”.

Mas o aten ta do des ta ter ça-fe i ra não de i xa dú vi-
das: a paz no Ira que ain da está dis tan te de se con cre-
ti zar. Essa guer ra, con de na da des de o iní cio pela
ONU, é re sul ta do da in tran si gên cia dos que op ta ram
pela vi o lên cia e não por tri lhar o ca mi nho do en ten di-
men to, como sem pre de fen deu Sér gio Vi e ra de Mel lo.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga da.
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DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA 
A SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

REQUERIMENTO Nº , 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, a in ser ção em ata de voto
de pe sar pelo fa le ci men to do Emba i xa dor Sér gio Vi e i-
ra de Mel lo.

Sala das Ses sões, de agos to de 2003. – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to nº 719, de 2003.

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

Apro va do.
A Mesa en ca mi nha rá os vo tos de pe sar.
To dos de pé, va mos ob ser var um mi nu to de si -

lên cio. (Pa u sa.)
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a

mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 720, DE 2003.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

in ter no do Se na do Fe de ral, vo tos de pe sar por mo ti vo
de fa le ci men to do Empre sá rio José Nel son Schin ca ri-
ol o qual foi as sas si na do na no i te de on tem.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Se na-
dor Ser gio Gu er ra – Pa pa léo Paes – Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sér gio Gu er ra para jus ti fi car.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para
jus ti fi car. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên cia tem mar cas ge ne-
ra li za das. No Se na do, fa lou-se hoje mu i to so bre o as -
sun to. A vi o lên cia no Bra sil atin ge ní ve is de ca la mi da-
de, afe ta a es ta bi li da de do País e não é cor re ta men te
en fren ta da.

Ontem, foi cri mi no sa men te as sas si na do o Dr.
José Nel son Schin ca ri ol, em pre sá rio bra si le i ro, ho-
mem de gran des ser vi ços pres ta dos ao nos so País. 

De ori gem hu mil de, José Nel son ins ta lou uma
gran de in dús tria, que cres ceu pelo es for ço or ga ni za-
do de em pre sá ri os bra si le i ros, de tra ba lha do res, de

ge ren tes, pela ca pa ci da de bra si le i ra de ad mi nis trar. O 
em pre en di men to teve iní cio em Itu – ci da de onde o
em pre sá rio foi on tem as sas si na do – e se ex pan diu
pelo País. 

No meu Esta do, atu a mos para que a em pre sa
ins ta las se uma fá bri ca, que já se en con tra em fase de
con clu são. E ou tras já fo ram mon ta das no Rio de Ja -
ne i ro, no Ma ra nhão, em Go iás e na Ba hia.

A Schin ca ri ol é uma das em pre sas do ramo de
be bi das mais or ga ni za das do mun do. Lá tudo é fe i to a
par tir da ca pa ci da de em pre sa ri al bra si le i ra.

Ví ti ma da vi o lên cia, como tan tos bra si le i ros,
José Nel son, um pi o ne i ro, fará gran de fal ta a este
País. Sua ca pa ci da de de li de ran ça fez com que, nes -
tes 30 anos, se tor nas se um gran de em pre sá rio. Mu i-
to fez pelo nos so País, pois sua gran de in dús tria em -
pre ga mais de seis mil ope rá ri os, dis tri bu in do e ge ran-
do ren da.

Essa ho me na gem de mons tra que o Se na do da
Re pú bli ca sabe re co nhe cer o ta len to em pre sa ri al bra -
si le i ro e re pu dia a vi o lên cia.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de pe sar so li ci ta do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria tam bém de me so mar ao
re que ri men to do Se na dor Sér gio Gu er ra, ex ter nan do
as mi nhas con do lên ci as à fa mí lia do Sr. Schin ca ri ol e
à po pu la ção de Itu, onde in fe liz men te ocor reu o trá gi-
co in ci den te, a tra gé dia do as sas si na to que le vou a
vida de um em pre sá rio que con se guiu cons tru ir uma
das ma i o res in dús tri as de cer ve jas do País.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Mesa
está en ca mi nhan do o re que ri men to para que V.Exª o
as si ne. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2003

Re que rem Voto de Lou vor aos atle-
tas bra si le i ros e ao Co mi tê Olím pi co Bra -
si le i ro, pela bri lhan te par ti ci pa ção nos
Jo gos Pan-Ame ri ca nos, re a li za dos em
San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos ana is do Se na do, Voto de Lou vor ao Co mi tê
Olím pi co Bra si le i ro e aos atle tas que re pre sen ta ram o 
Bra sil nos Jo gos Pan-ame ri ca nos, re a li za dos em
San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na.
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Jus ti fi ca ti va

As ho me na gens que ora for mu la mos jus ti fi-
cam-se pelo ex ce len te de sem pe nho dos atle tas que
re pre sen ta ram o Bra sil, nas di fe ren tes mo da li da des
es por ti vas, nos Jo gos Pan-Ame ri ca nos, clas si fi can-
do-se em 4º lu gar na clas si fi ca ção ge ral, com a con -
quis ta de 28 me da lhas de ouro, 40 de pra ta e 54 de
bron ze, to ta li zan do 122 me da lhas. Os atle tas são me -
re ce do res do apla u so de todo o Bra sil, pelo es for ço
com que dis pu ta ram as com pe ti ções, em mu i tos ca -
sos con quis tan do po si ções iné di tas.

Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. –
Arthur Vir gí lio – José Agri pi no – Efra im Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Sr.ªs 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 (Pa pa léo Paes) – So bre a

mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 722, DE 2003

So li ci ta in for ma ções a Exmª Srª Mi-
nis tra do Meio Ambi en te, Srª Ma ri na Sil -
va, so bre a 5ª ro da da de Li ci ta ção dos
Blo cos no Nor te do Espí ri to San to.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50 § 2º da Cons ti tu i ção

Fe de ral, e no ar ti go 216 do Re gi men to Inter no, re que-
i ro que, se jam so li ci ta das in for ma ções a Srª Mi nis tra
do Meio Ambi en te:

1) So bre qua is o mo ti vos que le va ram a re co-
men da ção des te Mi nis té rio à ex clu ir do 5ª Ro da da de
Li ci ta ção, re a li za da pela ANP, 162 Blo cos da Ba cia do 
Espí ri to San to, para ex plo ra ção de pe tró leo.

2) Se jam re me ti dos a esta Casa to dos os do cu-
men tos, pro ces sos e pa re ce res que le va ram ao Iba -
ma a ex clu ir do pro ces so de li ci ta ção os res pec ti vos
blo cos.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil ain da não atin giu a ne ces sá ria e al me-
ja da auto-su fi ciên cia em pe tró leo. Por isso é tão im -
por tan te apro ve i tar to das as pos si bi li da des de ex plo-
rar no vos cam pos, em ter ra ou no mar, que per mi tam
re du zir a de pen dên cia ex ter na de nos so país.

É in con ce bí vel que uma pre o cu pa ção am bi en tal
com o Par que Na ci o nal Ma ri nho de Abro lhos, dig no
de toda aten ção e cu i da do em sua pre ser va ção, ex -
clua blo cos que se si tu am a 200 km. de dis tân cia e
sem qual quer in fluên cia am bi en tal so bre a área que
se pre ten de pro te ger. Todo o pro ces so já era de ten tor
de toda gama de apro va ção por par te dos ór gãos am -
bi en ta is na ci o na is. Não exis te ex pli ca ção pla u sí vel
para a re pen ti na me di da to ma da.

Sala da Ses sões,  19 de agos to de 2003. – Se na-
dor Gér son Ca ma ta. – Se na dor João Ba tis ta Mot ta.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 723, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to do ar ti go 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o ar ti go 216, I,
do Re gi men to Inter no do Se na do, re que i ro ao Mi nis-
tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al para es cla re-
ci men to de as sun to que será sub me ti do à apre ci a ção
do Se na do, re fe ren te à Re for ma Pre vi den ciá ria que
se avi zi nha, as se guin tes in for ma ções:

• Qual será a eco no mia fis cal to tal es ti-
ma da ano a ano, para 2003 e ao lon go dos
pró xi mos 20 anos, com as no vas re gras
apro va das em pri me i ro tur no na Câ ma ra Fe -
de ral para Re for ma da Pre vi dên cia para as
se guin tes ca te go ri as:

• Ser vi do res ci vis do Exe cu ti vo fe de ral;
• Ser vi do res ci vis do Ju di ciá rio fe de ral;
• Ser vi do res ci vis do le gis la ti vo fe de ral;
• Ser vi do res ci vis do Exe cu ti vo es ta du al;
• Ser vi do res ci vis do Le gis la ti vo es ta du al;
• Ser vi do res ci vis do Ju di ciá rio es ta du al;
• Ser vi do res ci vis do Exe cu ti vo mu ni ci pal;
• Ser vi do res ci vis do Le gis la ti vo mu ni ci-

pal.
• Qual será o im pac to fis cal, ano a ano, 

para 2003 e ao lon go dos pró xi mos 20 anos, 
ape nas do novo teto do Re gi me Ge ral da
Pre vi dên cia So ci al de R$2.400?

• Qual é o nú me ro de tra ba lha do res do 
INSS es ti ma do ano a ano, para 2003 e ao
lon go dos pró xi mos 20 anos?

• Qual é o nú me ro de apo sen ta dos do
INSS es ti ma do ano a ano, para 2003 e ao
lon go dos pró xi mos 20 anos?

• Qual é o nú me ro de pen si o nis tas es -
ti ma do ano a ano, para 2003 e ao lon go dos 
pró xi mos 20 anos, nas se guin tes ca te go ri as:

• Ser vi do res ci vis do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral;
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• Ser vi do res do Po der Ju di ciá rio Fe de-
ral;

• Ser vi do res do Po der Le gis la ti vo Fe-
de ral;

• Qual é o nú me ro de ser vi do res pú bli-
cos es ti ma do ano a ano, para 2003 e ao lon -
go dos pró xi mos 20 anos, nas se guin tes ca -
te go ri as:

• Ser vi do res ci vis do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral;

• Ser vi do res do Po der Ju di ciá rio Fe de-
ral;

• Ser vi do res do Po der Le gis la ti vo Fe-
de ral;

• Qual é o nú me ro de ser vi do res pú bli-
cos apo sen ta dos es ti ma do ano a ano, para
2003  e ao lon go dos pró xi mos 20 anos, nas 
se guin tes ca te go ri as:

• Ser vi do res ci vis do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral;

• Ser vi do res do Po der Ju di ciá rio Fe de-
ral;

• Ser vi do res do Po der Le gis la ti vo Fe-
de ral;

• Qual será o im pac to fis cal ano a ano,
ao lon go dos pró xi mos 20 anos, do li mi te de 
isen ção da con tri bu i ção dos ina ti vos fe de ra-
is de 11% para o teto de R$1.440,00 nas
se guin tes ca te go ri as?

 Pen si o nis tas
 Apo sen ta dos

• Qual será o im pac to fis cal ano a ano, ao lon -
go dos pró xi mos 20 anos, do li mi te de isen ção da
con tri bu i ção dos ina ti vos de Esta dos, Dis tri to Fe de-
ral e Mu ni cí pi os, de 11% para o teto de R$1.200,00
nas se guin tes ca te go ri as?

 Pen si o nis tas
 Apo sen ta dos

• Qual será o im pac to fis cal ano a ano, ao lon -
go dos pró xi mos 20 anos, do li mi te de isen ção da
con tri bu i ção dos no vos ser vi do res de 11% para o
novo teto R$ 2.400,00 nas se guin tes ca te go ri as?

 Pen si o nis tas
 Apo sen ta dos

• Qual será o im pac to ano a ano, ao lon go dos
pró xi mos 20 anos, do sub te to do Po der Ju di ciá rio na 
União?

 E em cada um dos es ta dos e Dis tri to
Fe de ral (DF)?

 E nos es ta dos como um todo, in clu in-
do o DF?

Jus ti fi ca ção

Às vés pe ras da che ga da ao Se na do Fe de ral do
tex to apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, al guns
as pec tos da Re for ma da Pre vi dên cia per ma ne cem
sus ci tan do dú vi das aos bra si le i ros. Res tam in da ga-
ções acer ca dos fun da men tos da re for ma, de al guns
dos me i os pro pos tos para a sua con cre ti za ção, as sim
como dos re fle xos ime di a tos e fu tu ros das me di das
ini ci al men te pro pos tas e as efe ti va men te apro va das
até ago ra pela Câ ma ra.

As in for ma ções até ago ra di vul ga das, quer seja
a ex po si ção de mo ti vos da PEC n° 40, quer seja o re -
la tó rio até ago ra apro va do, ou até mes mo por meio da 
mí dia, dão mar gem a dú vi das, es pe ci al men te no to -
can te ao real im pac to das me di das e as con se qüên ci-
as das al te ra ções pro mo vi das pela Câ ma ra.

Há in clu si ve quem diga que o dé fi cit apon ta do
como cir cuns tân cia fun da men tal e mo ti va do ra da re -
for ma é mu i to mais um pro ble ma or ça men tá rio do que 
pre vi den ciá rio, na me di da em que se con fun dem os
en car gos de as sis tên cia so ci al com os da Pre vi dên cia
So ci al pro pri a men te dita.

A pro por ção as tro nô mi ca dos va lo res que en vol-
vem a pre vi dên cia não im pe de que nos cha me a aten-
ção a ra zoá vel dis tân cia en tre a pro pos ta ini ci al e o
tex to re sul tan te das ne go ci a ções na Câ ma ra. Assim,
é de se su por que os nú me ros ini ci al men te apre sen-
ta dos como o re sul ta do da re for ma, te nham so fri do
con si de rá vel mu dan ça, em fun ção das al te ra ções
ocor ri das. É jus to tam bém ima gi nar, que as au to ri da-
des pre vi den ciá ri as dis pu ses sem de pa râ me tros ca -
pa zes de afe rir, pas so a pas so, os re fle xos de cada
nova si tu a ção dis cu ti da. No âm bi to da dis cus são no
Se na do, não obs tan te o seu ca rá ter re vi sor, nada
mais ra zoá vel que seus mem bros es te jam do ta dos de 
ins tru men tos se me lhan tes. Este é, pois, o fun da men-
to do pre sen te re que ri men to.

Ina u gu ra-se ago ra uma nova eta pa de de ba te.
Não obs tan te a re le vân cia da ma té ria para as con tas
pú bli cas, im põe-se con si de rar que tais me di das têm
re per cus são na vida de mi lhões de bra si le i ros, que di -
re ta ou in di re ta men te de pen dem dos be ne fí ci os da
pre vi dên cia so ci al. O Se na do não ab di ca rá do di re i to
de dis cu tir tão im por tan te ma té ria, com es pe ci al re -
per cus são na eco no mia dos es ta dos fe de ra dos a
quem nos cabe a re pre sen ta ção.
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Sala das Ses sões, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Tas so Je re is sa ti.

A sua ex ce lên cia o se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do se na do fe de ral
Nes ta

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

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
como Lí der, por 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, b, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, já ocu pa ram esta tri bu na emi -
nen tes Se na do res do meu Par ti do – o Lí der Efra im
Mo ra is, o Vice-Pre si den te José Jor ge, o Se na dor
José Agri pi no –,  para re ba ter com bri lhan tis mo as crí -
ti cas des pro po si ta das do Mi nis tro-Che fe da Casa Ci -
vil, De pu ta do José Dir ceu, con tra o PFL.

Como Pre si den te da Co mis são Exe cu ti va Na ci-
o nal do Par ti do, não po de ria tam bém de i xar de tra zer
o meu pro tes to di an te das in fe li zes de cla ra ções.

O que fez o PFL para pro vo car a ira do ilus tre Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil, pes soa de fino tra to, Par -
la men tar in te li gen te? O PFL, cum prin do seu pa pel de
opo si ção res pon sá vel, acu sou as im pro pri e da des e
in cons ti tu ci o na li da des con ti das no tex to do pro je to de
re for ma da Pre vi dên cia.

Aler ta mos, de for ma cla ra, que a ques tão não
era ape nas apon tar os er ros cras sos, mas tam bém
apre sen tar al ter na ti vas.  O Po der Ju di ciá rio já ha via
se ma ni fes ta do pela in cons ti tu ci o na li da de da ta xa ção
de ina ti vos e pen si o nis tas, por fe rir di re i tos ad qui ri dos
e atos ju rí di cos per fe i tos. Fo mos, na pri me i ra eta pa,
ven ci dos, mas não con ven ci dos.

De fen de mos, na Câ ma ra, uma pre vi dên cia pró -
pria para o Po der Ju di ciá rio e para o Mi nis té rio Pú bli-
co. Não al can ça mos nos so in ten to, que se ba se a va
nas pe cu li a ri da des das res pec ti vas car re i ras, mas a
nos sa emen da pro pi ci ou a ne go ci a ção que man te ve a
pa ri da de, a in te gra li da de e te tos com pa tí ve is.

A nos sa po lí ti ca de re sis tên cia à di mi nu i ção das
per das aos pen si o nis tas pro du ziu ga nhos em re la ção
à des ca bi da so bre car ga ini ci al.

Cri ti ca mos e vol ta mos a cri ti car o tra ta men to
igual que a re for ma do PT dá a um apo sen ta do pre co-

ce, hoje com 50 anos, e a um apo sen ta do com 80
anos de ida de ou mais. Não se tra tam de si gua is de
for ma igual.

De nun ci a mos a ma no bra sub-rep tí cia do Re la-
tor, in clu in do, sem emen das, com um re la tó rio apres -
sa do e sem le i tu ra an te ci pa da, a re es ta ti za ção do se -
gu ro de aci den tes do tra ba lho. Um re tro ces so que não 
po de rá de i xar de ser apre ci a do no de ba te que se tra -
va rá no Se na do, que não pode, não deve e não de i xa-
rá de apri mo rar o tex to vo ta do na Câ ma ra.

Tam bém não foi ou tra a ati tu de do PFL, na pri -
me i ra eta pa da dis cus são da re for ma tri bu tá ria.

Co lo ca mos, com cla re za, que a re for ma pro pos-
ta era in su fi ci en te, uma meia-sola, e, o que é pior, em -
bu tia no vos au men tos na car ga tri bu tá ria.

De mons tra mos que a re du ção para cin co alí-
quo tas e a de fi ni ção do en qua dra men to dos pro du tos
por par te do Con faz fa rão com que a equa li za ção
ocor ra sem pre pelo teto ma i or. Apre sen ta mos, por
isso, emen da ló gi ca, pas san do a res pon sa bi li da de do 
en qua dra men to para o Se na do, a Casa que re pre-
sen ta a Fe de ra ção.

Con de na mos as dis tor ções exis ten tes na for-
ma ção dos Fun dos de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os e
Esta dos. Qu an do da apro va ção da Cons ti tu i ção de
1988, a re ce i ta to tal da União era re pre sen ta da por
75% de im pos tos e 25% de con tri bu i ções. Hoje, a di -
fe ren ça é a se guin te: a re ce i ta se cons ti tui de 45% de
im pos tos e 55% de con tri bu i ções.

Daí a si tu a ção caó ti ca da ma i o ria dos Esta dos e
Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Para cor ri gir a fla gran te in jus ti ça, apre sen ta mos
emen da que de ter mi na a par ti lha das con tri bu i ções,
que, na ver da de, na sua es sên cia, cons ti tu em im pos-
tos com no mes dis far ça dos, para fu gir ao dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal da par ti lha.

Aliás, fri so e re pi to: a emen da da par ti lha das
con tri bu i ções não au men ta a car ga tri bu tá ria – com -
pro mis so fir ma do pelo PFL, de for ma ex plí ci ta, na sua 
Con ven ção Na ci o nal do dia 8 de maio.

Apon ta mos tam bém a ine quí vo ca in ten ção do
Go ver no de au men tar a CPMF, que, por lei, vo ta da no
Con gres so, terá a alí quo ta de 0,08% no pró xi mo ano
e que, com a co lo ca ção de con tri bu i ção de fi ni ti va e o
es ta be le ci men to de um teto de 0,38%, é evi den te
que, por con ver são de al gu ma me di da pro vi só ria, o
Go ver no irá tam bém au men tar a car ga tri bu tá ria.

Apre sen ta mos, ain da, uma emen da que per mi ti-
rá trans for mar a nova CPMF em ATF – Ante ci pa ção
so bre Tran sa ções Fi nan ce i ras, a qual pos si bi li ta rá, no 
fi nal do ano, que o con tri bu in te re ce ba do ban co a re -
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la ção dos va lo res re co lhi dos ao Te sou ro e de du zi-los
na sua de cla ra ção anu al de ren da. De sa pa re ce a bi tri-
bu ta ção para o bom con tri bu in te. O so ne ga dor tem
seu re co lhi men to trans for ma do em im pos tos, e o Fis -
co, que pede e de se ja o po der de fis ca li zar com o cru -
za men to de da dos, é aten di do nes ta emen da.

Não fi ca mos nis so, co lo ca mos em de ba te um
subs ti tu ti vo glo bal para fa zer uma re for ma tri bu tá ria
ver da de i ra que pos sa aten der re al men te ao se tor pro -
du ti vo, di mi nu in do im pos tos, sim pli fi can do e fa zen do
com que o Bra sil pos sa re al men te cres cer.

O subs ti tu ti vo é pro pos to para 2007, a fim de
que o de ba te co me ce já, e para que não pos sam os
atu a is go ver nan tes di zer que in vi a bi li za seus man da-
tos. Para que pos sam efe ti va men te di mi nu ir o ta ma-
nho do Esta do, per du lá rio, que se dá ao luxo, na
União, de cri ar mi nis té ri os e se cre ta ri as para aju dar
ele i to ral men te can di da tos der ro ta dos a Go ver na dor e 
a Se na dor nos Esta dos.

Mas não fi ca mos ape nas den tro do Con gres so.
Pro gra ma mos vi si tas aos Esta dos para de ba ter as re -
for mas com a so ci e da de, com os nos sos cor re li gi o ná-
ri os, os nos sos pre fe i tos, vice-pre fe i tos, ve re a do res e
os nos sos go ver na do res.

Oito Esta dos fo ram vi si ta dos e lá sen ti mos o cla -
mor dos pre fe i tos, es pe ci al men te dos pe que nos Mu ni cí-
pi os que en fren tam uma que da enor me e pro gres si va
na dis tri bu i ção do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi-
os – FPM, obri gan do-os a sa cri fí ci os in su por tá ve is.

A Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do PFL re sol-
veu, en tão, fa zer uma am pla cam pa nha pela par ti lha
das con tri bu i ções, ca u sa jus ta que o Go ver no ten ta
não en xer gar. A pri me i ra eta pa foi a pro mo ção, no dia
14 de agos to pas sa do, de um en con tro de Pre fe i tos
do PFL, que aca bou es ten di do a Pre fe i tos de ou tras
agre mi a ções. Para nos sa hon ra, lá es ti ve ram mais de
500 Pre fe i tos que aten de ram ao nos so cha ma do, e o
su ces so da re u nião to dos re co nhe ce ram.

Os ora do res não fo ram so men te os do nos so
Par ti do. Ao lado dos Se na do res Anto nio Car los Ma ga-
lhães, Mar co Ma ci el e José Agri pi no, dos De pu ta dos
Ro nal do Ca i a do e Ká tia Abreu, do De pu ta do e Lí der
José Car los Ale lu ia, dos Pre fe i tos Cé sar Maia e Antô -
nio Imbas sahy e de ou tros que en gran de cem a nos sa
le gen da. Por lá tam bém pas sa ram, as su min do com -
pro mis sos com a luta pela par ti lha das con tri bu i ções,
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 ol kos ki, do PMDB do Rio Gran de do Sul, 
e o Pre si den te da Fren te Pró-Mu ni cí pi os do Se na do,
Se na dor Ney Su as su na, e o Lí der do PSDB, Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O en con tro, como não po de ria de i xar de ser, ca -
u sou gran de re per cus são en tre Con gres sis tas e na
pró pria im pren sa.

No dia se guin te, os jor na lis tas fo ram con vo ca-
dos pe los Mi nis tros José Dir ceu e Anto nio Pa loc ci. O
en con tro ha via aba la do as ba ses do Go ver no do PT.
Até aí, nada de ma is, era na tu ral.

No en tan to, o Mi nis tro José Dir ceu foi lon ge de -
ma is, de cla ran do “não dá para par ti lhar, não tem par -
ti lha. Se de pen der de nós, não par ti lha mos. Se fi car-
mos dan do vol tas, a re for ma em pa ca e não sai”. E o
pior, acu sou o PFL de fal ta de éti ca, por ter apo i a do
apro va ções do Go ver no an te ri or.

La men to que o Mi nis tro, um ho mem pú bli co in -
te li gen te e, re pi to, edu ca do e de fino tra to, te nha, in -
jus ti fi ca da men te, se ex ce di do. É in dis pen sá vel bus -
cá-lo à ra zão.

É pre ci so de i xar mu i ta cla ra a di fe ren ça de pos -
tu ra en tre a po si ção do PFL e a do PT so bre o as sun-
to. O PFL par ti ci pou do Go ver no an te ri or até mar ço de 
2000. Vo tou con tri bu i ções em fun ção das cri ses que
exi gi ram ajus tes fis ca is. Lem bro a cri se do Mé xi co, a
cri se asiá ti ca, a cri se da Rús sia, a cri se do Real e a
cri se da Argen ti na.

Ago ra, a re ces são que se ve ri fi ca é pro vo ca da
pelo atu al Go ver no, que já pro du ziu 600 mil de sem-
pre ga dos.

Nes te mo men to em que se dis cu te a re for ma tri -
bu tá ria, nada é mais cer to que cor ri gir os er ros e in -
jus ti ças. O PFL tem hu mil da de para re co nhe cer er ros,
a exis tên cia de ex ces sos nas con tri bu i ções e, por
isso, apre sen tou as al ter na ti vas ade qua das, para
uma par ti lha mais jus ta.

Con vém ain da res sal tar que o PFL não teve
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca e, por isso, não
apre sen tou com pro mis sos de Go ver no para a Na ção.
Nos sa can di da ta, Se na do ra Ro se a na Sar ney, que ca -
mi nha va para uma gran de vi tó ria, teve sua can di da tu-
ra ile gal men te aba la da e a ex tem po râ nea vin cu la ção
dos car gos ele ti vos nos afas tou do ple i to pre si den ci al.

O PT, sim, teve can di da to, foi ven ce dor, e a éti ca
exi ge que cum pra seu pla no de Go ver no, o que não
vem fa zen do até ago ra.

E o que diz esse pla no no Tí tu lo – Cres ci men to,
Empre go e Inclu são So ci al? “A in clu são de um mo de-
lo de de sen vol vi men to al ter na ti vo, que tem o so ci al
por eixo, só po de rá ter êxi to se acom pa nha do da de -
mo cra ti za ção do Esta do e das re la ções so ci a is, da di -
mi nu i ção da de pen dên cia ex ter na, as sim como um
novo equi lí brio en tre União, Esta dos e Mu ni cí pi os”.
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Cons ta ain da, den tro do pla no de Go ver no do
PT: “O con tra to so ci al que de se ja mos, pro mo ve rá não 
só a in de pen dên cia en tre os três Po de res da Re pú bli-
ca como tam bém uma re la ção mais res pe i to sa e equi-
li bra da en tre a União, Esta do e Mu ni cí pi os”.

A se guir con clui: “So men te um novo pac to fe de-
ra ti vo po de rá cor ri gir as his tó ri cas de si gual da des re -
gi o na is, agra va das nos úl ti mos oito anos”. “A União
des cen tra li zou atri bu i ções, en car gos ad mi nis tra ti vos
para Esta dos e Mu ni cí pi os, ao mes mo tem po em que
con cen trou re cur sos em Bra sí lia”.

Belo di ag nós ti co, mas quem está fal tan do com a
éti ca?

Evi den te men te o PT as si nou, pelo seu pla no de
Go ver no, um con tra to com o ele i tor, pre gan do um
novo pac to fe de ra ti vo que ago ra nega. E mais, re ne-
gan do o com pro mis so de re par tir me lhor a re ce i ta
com Mu ni cí pi os e Esta dos para aca bar com os re cur-
sos con cen tra dos em Bra sí lia, con for me diz o seu
pró prio pla no.

O PFL, que não pôde ter can di da to, mas que
sou be se de cla rar opo si ção três dias após o se gun do
tur no, con ti nu a rá a luta pela par ti lha com Esta dos e
Mu ni cí pi os, sem ad mi tir au men to da car ga tri bu tá ria.

O PFL está ao lado da ci da da nia e lu ta rá para
que a re for ma tri bu tá ria não so fra o mes mo pro po si tal
aban do no a que está re le ga da a re for ma po lí ti ca.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, como Lí der, 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o im pé rio ab so lu to da ló gi ca do
mer ca do, a ado ra ção a esse ím pio deus da mo der ni-
da de de no mi na do lu cro, leva mu i tas ve zes a si tu a ções
ab sur das, de com ple to des ca so por aque les va lo res
que de ve ri am ser man ti dos e afir ma dos como os mais
re le van tes por qual quer so ci e da de que se pre ten da
as sen ta da nos prin cí pi os da dig ni da de hu ma na.

Qu an do se tra ta de res guar dar os di re i tos fun -
da men ta is da pes soa hu ma na, as ini ci a ti vas e pro vi-
dên ci as não po dem, de for ma al gu ma, ser ori en ta das,
com pri ma zia, pelo cri té rio do lu cro. E no elen co des -
ses di re i tos fun da men ta is apa re ce, em pri me i ro lu gar
e com ab so lu to des ta que, o di re i to á vida e à sa ú de.

Por tan to, no cam po da aten ção à sa ú de da po -
pu la ção, é ina ce i tá vel que os in ves ti men tos, os es for-
ços de de sen vol vi men to se jam re gi dos pela ló gi ca

mer can ti lis ta, pela ava li a ção “cus to ver sus re tor no
eco nô mi co”.

No en tan to, é exa ta men te essa si tu a ção es drú-
xu la que se ob ser va no to can te ao de sen vol vi men to
de re mé di os vol ta dos para com ba ter as en fer mi da des
que atin gem as po pu la ções mais po bres.

No fi nal do ano pas sa do, a ci da de do Rio de Ja ne-
i ro foi sede de um im por tan te en con tro, re u nin do oi ten ta
es pe ci a lis tas de qua tro con ti nen tes, para dis cu tir a pro -
ble má ti ca das cha ma das “do en ças es que ci das”.

Tra ta-se de um pro ble ma ain da pou co di vul ga-
do, po rém mu i to sé rio e que en cer ra uma per ver sa in -
jus ti ça. Ocor re que, como es sas do en ças afe tam qua -
se ex clu si va men te ha bi tan tes de pa í ses po bres, há
es tag na ção na pro du ção de no vos me di ca men tos.
Ori en ta da por cri té ri os mer can ti lis tas, a in dús tria far -
ma cêu ti ca não con si de ra os pa í ses em de sen vol vi-
men to um mer ca do sig ni fi ca ti vo, não re a li zan do, por -
tan to, in ves ti men tos no de sen vol vi men to de dro gas
mais mo der nas e efi ca zes.

Evi den te men te, exis te lar ga dis tân cia en tre a
exis tên cia de “mer ca do” e a exis tên cia da ne ces si da-
de de sa ú de pú bli ca. Como afir mou um dos es pe ci a-
lis tas pre sen tes ao en con tro do Rio de Ja ne i ro, ain da
que me ta de da po pu la ção de um país es te ja aco me ti-
da de uma mo lés tia, se essa par ce la da po pu la ção
não tem po der aqui si ti vo para ad qui rir a me di ca ção
in di ca da para o caso, não há “mer ca do”. Nin guém po -
de ria ques ti o nar, con tu do, a ur gen te ne ces si da de
des sa me di ca ção do pon to de vis ta da sa ú de pú bli ca.

O ní vel a que che ga a ob so les cên cia dos me di-
ca men tos, dos tra ta men tos para as cha ma das “do en-
ças es que ci das” é gro tes co. Nes se al vo re cer do ter -
ce i ro mi lê nio, mar ca do pelo ina u di to de sen vol vi men to
da ciên cia e da tec no lo gia, as en fer mi da des que vi ti-
mam os mais po bres são ain da en fren ta das com re -
cur sos ine fi ca zes e ca u sa do res de de vas ta do res efe i-
tos co la te ra is.

Tome-se como exem plo o caso da le ish ma ni o se
vis ce ral, tam bém co nhe ci da como ca la zar. O me di ca-
men to mais re cen te para o seu tra ta men to foi cri a do
em 1940 e ca u sa sé ri os efe i tos co la te ra is no co ra ção
e no pân cre as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo -
men to, re gis tro uma no tí cia ve i cu la da on tem no Jor-
nal da Re cord, se gun do a qual a Uni ver si da de Fe de-
ral do Rio de Ja ne i ro pro du ziu uma va ci na com fi nan-
ci a men to, la men ta vel men te, de um la bo ra tó rio nor -
te-ame ri ca no, que, por tan to, de te rá a pa ten te e co-
bra rá por esse pro du to. A do en ça po de rá ser evi ta da
me di an te a va ci na ção dos cães, hos pe de i ros do
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agen te ca u sa dor da le ish ma ni o se, haja vis ta que ela
é trans mi ti da ao ho mem por in se tos que pi cam ani -
ma is in fec ta dos.

Sr. Pre si den te, peço ain da que es sas ma té ri as
se jam trans cri tas como par te in te gran te do meu pro -
nun ci a men to. Res sal to que a Fun da ção Oswal do
Cruz tam bém vem fa zen do um tra ba lho ma ra vi lho so
no que tan ge à bus ca de uma va ci na para a le ish ma-
ni o se.

Essas são ações iso la das de ins ti tu i ções pú bli-
cas, como a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro,
com re cur sos de la bo ra tó rio es tran ge i ro, mas, de al -
gu ma for ma, tra ta-se de um avan ço para a ciên cia
bra si le i ra.

Ain da mais me di e val é o re mé dio in di ca do para
a fase mais avan ça da da cha ma da do en ça do sono.
De sen vol vi do há mais de cin qüen ta anos, ele é um
com pos to à base de ar sê ni co, que der re te se rin gas
de plás ti co e mata nada me nos que 5% dos pa ci en tes
com ele me di ca dos!

Por sua vez, as op ções me di ca men to sas exis -
ten tes para o tra ta men to da do en ça de Cha gas não
se mos tram mu i to di fe ren tes. São pro du tos que, além
de te rem efi cá cia re du zi da em adul tos, ca u sam se ve-
ras re a ções tó xi cas.

Tam bém que ro as si na lar uma do en ça en dê mi ca
que atin ge os ín di os ia no mâ mis no Esta do de Ro ra i-
ma e no Esta do do Ama zo nas: a on co cer co se, que
até hoje é tra ta da com uma dro ga atra sa da, que ca u-
sa sé ri as le sões e que pro por ci o na uma cura mu i to
de mo ra da. É, por tan to, um me di ca men to que não
avan çou no tem po, por que essa do en ça, tam bém, só
atin ge pes so as po bres   nes te caso, os ín di os ia no mâ-
mis, só lem bra dos quan do in te res sam a ou tras ca u-
sas, não quan do se tra ta de sua sa ú de.

A or ga ni za ção não-go ver na men tal Mé di cos
sem Fron te i ras tem li de ra do a de nún cia do es que ci-
men to a que es tão re le ga das as en fer mi da des que
atin gem os po bres. Se gun do essa or ga ni za ção, o
qua dro pa té ti co que aca ba mos de exem pli fi car re sul-
ta de uma cri se na pes qui sa e no de sen vol vi men to de
no vos me di ca men tos para do en ças tro pi ca is, in clu si-
ve para a tu ber cu lo se, mo lés ti as clas si fi ca das como
“en fer mi da des ne gli gen ci a das”.

Para que se te nha uma idéia da di men são des -
sa ne gli gên cia, bas ta di zer que, em bo ra elas re pre-
sen tem mais de 10% das do en ças exis ten tes no mun-
do, ape nas 1% dos 1.393 re mé di os re gis tra dos no pe -
río do de 1975 a 1999 é es pe cí fi co para tra tá-las, se -
gun do da dos da que la ONG.

Ao cabo de três anos ao lon go dos qua is a Mé di-
cos sem Fron te i ras de di cou-se a ana li sar esse qua -
dro, a con clu são foi de que não se po dem ali men tar
es pe ran ças de que a in dús tria far ma cêu ti ca re a li ze a
pes qui sa ne ces sá ria para o de sen vol vi men to de no -
vos re mé di os para tra tar as en fer mi da des ne gli gen ci-
a das. Essa foi, com efe i to, a de cla ra ção dada pelo
epi de mi o lo gis ta fran cês, Ber nard Pé coul, di re tor da
Cam pa nha de Aces so a Me di ca men tos Essen ci a is da 
ONG e um dos es pe ci a lis tas pre sen tes ao en con tro
pro mo vi do no Rio de Ja ne i ro.

A ONG con si de ra a le ish ma ni o se, a do en ça de
Cha gas e a do sono como as mo lés ti as mais ne gli-
gen ci a das, mas po de ría mos ci tar aqui no Bra sil tam -
bém a ma lá ria e ou tras en fer mi da des cha ma das do -
en ças tro pi ca is, que não são ab so lu ta men te cu i da das
de ma ne i ra mo der na.

No Bra sil, se gun do da dos da Fun da ção Na ci o-
nal de Sa ú de, fo ram re gis tra dos mais de 500 mil ca -
sos de le ish ma ni o se, con si de ra das as va ri e da des vis -
ce ral e cu tâ nea, en tre 1980 e 2001.

E, ape nas en tre 1996 e 1999, mais de 21 mil
pes so as mor re ram em vir tu de da do en ça de Cha gas.
Fe liz men te não se re gis tra no País a in ci dên cia da do -
en ça do sono, que ca u sa a mor te de 65 mil pes so as a
cada ano no con ti nen te afri ca no.

Por con ta da es tag na ção na pes qui sa de no vos
tra ta men tos para es sas mo lés ti as, os mé di cos são
obri ga dos a tra tar os pa ci en tes com re mé di os an ti-
gos, tó xi cos, ca ros e ina de qua dos para o uso em cer-
tas re giões, ou ine fi ca zes, em vir tu de do de sen vol vi-
men to da re sis tên cia a eles por par te dos or ga nis mos
ca u sa do res das do en ças.

Ain da que se pos sa ar gu men tar que a ma i o ria
das “do en ças ne gli gen ci a das” pode ser evi ta da pela
eli mi na ção dos in se tos que as trans mi tem, isso não
jus ti fi ca a fal ta de in ves ti men to na cri a ção de no vas
dro gas para tra tá-las.

A par da de nún cia da men ta li da de mer can ti lis ta
da gran de in dús tria far ma cêu ti ca, a Mé di cos Sem
Fron te i ras tam bém con si de ra que a de fi ciên cia nas
po lí ti cas pú bli cas para pes qui sa e de sen vol vi men to
de me di ca men tos da ma i o ria das na ções. No caso es -
pe cí fi co do Bra sil, al gum re co nhe ci men to deve ser
con ce di do ao Go ver no nes sa área, que fo ram os ca -
sos que já ci tei da Uni ver si da de do Rio de Ja ne i ro e
da Fun da ção Fi o cruz, tam bém no Rio de Ja ne i ro, pois 
o se tor pú bli co tem fe i to sig ni fi ca ti vos in ves ti men tos
em pes qui sa ope ra ci o nal. Des se es for ço, são exem -
plos os es tu dos con du zi dos sob os aus pí ci os do Cen -
tro Na ci o nal de Epi de mi o lo gia do Mi nis té rio da Sa ú-
de, vi san do à pro du ção de uma co le i ra e de um mos -
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qui te i ro im preg na dos de re mé dio para o com ba te ao
mos qui to ve tor da ma lá ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no con-
tex to des se pro ble ma tão sé rio, que é a ne gli gên cia
com as en fer mi da des que atin gem a po pu la ção mais
po bre, é aus pi ci o so re gis trar aqui a união en tre a
ONG Mé di cos Sem Fron te i ras e ou tros cin co par ce i-
ros para cri ar a Ini ci a ti va de Dro gas para Do en ças Ne -
gli gen ci a das (DNDi – Drugs for Ne glec ted Di se a ses
Ini ti a ti ve). Tra ta-se de uma nova or ga ni za ção sem
fins lu cra ti vos, cuja meta é re u nir re cur sos e co nhe ci-
men tos de ciên cia e tec no lo gia de pon ta para tra tar
do en ças tro pi ca is e tu ber cu lo se. Pre ten de-se, com
isso, con tor nar a cri se hoje exis ten te na pes qui sa e
no de sen vol vi men to de me di ca men tos para es sas
mo lés ti as.

A pro pos ta da DNDi é fa zer com que o se tor
pú bli co as su ma o pa pel do qual se tem omi ti do a in -
dús tria far ma cêu ti ca. Os ou tros cin co par ce i ros
nes sa ini ci a ti va são a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú-
de (OMS), a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), do
Bra sil, o Con se lho Indi a no de Pes qui sa Mé di ca, o
Insti tu to Pas te ur da Fran ça, e o Mi nis té rio da Sa ú-
de, da Ma lá sia. Como se pode ver, tra ta-se de uma
união de es for ços en tre ór gãos da ma i or cre di bi li da-
de no cam po da sa ú de.

O pla no de ação da nova en ti da de foi dis cu ti do
no já men ci o na do en con tro do Rio de Ja ne i ro. Nes se
pla no, está pre vis to um in ves ti men to de US$250 mi -
lhões nos pró xi mos 12 anos. A Mé di cos Sem Fron te i-
ras, por si só, com pro me teu-se a con tri bu ir com cer ca
de US$5 mi lhões nos pri me i ros cin co anos de vi gên-
cia do pla no de ação.

Sr. Pre si den te, a fim de en se jar a opor tu ni da de
de que ou tros co le gas Se na do res pos sam fa lar, gos -
ta ria que V. Exª con si de ras se como li das as duas úl ti-
mas pá gi nas do meu pro nun ci a men to, que res sal tam
exa ta men te a con tra di ção en tre o in te res se mer can ti-
lis ta da in dús tria far ma cêu ti ca e, la men ta vel men te, as 
cha ma das do en ças ne gli gen ci a das, que atin gem
ape nas os pa í ses po bres e, nes ses pa í ses, as ca ma-
das mais po bres da po pu la ção, como é o caso da le -
ish ma ni o se, da ma lá ria, da do en ça do sono, da tu ber-
cu lo se e de tan tas ou tras.

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

SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUN– 
CIAMENTO DO SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI.

A Ini ci a ti va de Dro gas para Do en ças Ne gli gen ci-
a das (DNDI) deve con tar, tam bém, com a con tri bu i-
ção de go ver nos de pa í ses de sen vol vi dos e em de -

sen vol vi men to. Embo ra a fi lo so fia bá si ca da or ga ni za-
ção seja a de pro du zir dro gas de li vre uso, a que bra
de pa ten tes não está to tal men te des car ta da. Em ou -
tras pa la vras, a pre mis sa é de sen vol ver me di ca men-
tos que vi rão a ser de do mí nio pú bli co. Não exis te, a
pri o ri, o pro pó si to de lan çar mão da que bra de pa ten-
tes, mas a en ti da de es tu da rá cada caso.

Um exem plo de ação di fe ren ci a da que a DNDI
pre ten de ado tar é o caso das dro gas para le ish ma ni o-
se. A en ti da de ten ta rá con ven cer a in dús tria far ma-
cêu ti ca a lhe re pas sar a tec no lo gia.Caso haja re cu sa,
re cor re ra a uma ação po lí ti ca. Por isso mes mo, os di ri-
gen tes da Mé di cos Sem Fron te i ras dão gran de im por-
tân cia à pre sen ça do Bra sil como um de seus par ce i-
ros na nova en ti da de, en ten den do que a ex pe riên cia
do País nes sa área re for ça rá sua po si ção ao ne go ci ar
o aces so a es sas fór mu las.

De acor do com os cri té ri os da DNDI, a den gue – 
que só en tre ja ne i ro e ju lho do ano pas sa do aco me teu
2.090 pes so as e ca u sou 96 óbi tos no País, se gun do a 
Fu na sa – tam bém está in clu í da en tre as do en ças ne -
gli gen ci a das. Em ja ne i ro úl ti mo, di ri gen tes da en ti da-
de es ti ve ram em Cin ga pu ra fir man do par ce ri as para
cri ar um cen tro de pes qui sa para essa en fer mi da de
que tan to tem afli gi do os bra si le i ros nos úl ti mos anos.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res:

É in to le rá vel que não se in vis ta em tra ta men tos
mais mo der nos e efi ca zes para de ter mi na das mo lés-
ti as pelo sim ples fato de que elas afe tam, qua se que
ex clu si va men te, po pu la ções po bres. Tra ta-se dos di -
re i tos à vida e à pre ser va ção da sa ú de. Os dois mais
sa gra dos di re i tos da pes soa hu ma na. Não se pode
ad mi tir que as de ci sões de in ves ti men to nes se cam po
se jam di ta das pe los cri té ri os fri os e im pi e do sos da lu -
cra ti vi da de. A dig ni da de do ser hu ma no tem de es tar
em pri me i ro lu gar.

Por isso, vim a esta tri bu na sa u dar a união de
es for ços da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de com en ti-
da des pú bli cas de qua tro pa í ses e uma or ga ni za ção
não-go ver na men tal vi san do a re u nir os me lho res re -
cur sos e co nhe ci men tos da ciên cia e da tec no lo gia de 
pon ta, para cri ar no vos tra ta men tos para as cha ma-
das “do en ças es que ci das”.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24329AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL390     



24330 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    391ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24331AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



24332 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003    393ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 24333AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

De acor do com a lis ta de ora do res ins cri tos, fará
uso da pa la vra o Se na dor Le o nel Pa van, por oito mi -
nu tos.

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, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de agra de cer
ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti por ce der o res tan te
do seu tem po para que eu pos sa tam bém aqui ex-
pres sar mi nha opi nião, prin ci pal men te a res pe i to das
ZPEs no Bra sil. Agra de ço tam bém a V. Exª, Sr. Pre si-
den te, pela opor tu ni da de. Se ul tra pas sar um, dois ou
três mi nu tos, peço que seja pa ci en te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje re ce-
bi no meu ga bi ne te o Pre si den te da ZPE de San ta Ca -
ta ri na, Ma no el Vi tor Ca val cân ti, que está com um tra -
ba lho mu i to for te para que as ZPEs do Bra sil, es pe ci-
al men te a de San ta Ca ta ri na, pos sam ser le ga li za das.
Hoje, em Bra sí lia, foi en tre gue pelo Go ver na dor Luiz
Hen ri que da Sil ve i ra ao Pre si den te Lula do cu men tos
que com pro vam as obras e os pro ce di men tos le ga is
ne ces sá ri os para, de fi ni ti va men te, al fan de gar mos a
ZPE de San ta Ca ta ri na no Mu ni cí pio de Imbi tu ba,
ago ra fal tan do ape nas o apo io de Sua Exce lên cia.

Pode-se ob ser var, hoje, no Bra sil o mais am plo
con sen so quan to à ur gen te ne ces si da de de ex pan dir-
mos de ma ne i ra ex pres si va nos sas ex por ta ções.

A agu da ne ces si da de de in cre men tar a cap ta-
ção de di vi sas, por meio do au men to das ex por ta-
ções, de ri va, em pri me i ro lu gar, do im pe ra ti vo de
equi li brar mos nos sas con tas ex ter nas.

Na ver da de, uma po lí ti ca de ex por ta ções, para
me re cer esse nome, deve ca rac te ri zar-se pelo es tí-
mu lo ao au men to das ven das ex ter nas em ge ral, in -
de pen den te men te de se rem es sas ven das efe tu a das
por em pre sas já aqui es ta be le ci das ou por em pre sas
es tran ge i ras que ve nham a ser atra í das es pe ci al men-
te para essa ati vi da de. O mero es for ço de in du zir as
em pre sas ins ta la das au men ta rem suas ven das ao
ex te ri or, me di an te a con ces são de be ne fí ci os vin cu la-
dos à ex por ta ção, cons ti tui ob je ti vo mu i to mais li mi ta-
do, que não pode ser qua li fi ca do como uma ver da de i-
ra po lí ti ca de ex por ta ções.

Já quan do se opta por uma po lí ti ca de pro mo-
ção de ex por ta ções na ver da de i ra acep ção do ter mo,
cu i da-se de que ela con tem ple não ape nas me ca nis-
mos ca pa zes de au men tar a ren ta bi li da de re la ti va das
ex por ta ções para as em pre sas aqui ins ta la das, mas
tam bém ins tru men tos ap tos a atra ir em pre sas es tran-

ge i ras para par ti ci par do es for ço ex por ta dor. E essa é, 
exa ta men te, a di men são que está fal tan do in cor po rar
à ação go ver na men tal para o se tor.

A ex pe riên cia in ter na ci o nal mos tra que os pa í-
ses mais bem-su ce di dos na ex por ta ção de pro du tos
ma nu fa tu ra dos re cor rem de ma ne i ra ex ten si va a um
ins tru men to des sa na tu re za, que atin ge os dois ob je-
ti vos pro pos tos. Esse ins tru men to são as zo nas in-
dus tri a is ou zo nas de pro ces sa men to de ex por ta ção
(ZPEs).

Esse ins tru men to es pe ci al de pro mo ção de ex -
por ta ções tem ex pe ri men ta do im pres si o nan te ex pan-
são em âm bi to mun di al.

Pa í ses como a Chi na, os Esta dos Uni dos e o
Mé xi co são os pa í ses mais ati vos na uti li za ção des -
se me ca nis mo, se gun do re la tó rio da mes ma Orga -
ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT, pu bli ca do
em 1999.

Po rém, in dis cu ti vel men te, o exem plo mais ex-
pres si vo vem sen do dado pe las zo nas eco nô mi cas
es pe ci a is da Chi na, cri a das em 1978. Ini ci al men te,
em nú me ro de qua tro, elas logo se ex pan di ram por
vá ri as ci da des li to râ ne as e já eram 124, em 1997.
Elas cons ti tu em, re co nhe ci da men te, o prin ci pal fa tor
res pon sá vel pelo ex tra or di ná rio cres ci men to eco nô-
mi co mé dio anu al de 10% que a Chi na vem apre sen-
tan do nos úl ti mos 20 anos.

O Bra sil pos sui, des de 1988, le gis la ção re la ti va a
Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção (ZPEs). Tra-
ta-se do De cre to-Lei nº 2.452, de 1988. Com base nes -
sa le gis la ção, fo ram cri a das 17 ZPEs. Qu a tro des sas
ZPEs – as de Teó fi lo Oto ni, em Mi nas Ge ra is, Imbi tu ba,
em meu Esta do San ta Ca ta ri na, Ara gua í na, em To can-
tins, e Rio Gran de, no Rio Gran de do Sul – es tão com as 
obras de in fra-es tru tu ra con clu í das, en con tran do-se
pron tas para co me çar a re ce ber em pre sas.

A úni ca ZPE que tem pro je tos in dus tri a is já
apro va dos, em nú me ro de três, é a de Imbi tu ba, no
meu Esta do de San ta Ca ta ri na, para onde es tão pre -
vis tos, apro xi ma da men te, US$70 mi lhões e a ge ra-
ção de três mil em pre gos di re tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Le o nel Pa van, co mu ni co a V. Exª que a ses são será
pror ro ga da por três mi nu tos para que V. Exª con clua
seu dis cur so.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu pe di-
ria, Sr. Pre si den te, a pror ro ga ção da ses são por cin co
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mi nu tos, quan do, te nho cer te za, ter mi na rei meu pro -
nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
será aten di do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – É la-
men tá vel, Sr. Pre si den te, po rém, que, em vir tu de da
má com pre en são das ca rac te rís ti cas ope ra ci o na is
das ZPEs, bem como do seu po ten ci al para con tri bu ir
para a con se cu ção de vá ri os dos ob je ti vos da po lí ti ca
eco nô mi ca – tais como a cri a ção de em pre gos, o au -
men to das ex por ta ções e a re du ção dos de se qui lí bri-
os re gi o na is –, o pro gra ma bra si le i ro de ZPEs não te -
nha, até ago ra, re ce bi do a de vi da im por tân cia.

Vale res sal tar, ain da, que as ZPEs não acar re-
tam ônus para o Go ver no Fe de ral e, ao con trá rio do
que às ve zes se ale ga, são in te i ra men te com pa tí ve is
com as re gras da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio
e com os com pro mis sos as su mi dos pelo País no âm -
bi to do Mer co sul.

Con for me men ci o nei ao iní cio des ta fala, o Bra -
sil pre ci sa ur gen te men te am pli ar suas ex por ta ções
como for ma de ob ter um me lhor equi lí brio de sua ba -
lan ça de pa ga men tos e tam bém como um dos ali cer-
ces para a re to ma da do cres ci men to sus ten ta do. O
de sa fio das ex por ta ções se apre sen ta, hoje, de for ma
tão dra má ti ca que o País sim ples men te não pode
abrir mão de um ins tru men to com pro va da men te efi -
caz em am pli ar as al ter na ti vas para as em pre sas na -
ci o na is ex por ta rem e, prin ci pal men te, em atra ir em -
pre sas es tran ge i ras a par ti ci pa rem  des se es for ço.

Se que re mos au men tar subs tan ci al men te as
ex por ta ções, não po de mos de i xar de uti li zar um dos
mais efi ci en tes me ca nis mos dis po ní ve is para tal fi na-
li da de.

Em de fe sa dos in te res ses de San ta Ca ta ri na e
do Bra sil, ape lo ao Go ver no Fe de ral para que vi a bi li-
ze, o mais bre ve men te pos sí vel, o ple no fun ci o na-
men to das zo nas de pro ces sa men to de ex por ta ção já
cri a das em 17 Uni da des da Fe de ra ção, in clu si ve e
prin ci pal men te a da ci da de de Imbi tu ba, no meu Esta -
do de San ta Ca ta ri na, por ser o pri me i ro Esta do, re pi-
to, com três pro je tos in dus tri a is de vi da men te apro va-
dos pelo Con se lho Na ci o nal de ZPEs. São três pro je-
tos in dus tri a is, é bom que se diga, de vi da men te apro -
va dos pelo Con se lho Na ci o nal de  ZPEs e tam bém
por ser a úni ca ZPE com pa re cer fa vo rá vel da Se cre-
ta ria da Re ce i ta Fe de ral para li be ra ção de seu al fan-
de ga men to, fun da men tal para o iní cio de sua ope ra-
ção, opi nião ma ni fes ta da in sis ten te men te pelo Go ver-
na dor Luiz Hen ri que da Sil ve i ra.

Faço esse ape lo ao Pre si den te Lula, é cla ro,
mais ex pres sa men te pela ZPE de San ta Ca ta ri na, de
Imbi tu ba, que já está to tal men te le ga li za da. Mas o
ape lo vai um pou co mais lon ge. Peço tam bém que to -
das as ZPEs do Bra sil se jam re co nhe ci das pelo Pre si-
den te Lula, para que re al men te pos sa mos di zer que o 
Bra sil está apto a ex por tar, para po der mos, efe ti va-
men te, co me çar a ge rar em pre gos, por que é por meio 
das ex por ta ções que o Bra sil vai pro du zir e fa zer com
que pos sa mos sair do ato le i ro em que es ta mos en -
tran do, fa zen do com que as em pre sas cres çam, pro -
du zam e ge rem mais em pre go.

Obri ga do pela to le rân cia de V. Exª, Sr. Pre si den-
te, e dos de ma is Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Obri ga-
do pela com pre en são, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Os Srs.
Se na do res Le o nel Pa van, Val mir Ama ral, Arthur Vir gí-
lio e Le o nel Pa van e a Srª Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na 
for ma do art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, Ve nho hoje a esta tri bu na tra zer
uma pre o cu pa ção enor me so bre a ques tão da sa ú-
de de San ta Ca ta ri na, mais es pe ci fi ca men te a re -
gião de Cri ci ú ma.

Ontem Sr. Pre si den te, o cor po-clí ni co do Hos pi tal
São José, de Cri ci ú ma, de fi niu, em as sem bléia, que, a
par tir do dia 1º de se tem bro, não irá re a li zar mais ne -
nhu ma ci rur gia ele ti va (não-emer gen ci al) pelo Sis te ma
Úni co de Sa ú de (SUS). O pro tes to é uma for ma de
mos trar o des con ten ta men to dos pro fis si o na is com a
fal ta de pa ga men to dos pro ce di men tos.

Faz mais de 6 me ses que não são re pas sa dos
as ver bas do SUS para aque le hos pi tal, re pre sen tan-
do mais de um mi lhão e du zen tos mil re a is.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, será
que o Mi nis té rio da Sa ú de não tem re cur sos para
pa gar o que deve para aque le hos pi tal ou não há
von ta de para com aque la ci da de im por tan te do Sul
do Bra sil?

Não es tou aqui só para co mu ni car ao ple ná rio,
mas sim para co brar do Mi nis té rio da Sa ú de e do Pre -
si den te Lula as pro mes sas para com a sa ú de pú bli ca
do Bra sil, mais es pe ci al men te de San ta Ca ta ri na.
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Espe ro, ain da, que os que fa la vam que fal ta va
von ta de po lí ti ca para fa zer as mu dan ças que ago ra as
fa çam já que es tão no Po der Pú bli co mu ni ci pal e na
es fe ra fe de ral.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. e  Se na do res, uma das ma i o res di fi cul da des des -
te nos so País é sa ber dis tri bu ir ri que za. Em con cen-
tra ção de ri que za ou em re par ti ção de po bre za so mos
dou to res. Em pro mo ção so ci al, so mos qua se anal fa-
be tos – in fe liz men te para a imen sa ma i o ria da nos sa
po pu la ção.

E quan do uma par ce la que seja lo gra uma con -
quis ta que sig ni fi que uma me lho ra em seu pa drão de
vida, vêm logo os abu tres in ve jo sos a que re rem sub -
tra ir-lhes o con quis ta do sob o ar gu men to al ta men te
du vi do so do pri vi lé gio pe ran te os de ma is que não têm.
E as sim va mos, a pas sos len tos e ins tá ve is, ca mi nhan-
do pela tri lha da mi se ra bi li da de e do ni ve la men to por
ba i xo, sem que seja vis to que jus ti ça so ci al se faz com
dis tri bu i ção de be ne fí ci os, não de pre ju í zos.

Uma das ma i o res qua li da des das so ci e da des
de sen vol vi das, não ne ces sa ri a men te no sen ti do tec -
no ló gi co, mas no sen ti do so ci al, é o es pí ri to de so li da-
ri e da de para o tra ba lho de con quis ta de no vos pa-
drões de bem-es tar. E isso, Srªs e Srs. Se na do res,
não é um va lor das so ci e da des do sé cu lo XX, mas
pode ser vis to ao lon go de toda a his tó ria da hu ma ni-
da de, seja em gru pa men tos pri mi ti vos ou ci vi li za dos.

Em so ci e da des com ple xas como o Bra sil, tal
pro ces so pode ser le va do a cabo seja por in du ção do
apa re lho do Esta do, seja por ini ci a ti va de gru pos
cons ci en tes da pró pria so ci e da de or ga ni za da. Qu an-
do se tra ta de ação do Esta do, per ce be mos as po lí ti-
cas pú bli cas vol ta das para a pro mo ção so ci al, em to -
dos os cam pos, se jam eles o eco nô mi co, o edu ca ci o-
nal, o sa ni tá rio, ou de qual quer ou tra es fe ra re la ci o na-
da ao bem-es tar do ci da dão.

Um as pec to par ti cu lar men te sen sí vel em pa í ses
po bres, ou me lhor, com de si gual da des de dis tri bu i ção
de ren da, como o Bra sil, é o do abas te ci men to de in -
su mos fun da men ta is para a vida do més ti ca dos ci da-
dãos. E nes se item se en qua dra o gás en gar ra fa do de 
co zi nha, o nos so co nhe ci do bo ti jão de gás.

No dia nove de ju lho pas sa do, o Sr. Se cre tá rio
de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Fa -
zen da, José Ta va res de Ara ú jo, in for mou, con for me
no ti ci a do pelo jor nal O Esta do de São Pa u lo, que o
pre ço do bo ti jão de gás po de rá cair em até 10 re a is,
em mé dio pra zo. Qu an do sa be mos que seu pre ço
atu al se si tua ao re dor de 28 re a is, tal re du ção sig ni fi-

ca rá uma ba i xa de mais de 35%. Uma tal ba i xa de
pre ço ao con su mi dor será algo iné di to na his tó ria bra -
si le i ra e sig ni fi ca rá a re ver são de um pro ces so clás si-
co de nos sa eco no mia, no qual au men tos são sem pre
pos sí ve is, mas re du ções qua se nun ca ocor rem ou
são des pre zí ve is. Ou seja: pa gar mais o povo sem pre
pode, en quan to que se be ne fi ci ar de re du ções fica re -
ser va do para o go ver no, suas em pre sas ou para os
em pre sá ri os.

Se o Pre si den te Lula pu der con fir mar a ba i xa do 
pre ço do bo ti jão, como afir mou o Se cre tá rio, te re mos,
ago ra sim, uma ver da de i ra re vo lu ção nos há bi tos
eco nô mi cos bra si le i ros, qua se da mag ni tu de da as si-
mi la ção da cul tu ra da não-in fla ção de po is do Pla no
Real.

Con for me in for mou o Se cre tá rio, a Agên cia Na -
ci o nal do Pe tró leo (ANP), es ta ria com pro pos ta de
por ta ri as que au to ri za rão a Pe tro bras a en trar no mer -
ca do de dis tri bu i ção de gás de co zi nha, ao mes mo
tem po em que au to ri za ou tras em pre sas a atu a rem
na im por ta ção e re fi no do GLP. Com isso, a mar gem
de lu cro do bo ti jão, hoje gi ran do ao re dor de 38,5%
nas dis tri bu i do ras, de ve rá cair em ra zão da for te con -
cor rên cia que a en tra da da Pe tro bras pro vo ca rá. A re -
du ção do ca pi tal mí ni mo de 10 mi lhões para 1 mi lhão
para uma em pre sa de dis tri bu i ção de ve rá atu ar, tam -
bém, como fa tor de que da nos pre ços.

A no vi da de de ou tras em pre sas atu a rem no re fi no
e na im por ta ção de gás ser vi rá para fle xi bi li zar o sis te-
ma e am pli ar o le que de con cor ren tes no mer ca do.

Enfim, Sr. Pre si den te, se es sas me di das, ve i cu-
la das pelo alto es ca lão do go ver no fe de ral, in clu si ve
pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, vi e rem a se tor -
nar re a li da de, te re mos, de fato, uma al vis sa re i ra no vi-
da de no mer ca do de in su mos bá si cos para po pu la-
ção de ba i xa ren da, o que não será pou ca co i sa nes te
nos so País de cus tos tão ele va dos.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que po lí ti cas de 
re du ção de pre ços e de ele va ção de ren da, de for ma
di re ta ou in di re ta, são os prin ci pa is pro je tos des te go -
ver no, que pri vi le gia so bre ma ne i ra o so ci al.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, re gis tro com pra zer, des ta tri bu na, a
re a li za ção, esta se ma na, de uma das mais po pu la res
fes tas li ga das à agri cul tu ra, a IX EXPOMANI, a Fe i ra
Co mer ci al Agro pe cuá ria de Ma ni co ré, da qual uma
das gran des atra ções é a XI Fes ta da Me lan cia.
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Ma ni co ré, como é re co nhe ci da essa ci da de
ama zo nen se, de tém uma das mais no tá ve is cul tu ras
do Ama zo nas e, como ati vi da de de tu ris mo, ofe re ce
aos vi si tan tes a pes ca es por ti va em seus rios. A ela
acor rem anu al men te tu ris tas do mun do in te i ro atra í-
dos pelo exo tis mo da ci da de.

Para ir a Ma ni co ré, só de avião ou de bar co. Este 
é o meio de trans por te mais usa do. Bar cos che gam
di a ri a men te à ci da de pro ce den tes de di fe ren tes mu ni-
cí pi os do Ama zo nas, prin ci pal men te de Ma na us.

Nes ta opor tu ni da de, cum pri men to o Pre fe i to
Mu ni ci pal Ma no el Gal di no e, por seu in ter mé dio, toda
a po pu la ção de Ma ni co ré, for mu lan do vo tos de êxi to
para mais essa edi ção da Expo ma ni, que se de sen ro-
la rá até o dia 24 des te mês.

Era o que ti nha a di zer.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, mu i tas ve zes te nho as so ma do
a esta tri bu na para pro tes tar e tra tar de as sun tos ári -
dos. Nes ta tar de, com ale gria, vou dar uma boa no tí-
cia. Qu e ro co mu ni car aos no bres Par la men ta res e ao
povo bra si le i ro que nos as sis te pela TV Se na do que,
ama nhã, dia 20, será as si na do um con tra to de co mer-
ci a li za ção do açaí – esta fru ta exó ti ca, que tem a cara
do Pará e da Ama zô nia – en tre or ga ni za ções de pe -
que nos pro du to res e a em pre sa Sam ba zon do Bra sil,
com a in ter me di a ção da FASE, uma Orga ni za ção não 
Go ver na men tal que já atua há 40 anos na Ama zô nia.

Esse con tra to, além da co mer ci a li za ção no mer -
ca do na ci o nal e in ter na ci o nal, ga ran te a cer ti fi ca ção
or gâ ni ca do pro du to que ates ta: o ma ne jo ade qua do
des de o cul ti vo até a pro du ção da pol pa; au sên cia de
pro du tos agro quí mi cos e a qua li da de da ma ni pu la ção
do fru to e da pol pa; e por fim, ga ran te que, em todo
pro ces so de pro du ção, não é uti li za do o tra ba lho es -
cra vo e o tra ba lho in fan til. Isso va lo ri za so bre ma ne i ra
o fru to “açaí” e abre as por tas para o mer ca do in ter na-
ci o nal, já que os cri té ri os uti li za dos para a cer ti fi ca ção
or gâ ni ca do pro du to se guem pa râ me tros dos gran des
mer ca dos.

Va ri as or ga ni za ções es tão en vol vi das na par ce-
ria. Entre as or ga ni za ções po pu la res es tão: “a Co o pe-
ra ti va dos Fru ti cul to res de Aba e te tu ba (Co o fru ta), Co -
o pe ra ti va dos Ba te do res de Açaí de Bar ca re na (Co o-
pe bap), a Co o pe ra ti va Re sis tên cia de Ca me tá (Cart)
e a Asso ci a ção Mu ti rão, de Iga ra pé-Miri. Além da
Sam bo zon, duas fá bri cas pa ra en ses de pro ces sa-
men to de fru tas, a Cam ta e a BIS, fo ram con tra ta das.

E o em pa co ta men to do pro du to fi nal de gua ra ná com
açaí, que vai para o mer ca do nor te-ame ri ca no, en vol-
ve ain da a em pre sa Da fru ta, do Ce a rá, que faz as em -
ba la gens a vá cuo”.

A im por tân cia des se fato, Sr. Pre si den te está,
so bre tu do, na for ma como se dá a or ga ni za ção. O
pro ces so de cer ti fi ca ção or gâ ni ca do açaí re sul ta do
tra ba lho de ma ne jo flo res tal que vem sen do fe i to pela
po pu la ção ri be i ri nha da re gião do Ba i xo-To can tins,
co lo can do os pro du to res fa mi li a res como pro ta go nis-
tas no pro ces so de va lo ri za ção da fru ta. “A pro du ção
fa mi li ar pas sa a ser vis ta não ape nas como mera for -
ne ce do ra de ma té ria-pri ma, vis to que o pro du to é re -
co nhe ci do como or gâ ni co por que é cul ti va do com téc -
ni cas de ma ne jo e con ser va ção da bi o di ver si da de,
pos si bi li tan do o co nhe ci men to tá ci to dos agri cul to res
so bre a eco lo gia das flo res tas de vár zea”. Isto re pre-
sen ta um va lor adi ci o nal na ven da da fru ta, fun da-
men ta do nas re gras do co mér cio e nas de man das do
mer ca do in ter na ci o nal de pro du tos or gâ ni cos.

As co o pe ra ti vas en vol vi das são or ga ni za ções
cam po ne sas de uma re gião que é gran de pro du to ra
de açaí, e a par ce ria com uma em pre sa in ter na ci o nal
(SAMBAZON), duas fá bri cas de pro ces sa men to de
fru tas no Pará (CAMTA e BIS), e ou tra no Ce a rá (DaF -
ru ta), sela o pro ces so de qua li fi ca ção para a co mer ci-
a li za ção num mer ca do mais am plo, uma vez que par -
ce la des sa pro du ção se des ti na ra aos Esta dos Uni -
dos e à Eu ro pa.

Te nho, des de que che guei a esta Casa, aler ta do
para a ne ces si da de de se re pen sar o mo de lo de de -
sen vol vi men to para a Ama zô nia. Esta ex pe riên cia se
cons ti tui em uma im por tan te al ter na ti va para o de sen-
vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia e, tam bém, em
uma con tri bu i ção às po lí ti cas pú bli cas que vêm sen do
pro pos tas pelo Go ver no Lula.

Mu i to Obri ga do.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho me juntar
aos que neste Plenário já manifestaram pesar pelo
falecimento do grande diplomata brasileiro Sérgio
Vieira de Mello. Certamente pouco terei a acrescentar
aos que me antecederam e com tanta propriedade
reafirmaram sua indignação e dor diante dessa
trágica morte. O brutal atentado terrorista em Bagdá
trouxe para perto de nós os horrores desta e de todas
as guerras.

As manifestações deste Plenário e as
mensagens que chegam de todo o mundo em
solidariedade à família do embaixador vêem apenas
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confirmar a grandeza desse profissional – um homem
que jamais perdeu a fé no entendimento entre as
nações.

Mais do que um funcionário exemplar, Vieira de
Mello pautou sua vida pela dedicação às causas
humanitárias e à busca da paz. Representante do
secretário-geral das Nações Unidas no Iraque desde
maio, esse diplomata que iniciou a carreira na ONU,
em 1969, no Alto Comissariado para Refugiados,
jamais buscou os holofotes ou o glamour do mundo
diplomático. Ao contrário, sempre se revelou um
entusiasmado defensor de causas difíceis, ocupando
postos em Bangladesh, Sudão, Chipre, Moçambique,
Peru, Líbano e Camboja. 

Esse incansável negociador dedicou a vida à
defesa dos direitos humanos nos territórios mais
conturbados pela violência: seja na Bósnia, onde
dirigiu a Força de Proteção de Civis; em Kosovo,
como representante especial do secretário-geral;
ou no Timor Leste, chefiando o governo de
transição da ONU. Por ironia, acabou morrendo
enquanto buscava o entendimento e a paz para o
povo iraquiano. 

Há poucos dias, em entrevista ao jornal
Estado de S.Paulo, Vieira de Mello afirmava que a
população do Iraque estava enfrentando um dos
períodos mais humilhantes de sua história, ao ter
de aceitar a ocupação de seu país pelas tropas
americanas. E dizia que as forças estrangeiras
deviam garantir ao povo que o processo de
ocupação era provisório.

Quanto à presença da ONU no Iraque, Vieira de
Mello mostrava-se confiante: “Temos uma missão
única. Vou aumentar minha capacidade de integrar as
diferentes iniciativas das Nações Unidas para que os
trabalhos sejam mais coerentes e eficazes”.

Mas o atentado desta terça-feira não deixa
dúvidas: a paz no Iraque ainda está distante de se
concretizar. Essa guerra, condenada desde o início
pela ONU, é resultado da intransigência dos que
optaram pela violência e não por trilhar o caminho
do entendimento, como sempre defendeu Sérgio
Viera de Mello.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 13, DE 2001

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 684, de 2003 – art. 336, III)

(Tramitando em conjunto com os Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2000; e com os Projetos de Lei do 

Senado nºs 657, de 1999, 32 e 200, de 2000)

Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2001 (nº
350/99, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a forma e
a apresentação dos símbolos nacionais.

Apresentação dos pareceres.

2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 91, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 684, de 2003 – art. 336, III)

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara nº 13, de 2001;

e com os Projetos de Lei do Senado nºs 657, de
1999, 32 e 200, de 2000)

Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2000 (nº
2.990/97, na Casa de origem), que altera a redação
dos arts. 13 e 14 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro
de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação
dos Símbolos Nacionais e dá outras providências,
determinando o hasteamento diário da Bandeira
Nacional em todos os prédios públicos.

Apresentação dos pareceres.

3

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 657, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 684, de 2003 – art. 336, III)

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
da Câmara nº 91, de 2000, e 13, de 2001;

e com os Projetos de Lei do Senado
nºs 32 e 200, de 2000)

Projeto de Lei do Senado nº 657, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Estevão, que altera o art. 11
da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971 e dá
outras providências.

Apresentação dos pareceres.
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4

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tramitando em conjunto com os Projeto de Lei

da Câmara nº 91, de 2000, e 13, de 2001;
e com os Projetos de Lei do Senado
nºs 657, de 1999, e 200, de 2000)

Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2000, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que acrescenta
parágrafo único ao art. 39 da Lei nº 5.700,, de 1971,
que dispõe sobre a forma e a apresentação dos
Símbolos Nacionais, e dá outras providências.

Apresentação dos pareceres.

5

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 200, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 684, de 2003 – art. 336, III)

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da
Câmara nºs 91, de 2000, e 13, de 2001; 

e com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 657, de 1999, 32, de 2000)

Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2000, de
autoria do Senador Jefferson Peres, que altera o
inciso III do art. 8º da Lei nº 5.700, de 19 de setembro
de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação
dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências,
para substituir, na representação das Armas
Nacionais, o ramo de fumo pelo de guaraná.

Apresentação dos pareceres.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 55, de 1999, tendo
como primeiro signatário o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que modifica o “caput” do art. 37 da
Constituição Federal (acrescenta, dentre os
princípios que regem a administração pública, o da
razoabilidade), tendo

Parecer favorável, sob nº 1.246, de 2001, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jefferson Péres.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 36, DE 1999

(Incluída em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 26, de 2001)

(Votação nominal se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 36, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Maguito Vilela, que dispõe
sobre a incorporação e a transferência das
atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios aos Tribunais de Contas dos Estados,
tendo

Parecer contrário, sob nº 1.367, de 2001, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Luiz Pontes, com voto
vencido, em separado, do Senador José Fogaça, que
se absteve em relação ao relatório vencedor.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 2003

(Votação nominal se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 23, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Efraim Morais, que dá nova
redação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal,
criando limite máximo para pagamento de obrigações 
relativas a precatórios judiciais, tendo

Parecer favorável, sob nº 593, de 2003, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.

9

PARECER Nº 1.034, DE 2003
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 1.034,
de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Sérgio Guerra, sobre a Mensagem
nº 150, de 2003 (nº 338/2003, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor José Zenóbio Teixeira
de Vasconcelos para exercer o cargo de Diretor-Geral 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste –
Adene.
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10

REQUERIMENTO Nº 627, DE 2003

Votação, em turno único, do Requerimento nº
627, de 2003, da Senadora Ideli Salvatti, solicitando,
nos termos regimentais, seja convocado o Senhor
Antônio Palocci Filho, Ministro de Estado da Fazenda,
para prestar esclarecimentos sobre a necessidade ou 
não de um novo acordo da República Federativa do
Brasil com o Fundo Monetário Internacional.

11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 11, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 11, de 2001 (nº 333/99, na Casa de
origem), que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, tendo

Parecer sob nº 772, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

12

REQUERIMENTO Nº 690, DE 2003

Votação, em turno único, do Requerimento nº 690,
de 2003, do Senador Fernando Bezerra, solicitando, nos
termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 151, de 2001, com os Projetos de Lei
do Senado nºs 370, de 1999, e 145, de 2000, que já se
encontram apensados, por regularem a mesma matéria.

13

REQUERIMENTO Nº 700, DE 2003

Votação, em turno único, do Requerimento nº 700,
de 2003, do Senador Paulo Octávio, solicitando, nos
termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei do
Câmara nº 151, de 2001, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos.

14

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 145, DE 2000

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 370, de 1999)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 12, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 145, de 2000, de autoria do Senador

Carlos Patrocínio, que revoga dispositivos das Leis
nºs 8.245, de 18 de outubro de 1991 (locações de
imóveis urbanos e procedimentos a elas pertinentes), 
e da Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990
(impenhorabilidade do bem de família), tendo

Pareceres sob nºs 658 e 1.271, de 2002, e 971,
de 2003, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Roberto Freire, 1° pronunciamento (sobre os 
Projetos): pela aprovação do Projeto e pela rejeição
do Projeto de Lei do Senado n° 370, de 1999, que
tramita em conjunto, e 2º pronunciamento (sobre a
Emenda nº 1, de Plenário): pela rejeição; e

– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 253, de 2003), Relator:
Senador Garibaldi Alves Filho, pela aprovação do
Projeto e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 
370, de 1999, e da Emenda nº 1, de Plenário. 

15

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 370, DE 1999

(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 145, de 2000)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 12, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 370, de 1999, de autoria do Senador Lauro 
Campos, que revoga disposição que restringe o
princípio da impenhorabilidade do bem de família,
constante do art. 82 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro
de 1991, tendo

Pareceres sob nºs 658 e 1.271, de 2002, e 971,
de 2003, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Roberto Freire, 1° pronunciamento (sobre os
Projetos): pela rejeição do Projeto e favorável ao Projeto
de Lei do Senado n° 145, de 2000, que tramita em
conjunto, e 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1, de
Plenário): pela rejeição.

– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 253, de 2003), Relator:
Senador Garibaldi Alves Filho, pela rejeição do Projeto e
da Emenda nº 1, de Plenário, e pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2000, que tramita
em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Está
encerrada a sessão.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)
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Ata da 101ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 20 de agosto 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 Mo za ril do Ca val can ti.

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

Alber to Sil va – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca dan-
te – Alva ro Dias – 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 – 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 – 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 – 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 – Luiz Ota vio – Mag no
Mal ta – Ma gui to Vi le la – 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 –
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 – 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 74 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.

A Hora do Expe di en te da pre sen te ses são des ti-
na-se a ho me na ge ar a Ma ço na ria bra si le i ra, pelo Dia
do Ma çom, nos ter mos do Re que ri men to nº 482, de
2003, de au to ria do no bre Se na dor e Lí der Mo za ril do

Ca val can ti e ou tros Srs. Se na do res, apro va do na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de 25 de ju nho de 2003.

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) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, an tes, con ce do
a pa la vra pela or dem ao Se na dor Cé sar Bor ges e, em 
se gui da, à Se na do ra Fá ti ma Cle i de e Se na do res
Efra im Mo ra is e Alme i da Lima.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria que V. Exª me ins cre ves se após a Hora
do Expe di en te, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, che guei aqui às 13h, para
ver se, hoje, con si go fa zer uma co mu ni ca ção ina diá-
vel. Peço a V. Exª que faça a mi nha ins cri ção, por fa -
vor, para fa lar após a Ordem do Dia.

O SR. EFRAIM MORAIS  (PFL – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
fa lar como Lí der após a Ordem do Dia.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.)
– Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para fa lar
pela Li de ran ça do PDT logo após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exªs te rão as se gu ra do o uso da pa la vra, em
ha ven do tem po após as ho me na gens, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, §2º, do
nos so Re gi men to Inter no.

A Mesa ins cre ve rá em pri me i ro lu gar a no bre
Se na do ra Fá ti ma Cle i de e, em se gui da, o Se na dor
Cé sar Bor ges, e, após a Ordem do Dia, con for me so li-
ci ta do pe los de ma is Lí de res.

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 Mo za ril-
do Ca val can ti, au tor do re que ri men to da pre sen te ho -
me na gem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini cio
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meu pro nun ci a men to cum pri men tan do o Grão-Mes-
tre Ge ral do Gran de Ori en te do Bra sil, ir mão La el so; o 
se re nís si mo Grão-Mes tre da Gran de Loja de Bra sí lia,
aqui re pre sen tan do o Pre si den te da Con fe de ra ção da 
Ma ço na ria Sim bó li ca do Bra sil; os grãos-mes tres es -
ta du a is pre sen tes na pes soa do Grão-Mes tre de Ro -
ra i ma, Sa mir Ha tem; os ve ne rá ve is de loja aqui pre-
sen tes. Re gis tro ain da a pre sen ça es pe ci al do ex-pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de Jus ti ça do
Gran de Ori en te do Bra sil, ir mão Po let ti. Cum pri men to
ain da a cu nha da e to dos os ir mãos pre sen tes, e a to -
dos os ir mãos que me ou vem pela Rá dio Se na do e
me as sis tem pela TV Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a Pre si dên cia
in ter rom pe bre ve men te V. Exª para co mu ni car a Casa
e aos ho me na ge a dos a pre sen ça da Mi nis tra de Esta -
do da Se cre ta ria Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher, Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, que nos dá a gran de hon ra
de sua pre sen ça, como in te gran te des ta Casa. S. Exª
fará par te, hoje, tam bém de uma Co mis são que pro -
mo ve rá um en con tro so bre di re i tos hu ma nos.

Fica, por tan to, re gis tra da a pre sen ça da nos sa
emi nen te Mi nis tra.

V. Exª per ma ne ce com a pa la vra, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR) –
Sr. Pre si den te, é uma hon ra con tar com a pre sen ça da
Mi nis tra, a nos sa ex-co le ga Emi lia Fer nan des. Sem pre
há a idéia de que a pre sen ça fe mi ni na, em qual quer ato
ma çô ni co, é algo que soa es tra nho. Pelo con trá rio, aqui
está a es po sa de um ir mão nos so, que abri lhan ta a ses -
são. A Ma ço na ria pri ma jus ta men te pelo res pe i to e pela
dig ni fi ca ção da pes soa da mu lher.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a co me mo-
ra ção do Dia do Ma çom já se ins cre ve en tre as ma i o res
tra di ções des ta Casa do Par la men to. O Se na do Fe de-
ral, já por três anos con se cu ti vos, pres ta essa ho me na-
gem, aten den do a re que ri men tos meus com apo io de
vá ri os Srs. Se na do res, o que mu i to me hon ra.

Se gun do os re gis tros his tó ri cos, a data de 20 de
agos to foi es co lhi da por Jo a quim Gon çal ves Ledo,
pri me i ro Gran de Vi gi lan te do Gran de Ori en te do Bra -
sil, que teve como Grão-Mes tre José Bo ni fá cio de
Andra de e Sil va, e por in te gran tes da Con fe de ra ção
da Ma ço na ria Sim bó li ca do Bra sil (CMSB) re u ni dos
em Be lém do Pará, logo após a ex pan são do qua dro
so ci al, ma jo ri ta ri a men te com pos to por obre i ros das
lo jas Co mér cio e Artes, União e Tran qüi li da de e Espe -
ran ça. De co mum acor do, por tan to, foi es co lhi do o dia
20 de agos to como o Dia do Ma çom.

É sem pre opor tu no es cla re cer que o ma çom é
aque le que pro cu ra aper fe i ço ar-se, ins tru ir-se e dis ci-
pli nar-se no con ví vio com pes so as que, por pa la vras
e obras, têm uma vida exem plar e que de se ja cons ti-
tu ir ami za des fra ter na is em qual quer lu gar. É aque le
que sen te gran de sa tis fa ção ao con tri bu ir, mo des ta-
men te em bo ra, para a mag na obra que pre ci sa ser
edi fi ca da pelo ho mem com res pe i to à per so na li da de
de cada um e ao de ver de so li da ri e da de en tre to dos.

Po de ria, Sr.Pre si den te, Srs. Se na do res, meus ca -
ros ir mãos, re su mir o que é a Ma ço na ria len do o art. 1º e 
o in ci so I da Cons ti tu i ção do Gran de Ori en te do Bra sil,
que é um do cu men to pú bli co, re gis tra do em car tó rio:

Art. 1º. A ma ço na ria é uma ins ti tu i ção
es sen ci al men te ini ciá ti ca, fi lo só fi ca, fi lan tró pi-
ca, pro gres sis ta e evo lu ci o nis ta. Pro cla ma a
pre va lên cia do es pí ri to so bre a ma té ria. Pug-
na pelo aper fe i ço a men to mo ral, in te lec tu al e
so ci al da hu ma ni da de, por meio do cum pri-
men to in fle xí vel do de ver, da prá ti ca de sin te-
res sa da da be ne fi cên cia e da in ves ti ga ção
cons tan te da ver da de. Os seus fins su pre mos
são: li ber da de, igual da de e fra ter ni da de.

Inci so I – Con de na a ex plo ra ção do ho-
mem, os pri vi lé gi os e as re ga li as, enal te cen-
do, po rém, o mé ri to da in te li gên cia e da vir tu-
de, bem como o va lor de mons tra do na pres ta-
ção de ser vi ços à Ordem [no caso, a Ordem é 
a Ma ço na ria], à Pá tria e à hu ma ni da de.

Afir ma que o sec ta ris mo po lí ti co, re li gi-
o so ou ra ci al é in com pa tí vel com a uni ver sa-
li da de do es pí ri to ma çô ni co. Com ba te a ig-
no rân cia, a su pers ti ção e a ti ra nia. Pro cla ma
que os ho mens são li vres e igua is em di re i-
to, e que a to le rân cia  cons ti tui o prin cí pio
car de al das re la ções hu ma nas, para que as
con vic ções e a dig ni da de de cada um. 

De fen de a ple na li ber da de de ex pres são
do pen sa men to como di re i to fun da men tal do
ser hu ma no, ad mi ti da a cor re la ta res pon sa bi li-
da de. Re co nhe ce o tra ba lho como de ver so ci al
e di re i to ina li e ná vel, jul ga-o dig ni fi can te e no bre
sob qua is quer de suas for mas. Con si de ra ir-
mãos to dos os ma çons, qua is quer que se jam
as suas ra ças, na ci o na li da de, con vic ções ou
cren ças.

Sus ten ta que os ma çons têm os se-
guin tes de ve res es sen ci a is: amor à fa mí lia,
fi de li da de e de vo ta men to à Pá tria e obe-
diên cia à lei. De ter mi na que os ma çons es -
ten dam e li be ra li zem os la ços fra ter na is que
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os unem a to dos os ho mens e es pa ços pela 
su per fí cie da ter ra.

Re co men da a di vul ga ção de sua dou-
tri na pelo exem plo e pela pa la vra e com ba te
ter mi nan te men te o re cur so à for ça e à vi o-
lên cia para a con se cu ção de qua is quer ob-
je ti vos.

Ado ta si na is e em ble mas de ele va da
sig ni fi ca ção sim bó li ca, que são uti li za dos
em suas ofi ci nas de tra ba lho e ser vem para
que os ma çons se re co nhe çam e se au xi li-
em onde quer que se en con trem.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, meus que ri dos ir mãos, aqui está o re su mo do
que é a Ma ço na ria. E, como eu dis se, está pu bli ca-
do e re gis tra do em car tó rio. Em sín te se, é o que fa-
ze mos, pen sa mos e pre ga mos.

A Ma ço na ria teve sua ori gem na Anti güi da de e é
ba se a da na cren ça em um Ser Su pe ri or, o prin cí pio e
ca u sa de to das as co i sas.

Ri go ro sa por prin cí pio, é ins ti tu i ção de vo ta da à
for ma ção de ci da dãos jus tos e ope ro sos, que as su-
mam o de ver de tra ba lhar pela ele va ção mo ral e cí vi-
ca da Hu ma ni da de.

Acre di ta em Deus, o Gran de Arqui te to do Uni -
ver so, na alta des ti na ção do ho mem e na es sen ci al
pre ser va ção da fa mí lia, prin cí pi os que de fen de ri go-
ro sa men te. Atu al men te, a Ma ço na ria uni ver sal con ta
com nú me ro su pe ri or a onze mi lhões de par ti ci pan-
tes, do ta dos de ina ta cá vel con du ta mo ral e de in des-
viá vel con tro le de com por ta men to.

São ho mens li vres, in ca pa zes de dis cri mi nar os
ou tros por mo ti vo de raça, re li gião, ide o lo gia po lí ti ca e 
po si ção so ci al, e de di ca dos à fi lan tro pia e ao fir me
pro pó si to de auto-aper fe i ço a men to.

Em mi lha res de lo jas ma çô ni cas, eles man têm ex -
ten so elen co de obras so ci a is, como as de re du ção da
men di cân cia. Atu am, com em pe nho, em cam pa nhas de 
va ci na ção e de na tu re za fi lan tró pi ca, com pre en den do o
re co lhi men to e a dis tri bu i ção de ali men tos e ves tuá ri os
para os ne ces si ta dos, tra ba lhan do igual men te para a
ma nu ten ção de cre ches, es co las, cen tros de apo io aos
ido sos e pro gra mas de com ba te às dro gas.

De ve mos re cor dar que, em meio sé cu lo de cam -
pa nha, des pon ta ram os ma çons Rui Bar bo sa, Pa dre
Anto nio Fe i jó, José do Pa tro cí nio, Eu sé bio de Qu e i-
roz, Vis con de do Rio Bran co e Cas tro Alves. Ao es for-
ço de to dos se de vem pro je tos ma çô ni cos, como o fim 
do trá fi co de es cra vos, a Lei do Ven tre Li vre e a Lei
Áu rea, e a ins ti tu i ção da Con fe de ra ção Abo li ci o nis ta.

Fo ram ma çons os par ti ci pan tes da Re vo lu ção
Fran ce sa e da Inde pen dên cia dos Esta dos Uni dos,

as sim como ou tros gran des per so na gens da his tó ria
bra si le i ra, como Dom Pe dro I, Qu in ti no Bo ca i ú va, Jo -
a quim Na bu co e Du que de Ca xi as.

No epi só dio his tó ri co da nos sa Inde pen dên cia,
tam bém pon ti fi cou a in vul gar li de ran ça de José Bo ni-
fá cio de Andra da e Sil va, Mi nis tro do Re i no e de
Estran ge i ros, e Pri me i ro Man da tá rio do Gran de Ori -
en te Bra si le i ro.

Me re cem-nos re fe rên cia, ain da, os ma çons Eu -
sé bio de Qu e i roz, que era mem bro do Su pre mo Con -
se lho da Ma ço na ria e deu seu nome à lei que ex tin-
guiu o trá fi co de es cra vos, em 1850, e o Vis con de do
Rio Bran co, que era Grão-Mes tre do Gran de Ori en te
do Bra sil e deu nome à lei que de cla rou li vres as cri -
an ças nas ci das de mães es cra vas, em 1871.

Tam bém foi Grão-Mes tre do Gran de Ori en te do
Bra sil o Ma re chal De o do ro da Fon se ca, ma i or res-
pon sá vel pela im plan ta ção da Re pú bli ca e for ma ção
do Esta do bra si le i ro.

A esse pro ces so de di ca ram-se, tam bém, Flo ri a-
no Pe i xo to, Cam pos Sal les, Her mes da Fon se ca, Nilo
Pe ça nha, Wen ces lau Brás e Was hing ton Luís, to dos
mem bros des ta ca dos do Gran de Ori en te do Bra sil,
que vi ria a se ins ta lar em Bra sí lia, em 1978, e re pre-
sen ta a ma i or Obe diên cia Ma çô ni ca de ori gem la ti na.

Em nos so tem po, to dos re co nhe cem a luta per -
ma nen te da Ma ço na ria pelo de sen vol vi men to do País 
e pela pre va lên cia das ga ran ti as de mo crá ti cas.

Nes se con tex to, é opor tu no lem brar que o ilus tre
Emba i xa dor Ser gio Vi e i ra de Mel lo, fa le ci do on tem lu -
tan do pela paz, era ma çom. E tam bém que o atu al Se -
cre tá rio Ge ral da ONU, Kofi Annan, tam bém o é.

Com pro me ti da, no de cor rer do tem po, com os
in te res ses mais ele va dos da so ci e da de, como de-
mons tra do pela ati va par ti ci pa ção nos re fe ren ci a dos
mo vi men tos da Inde pen dên cia, da Abo li ção da
Escra va tu ra e da Pro cla ma ção da Re pú bli ca, mo der-
na men te to dos re co nhe cem a de ci si va par ti ci pa ção
da Ma ço na ria na de fe sa da anis tia para os pre sos po -
lí ti cos e no pro ces so de re de mo cra ti za ção do País. 

Sr. Pre si den te, mais esta par ti ci pa ção nas co-
me mo ra ções do Dia do Ma çom é im por tan te para no -
va men te lou var a he rói ca e edi fi can te exis tên cia da
Ma ço na ria. Qu e re mos re gis trar, nos Ana is do Se na do
da Re pú bli ca, o sin ce ro de se jo de que os ma çons,
não in te res san do se do Gran de Ori en te, da Gran de
Loja, dos Gran des Ori en tes Inde pen den tes ou de ou -
tras po tên ci as ma çô ni cas, to dos eles, pros si gam na
de fe sa e prá ti ca de seus ina ta cá ve is prin cí pi os, que
não mais pre ten dem do que ga ran tir a to dos os se res
hu ma nos o ple no exer cí cio da li ber da de, da igual da de
e da fra ter ni da de, de ven do afi nar as suas ações atu a-
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is com a re a li da de do ter ce i ro mi lê nio, tor nan do-a
mais com pre en sí vel e aces sí vel à so ci e da de; sin to ni-
zan do-a com as as pi ra ções do povo; ar ti cu lan do par -
ce ri as que am pli em suas ações so ci a is e atu an do de
for ma mais co or de na da e uni fi ca da em todo o Bra sil.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro so li ci tar que seja
trans cri ta, como par te do meu pro nun ci a men to, a Car ta
Aber ta ao Povo Bra si le i ro, as si na da em Por to Ale gre – ci -
da de da nos sa que ri da Mi nis tra Emi lia Fer nan des –, no
dia 8 de ju lho de 2003, por to dos os grãos-mes tres das
Gran des Lo jas do Bra sil que com põem a Con fe de ra ção
da Ma ço na ria Sim bó li ca do Bra sil.

Essa Car ta Aber ta é mu i to im por tan te para este
mo men to his tó ri co que vi ve mos, e por isso peço que ela 
cons te como par te in te gran te do meu pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, será
aten di do na trans cri ção so li ci ta da, na for ma do Re gi-
men to Inter no.

A Pre si dên cia apro ve i ta para des ta car a pre sen-
ça do De pu ta do Nel son Mar que zel li, do PTB do Esta -
do de São Pa u lo. Ain da con ta mos com a pre sen ça,
nas ga le ri as, dos alu nos do ter ce i ro ano da Esco la da
Vila, do Esta do de São Pa u lo. Para nós, Se na do res, e
te nho cer te za que tam bém para os ho me na ge a dos, é
uma hon ra tê-los aqui.

Apro ve i to para cum pri men tar os te les pec ta do-
res da TV Se na do que as sis tem à pre sen te ho me na-
gem, os ou vin tes da Rá dio Se na do Ondas Cur tas e
FM, as au to ri da des que in te gram a tri bu na de hon ra e
os pro fis si o na is da im pren sa que co brem os tra ba lhos
atra vés da tri bu na da im pren sa.

A Mesa gos ta ria ain da de ci tar e ho me na ge ar as
pre sen ças das se guin tes au to ri da des da Ma ço na ria:
La el so Ro dri gues, So be ra no Grão-Mes tre do Gran de
Ori en te do Bra sil; Idel ci des Lino de Melo, Grão-Mes -
tre das Gran des Lo jas de Bra sí lia e re pre sen tan do a
CMSB – Con fe de ra ção da Ma ço na ria Sim bó li ca Bra -
si le i ra; Hé lio Le i te, Grão-Mes tre do Dis tri to Fe de ral;
Sa mir de Cas tro Ha tem, Grão-Mes tre de Ro ra i ma.

Ten do sido fe i tas es sas ci ta ções, que se sin tam
to dos os pre sen tes ho me na ge a dos por esta Pre si-
dên cia.

Apro ve i to para so li ci tar a V. Exª, Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, que as su ma a Pre si dên cia para dar
con ti nu i da de à pre sen te ho me na gem. (Pa u sa.)

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. Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com mu i ta hon ra e emo ção, as su mo esta Pre si dên-
cia em uma ses são tão im por tan te para nós, ma çons.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
no bre Se na dor Efra im Mo ra is, tam bém nos so ir mão
ma çom.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Exmº
Sr. Pre si den te, ir mão Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
Srª Mi nis tra ex-Se na do ra, caro com pa nhe i ro De pu ta-
do Nel son Mar que zel li, de tan tos tem pos na ou tra
Casa des te Con gres so Na ci o nal, meus ir mãos ma-
çons, Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras e se nho res,
ocu pa mos a tri bu na, nes ta fe liz opor tu ni da de, para
acres cen tar a nos sa de vi da par ti ci pa ção nas ce le bra-

ções que hoje mar cam a pas sa gem do nos so dia, o
Dia do Ma çom, esse nos so ir mão, in de pen den te men-
te de na ci o na li da de, raça, cren ça e con vic ções,  sem -
pre aten to aos de ve res fun da men ta is de sub mis são à
Lei, as so ci a dos aos sen ti men tos de amor à Pá tria, ao
re gi me de mo crá ti co e à fa mí lia.

Re gis tros da mar cha da ci vi li za ção es cla re cem
que a Ma ço na ria sem pre re u niu pes so as de ele va do
ní vel cul tu ral ou que ocu pa vam po si ções de des ta que
na so ci e da de, além da que les vul tos com ex tra or di ná-
ria par ti ci pa ção na His tó ria.

Exem plo dis so, os ma çons ti ve ram pa pel re le-
van te no epi só dio da Qu e da da Bas ti lha, já en tão ins -
pi ra dos pe los ide a is de li ber da de, igual da de e fra ter-
ni da de, re fle ti dos nas três co res do pa vi lhão fran cês.

Os Esta dos Uni dos, que hoje con tam com mais
de 15 mil lo jas, qua se a me ta de, por tan to, das cer ca
de 34 mil exis ten tes em todo o mun do, ti ve ram 14 pre -
si den tes ma çons, en tre os qua is Ge or ge Was hing ton,
Ja mes Mon roe, Andrew Jack son, Frank lin De la no Ro -
o se velt e Ge rald Ford.

Na que le país, a in fluên cia ma çô ni ca está re gis-
tra da até mes mo no pa pel-mo e da. As no tas de um
dó lar têm a fi gu ra de seu pri me i ro pre si den te, Ge or ge
Was hing ton, Grão-Mes tre da Ma ço na ria nor te-ame ri-
ca na e seu prin ci pal lí der. Ade ma is, têm a fi gu ra do
Esqua dro, sím bo lo bá si co de eqüi da de, jus ti ça e re ti-
dão da Ma ço na ria; da Cha ve, o sím bo lo po pu lar da
Ma ço na ria como guar da dos se gre dos; e da Ba lan ça,
como sím bo lo ma çô ni co de re ti dão e jus ti ça.

No ver so, a ex pres são In God we trust re fe-
re-se ao Deus ge né ri co, e as es tre las, em 13 pen tá go-
nos, re pre sen tam igual nú me ro de co lô ni as. A que
está co lo ca da aci ma do Ve ne rá vel no Ori en te do Tem-
plo cons ti tui sím bo lo do ho mem per fe i to, qual seja,
“Deus ma ni fes tan do-se ple na men te no ho mem; o ini -
ci a do; e o mi cro cos mo”.

São co mu men te ace i tas as evi dên ci as de que a
Ma ço na ria sur giu em me a dos do sé cu lo XVII, quan do
as so ci a ções de pe dre i ros li vres da Ingla ter ra pas sa-
ram a ad mi tir a no bre za, o cle ro an gli ca no e pro fis si o-
na is li be ra is como mem bros ho no rá ri os.

Em Lon dres, em 1717, o re ve ren do an gli ca no
Ja mes Ander son e o re fu gi a do hu gue no te Jean
Théop hi le Dé sa gu li ers fun da ram a Gran de Loja da
Ingla ter ra, ado tan do, en tre os seus prin cí pi os fun da-
men ta is, a to le rân cia re li gi o sa, o ra ci o na lis mo ex clu-
den te de for mas ex te ri o res de re li gião or ga ni za da
como igre ja, e a aver são ao sa cer dó cio ofi ci al e ao
cre do em mi la gres, mas a fé em Deus e no pro gres so
da hu ma ni da de.
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Tem pos de po is, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, Srs. Ma çons, efe ti va da a mo di fi ca ção de
mu i tos dos seus prin cí pi os, res ta ra mu i to do de ís mo
in glês do iní cio do sé cu lo XVIII em toda a Ma ço na ria,
in di can do uma ori gem co mum, como de mons tra o
fato de as “Cons ti tu i ções da Ma ço na ria”, pu bli ca das
em 1723, por Ja mes Ander son, um dos fun da do res
da Loja Ma çô ni ca de Lon dres, cons ti tu í rem do cu men-
to uni ver sal men te ace i to nas lo jas ma çô ni cas.

Sub di vi sões da Ma ço na ria ado ta ram ri tu a is e
cren ças com ori gens em cul tu ras mu i to an ti gas, como 
a li ga ção às len das de Ísis e Osí res, do Egi to; o cul to
de Mi tra; a Ordem dos Tem plá ri os e a Fra ter ni da de
Rosa Cruz. São in di ca do res de que tais ra mi fi ca ções
da Ma ço na ria ado ta ram fi lo so fi as e cren ças an ti gas,
tal como acon te ceu com o Cris ti a nis mo do pri me i ro
sé cu lo e o Ca to li cis mo Ro ma no de 323 de po is de
Cris to.

A Ma ço na ria, com tan tos e tão re le van tes ser vi-
ços pres ta dos ao País, sem pre teve gran de im por tân-
cia em nos sa His tó ria. Exem plo dis so, a ban de i ra da
Incon fi dên cia Mi ne i ra re gis tra a ex pres são la ti na Li-
ber tas quae sera ta men e o triân gu lo ma çô ni co.

A ini ci a ção de Ti ra den tes como ma çom deu-se
na casa de Sil va Alva ren ga, na ver da de uma loja ma -
çô ni ca com apa rên cia de aca de mia li te rá ria, por quan-
to to dos os con ju ra dos per ten ci am à Ma ço na ria: To -
más Anto nio Gon za ga, Cláu dio Ma no el da Cos ta,
Alva ren ga Pe i xo to e Jo a quim Sil vé rio dos Reis, o tra i-
dor do mo vi men to.

A Ma ço na ria tam bém foi a ins pi ra do ra da Re vo-
lu ção Re pu bli ca na de 1817, em Per nam bu co, que le -
vou D. João VI a de cre tar a pro i bi ção do mo vi men to.

Some-se a isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que a Inde pen dên cia do Bra sil foi pro cla ma-
da em 22 de agos to de 1822, no Gran de Ori en te do
Bra sil, cons ti tu in do o epi só dio co nhe ci do como “Gri to
da Inde pen dên cia”, mera con fir ma ção, já que o Bra sil
des li ga ra-se de Por tu gal em 8 de ja ne i ro da que le ano, 
o Dia do Fico, um gran de em pre en di men to ma çô ni co,
di ri gi do por José Jo a quim da Ro cha, que, em con jun-
to com um gru po de pa tri o tas ma çons, fun da ra o Clu -
be da Re sis tên cia, o ver da de i ro res pon sá vel pelo his -
tó ri co fe i to.

Gon çal ves Ledo e José Bo ni fá cio de Andra da e
Sil va, o Pa tro no da Inde pen dên cia e Pri me i ro
Grão-Mes tre do Gran de Ori en te do Bra sil, com ou tros
ma çons, tra ma ram a in de pen dên cia. Dom Pe dro I, um 
mês após a Pro cla ma ção, foi acla ma do Grão-Mes tre
Ge ral da Ma ço na ria do Bra sil.

Em 1889, o Ma re chal De o do ro da Fon se ca, ao
pro cla mar a Re pú bli ca, tam bém ocu pa va esse car go.
O pri me i ro mi nis té rio en tão for ma do foi na sua to ta li-
da de cons ti tu í do de ma çons, por quan to or ga ni za do
por Qu in ti no Bo ca i ú va, an ti go Grão-Mes tre.

No epi só dio da li ber ta ção dos es cra vos, hou ve
gran de par ti ci pa ção de ma çons. Entre as ma i o res li -
de ran ças abo li ci o nis tas, des ta ca ram-se o Vis con de
do Rio Bran co, José do Pa tro cí nio, Jo a quim Na bu co,
Eu zé bio de Qu e i roz, Rui Bar bo sa, Cris ti a no Oto ni e
Cas tro Alves. 

Tam bém fo ram mem bros da Ma ço na ria bra si le i-
ra Luís Alves de Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as; os
ma re cha is De o do ro da Fon se ca e Flo ri a no Pe i xo to;
os ex-Pre si den tes da Re pú bli ca Pru den te de Mo ra is,
Cam pos Sal les, Ro dri gues Alves, Nilo Pe ça nha, Her -
mes da Fon se ca, Wen ces lau Braz e Was hing ton Luiz; 
e os vul tos ilus tres de Sal da nha Ma ri nho, Luiz Gama,
Car los Go mes, Ca se mi ro de Abreu e Café Fi lho.

Esti ma-se a exis tên cia de cer ca de 600 lo jas
ma çô ni cas em todo o País, re u nin do mais de 100 mil
par ti ci pan tes, que têm de ci si va par ti ci pa ção em ati vi-
da des co mu ni tá ri as, ob ser van do os prin cí pi os ba si la-
res de amor fra ter no, am pa ro mú tuo, prá ti ca fi lan tró pi-
ca e per ma nen te pro cu ra da ver da de e da re a li za ção
da fe li ci da de para todo ser hu ma no.

Atu al men te, con si de ra-se que vi ve mos “a ma i o-
ri da de ma çô ni ca do Bra sil”. Em sua his tó ria, fi cou de -
mons tra do que ela não se con fun de com um fi lo so fis-
mo con tem pla ti vo e, se even tu a is ci sões e dis si dên ci-
as ocor re ram no trans cor rer da his tó ria, não foi des -
pre za do o es pí ri to de fra ter ni da de, de in ten sa so li da-
ri e da de hu ma na e de acen dra do amor às li ber da des,
nos cam pos po lí ti co, fi lo só fi co e do res guar do do ele -
va do prin cí pio da igual da de en tre os ho mens.

De cer to, cri a ram-se de sa ven ças en tre ma çons
e os que pro fes sa vam dou tri nas es pi ri tu a lis tas, no ta-
da men te en tre ca tó li cos ro ma nos. Fe liz men te, no
trans cor rer da dé ca da de 70, pos si bi li tou-se que o
Arce bis po Pri maz da Ba hia ofi ci as se ce ri mô nia re li gi-
o sa em um tem plo ma çô ni co, sob a ins pi ra ção do
ecu me nis mo de fen di do pelo Papa João XXIII no sen -
ti do de pôr fim às bar re i ras da in to le rân cia re li gi o sa.

Empe nhan do-se na prá ti ca do bem aos ne ces-
si ta dos, para as sim me re cer o pró prio aper fe i ço a-
men to, os ma çons pro cu ram es tar pre sen tes na hora
das afli ções dos me nos fa vo re ci dos, ofe re cen do so li-
da ri e da de aos que ne ces si tam de aju da nas ca la mi-
da des pú bli cas; o am pa ro às vi ú vas, ór fãos e me no-
res aban do na dos, sem de sa ten der à ne ces si da de de
con tri bu ir para o apri mo ra men to das ins ti tu i ções que
man têm a ri que za da Pá tria.
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Com es ses re su mi dos apon ta men tos, Sr. Pre si-
den te, que mar cam a nos sa par ti ci pa ção nas co me-
mo ra ções do Dia do Ma çom, pro cu ra mos de mons trar
que a Ma ço na ria bra si le i ra, a des pe i to de even tu a is
ci sões e dis si dên ci as...

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Efra im Mo ra is, ouso pe dir para fa zer um apar te ao bri -
lhan te pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – V. Exª me 
or gu lha com esse apar te.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Não es tou
em con di ções de pro nun ci ar um dis cur so como o que
V. Exª está fa zen do. Por tan to, que ro usar de um apar -
te por que não pos so de i xar de ma ni fes tar o meu pen -
sa men to a quem pre si de os tra ba lhos nes te mo men-
to, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a quem pres tei o
meu apo io para a so le ni da de que hoje aqui se re a li za.
Cum pri men to efu si va men te V. Exª, que ti nha mes mo
que es tar na pre si dên cia des tes tra ba lhos. Assim
como nin guém me lhor do que V. Exª, Se na dor Efra im,
para fa zer o que V. Exª fa zen do: mos tran do ao Bra sil
que, no cam po cí vi co, no cam po po lí ti co, a Ma ço na ria
é a pró pria his tó ria da nos sa Pá tria, é a pró pria his tó-
ria do Bra sil. O pro nun ci a men to de V. Exª de mons tra
que não te ria ha vi do a in de pen dên cia da nos sa Pá tria
ou os gran des mo vi men tos des te País não fora o es -
pí ri to pú bli co e a ab ne ga ção da Ma ço na ria, me lhor di -
zen do, dos ma çons. Fa zen do re fe rên cia à so li da ri e-
da de hu ma na e à fra ter ni da de, V. Exª, no úl ti mo tó pi co
do seu pro nun ci a men to, de i xa isto bem cla ro: não há
ou tra ins ti tu i ção no mun do além da Ma ço na ria a pra ti-
car tan ta so li da ri e da de, e a pra ti car essa so li da ri e da-
de em si lên cio, sem ma ni fes ta ção ex ter na, sem ma ni-
fes ta ção pú bli ca, olhan do para os que mais ne ces si-
tam, olhan do, como diz V. Exª, para os ór fãos, para os
ne ces si ta dos, lu tan do pela eli mi na ção das de si gual-
da des. Vejo que, em nos so País, essa luta é in cre-
men ta da den tro de cada um da que les a quem ago ra
me di ri jo, aos ma çons que aqui se en con tram. Não
exis te nin guém que te nha ma i or fer vor de fra ter ni da-
de e so li da ri e da de no pe i to. O pró prio lema da li ber da-
de, da igual da de e da fra ter ni da de está a de mons trar
que, ao lado da luta po lí ti ca, tem que es tar a luta pela
me lho ria da qua li da de de vida, a luta pe los mais ne -
ces si ta dos, a luta por aque les que so frem. Sr. Pre si-
den te, Se na dor Efra im Mo ra is, V. Exª de sin cum biu-se
mu i to bem da mis são. Se nin guém mais for fa lar nes ta
Casa, se nin guém mais ti ver que fa lar, já fa la mos. A
pre sen te ho me na gem en che o meu co ra ção de jú bi lo
e de con ten ta men to, uma vez que a Ma ço na ria é a
pró pria his tó ria do Bra sil. Cada uma des tas ca de i ras
do Se na do é uma ca de i ra re pu bli ca na. Cada uma

des tas ca de i ras, onde os ma çons es tão sen ta dos
nes ta so le ni da de, nes ta ho me na gem que o Se na do
lhes pres ta, cada ca de i ra des ta é uma ca de i ra em de -
fe sa da Fe de ra ção, em de fe sa da igual da de, em de fe-
sa da fra ter ni da de, em de fe sa da li ber da de e – hoje
mais do que on tem – em de fe sa de um país mais jus -
to, mais hu ma no, de um país que nós to dos que re mos
mais so li dá rio. Por isso, ao ver os ma çons aqui pre-
sen tes, na Casa da de mo cra cia, que é este Se na do
da Re pú bli ca, na Casa da Fe de ra ção, que é este Se -
na do da Re pú bli ca, vejo que con ti nu a mos a fa zer a
his tó ria do Bra sil e que a his tó ria do Bra sil de pen de
mu i to do tra ba lho e do fer vor da nos sa ins ti tu i ção, que 
é a Ma ço na ria. Qu e ro, mais uma vez, Sr. Pre si den te,
cum pri men tar V. Exª, cum pri men tar este meu que ri do
ami go, Se na dor Efra im Mo ra is, e cum pri men tar aque -
les que aqui se en con tram re pre sen tan do os mi lha res
e mi lha res de ma çons es pa lha dos pe los qua tro qua -
dran tes do ter ri tó rio na ci o nal. Pa re ce que es tou exa -
ge ran do, eu nem sa bia que ti nha con di ções de um
pro nun ci a men to – está dan do qua se um pro nun ci a-
men to, e isto é um apar te –, mas per mi tam-me que eu 
lhes diga que, nes te mo men to, quem está aqui pre-
sen te não é só a Ma ço na ria do Bra sil, mas a Ma ço na-
ria do mun do in te i ro, por que a nos sa ins ti tu i ção é uni -
ver sal. Se todo mun do ti ves se o es pí ri to da Ma ço na-
ria, não es ta ría mos as sis tin do, en tris te ci da men te e
com luto nos nos sos co ra ções, a es ses acon te ci men-
tos que es tão ocor ren do no mun do, lá no Ori en te, e
que on tem vi ti ma ram um gran de bra si le i ro, um bra si-
le i ro que pres tou ser vi ços a nos sa Pá tria, um gran de
di plo ma ta, um ho mem nos so, um ma çom. Não é à toa 
que es tou fa lan do isso: es tou fa lan do num pre i to de
jus ti ça e de re co nhe ci men to a quem, no mun do, es ta-
va mos tran do o que é ter es pí ri to ma çô ni co, es ta va
mos tran do o que é a nos sa di plo ma cia, o que é este
Bra sil que ama mos, este Bra sil que es ti ma mos, este
Bra sil que, com a nos sa aju da, se Deus qui ser, será –
como é, mas vai ser cada vez mais – uma gran de pá -
tria, uma gran de na ção, uma na ção fra ter na a mos trar
para esse mun do te ne bro so que está aí que aqui é
mu i to me lhor do que lá fora, que lá fora eles pre ci sam
olhar o sen ti men to de fra ter ni da de do Bra sil. Que o
mun do in te i ro olhe para o es pí ri to de fra ter ni da de, de
fi lan tro pia e de dig ni da de que nor te ia a Ma ço na ria
bra si le i ra e a Ma ço na ria uni ver sal. Mu i to obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, te nho a fe li ci da de de ser apar te a do por este
ex tra or di ná rio Se na dor e ex-Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet, que, com tan ta sa be-
do ria e equi lí brio, di ri giu os des ti nos des ta Casa e do
Con gres so Na ci o nal.
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Se na dor Ra mez Te bet, in cor po ra mos por in te i ro
o apar te de V. Exª, pela ma ne i ra emo ti va que sem pre
o ca rac te ri zou e pela se gu ran ça de suas pa la vras. V.
Exª faz uma ho me na gem jus ta e per fe i ta nes te nos so
dia, o Dia do Ma çom, quan to re la ta, em pe que no his -
tó ri co, tudo que acon te ceu na Ma ço na ria des de sé cu-
los pas sa dos.

Sou eu quem digo obri ga do a V.Exª pelo apar te.
Pa ra be ni zo-o pela fir me za, pela lu ci dez e, aci ma de
tudo, pela emo ção com que o fez.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meus ca -
ros ir mãos ma çons, com es ses re su mi dos apon ta-
men tos que mar cam nos sa par ti ci pa ção nas co me-
mo ra ções do Dia do Ma çom, pro cu ra mos de mons trar
que a Ma ço na ria bra si le i ra, a des pe i to de even tu a is
ci sões e dis si dên ci as, ja ma is per mi tiu o sa cri fí cio das
vir tu des ma i o res, o amor à li ber da de, a fra ter ni da de e
so li da ri e da de en tre os ho mens e, so bre tu do, a igual -
da de en tre eles. 

Que Deus, o Su pre mo Arqui te to do Uni ver so,
guar de a to dos os mes tres e dis cí pu los das es co las
de per fe i ção em todo o mun do.

Era o que tí nha mos a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

Durante o Discurso do Sr. Efraim
Morais, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a
Cadeira da Presidência, Que É Ocupada
pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia des ta Casa se as so cia aos no -
bres Se na do res que fi ze ram uso da pa la vra nas ho -
me na gens pela pas sa gem do Dia do Ma çom.

Ain da que seja da pró pria fi lo so fia da Ma ço na ria
não di vul gar suas ações, te nho cer te za de que povo
bra si le i ro co nhe ce e re co nhe ce as ações da Ma ço na-
ria para a cons tru ção de uma so ci e da de me lhor.

Par ti cu lar men te, pos so dar meu de po i men to,
em nome do povo do Esta do do To can tins, dos mi lha-
res de ma çons, nos di ver sos Mu ni cí pi os do nos so
Esta do, que nos aju da ram a cons tru ir a eman ci pa ção
da que la uni da de fe de ra ti va. E isso acon te ce pelo ter -
ri tó rio na ci o nal como um todo. 

Sem dú vi da ne nhu ma, para nós, on tem foi um
dia de per da ir re pa rá vel, bem como para a Ma ço na ria.

Li ber da de, igual da de, fra ter ni da de, mo ra li da de,
es sas são pa la vras co mu men te usa das na tri bu na
des ta Casa; são sen ti men tos pe los qua is to dos nós
lu ta mos.

Portan to, a Mesa gos ta ria que se es ten des se a
to das as lo jas pelo Bra sil in te i ro, a to dos os ma çons,
as ho me na gens pres ta das nes te Ple ná rio.

Gos ta ria de sa u dar o ex-Su pe rin ten den te da
Po lí cia Fe de ral, Vi cen te Che lot ti e, na pes soa dele,
agra de cer a pre sen ça de V. Sªs, nes te dia me mo rá vel
para o Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Srs. Se na do res Luiz Otá vio e Val dir Ra upp
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
do Se na do.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa nha-

men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a ho me na gem que ora pres ta mos a to dos os ma -
çons bra si le i ros, pelo trans cur so do dia a eles de di ca do,
re pre sen ta, an tes de tudo, o re co nhe ci men to pela con -
tri bu i ção que eles vêm dan do para a cons tru ção da nos -
sa de mo cra cia e para o nos so de sen vol vi men to.

Tra ta-se de uma fe liz ini ci a ti va do ilus tre Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, que é tam bém o au tor do
PLS nº 241, de 2002, que “in clui a Ação Pa ra ma çô ni-
ca Ju ve nil do Gran de Ori en te do Bra sil como mé to do
com ple men tar do en si no for mal, vi san do à for ma ção
mo ral, cí vi ca e pa trió ti ca”.

Aliás, Sr. Pre si den te, de sig na do Re la tor da ma té-
ria no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, emi ti Pa re cer fa vo rá vel à apro va ção do ci ta-
do Pro je to, por re co nhe cer na Ação Pa ra ma çô ni ca Ju -
ve nil uma ins ti tu i ção de re le van te uti li da de pú bli ca.

A his tó ria da Ma ço na ria no Bra sil, Sr. Pre si den-
te, está in ti ma men te li ga da à nos sa pró pria his tó ria
des de os pri mór di os do sé cu lo XIX. As ori gens des sa
ins ti tu i ção, po rém, no pla no in ter na ci o nal, re mon tam
ao sé cu lo XII, quan do pe dre i ros in gle ses que bus ca-
vam man ter em se gre do de ta lhes das cons tru ções
gó ti cas, en tão em voga na Eu ro pa, cri a ram um sis te-
ma de có di gos e si na is que per mi ti am a iden ti fi ca ção
dos mem bros da que la con fra ria.

Após ex pe ri men tar um pe río do de ar re fe ci men-
to, a ma ço na ria vol ta ria a se ma ni fes tar mais vi go ro-
sa men te no sé cu lo XVIII, em Lon dres, com o pro pó si-
to de pra ti car a fi lan tro pia e de di fun dir os pre ce i tos de 
fra ter ni da de e de en ri que ci men to es pi ri tu al.

No co me ço do sé cu lo XIX, a ma ço na ria che gou
ao Bra sil, por in ter mé dio dos por tu gue ses que para
cá se di ri gi am e de jo vens bra si le i ros que, ten do es tu-
da do na Eu ro pa, prin ci pal men te em Por tu gal, re tor-
na ram im bu í dos dos ide a is ma çô ni cos e com pro me ti-
dos com a luta pela in de pen dên cia.
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Embo ra al gu mas lo jas ma çô ni cas já ti ves sem
sido fun da das em nos so País, a ina u gu ra ção da loja
“Co mér cio e Artes”, em 1815, por ma çons com pro-
me ti dos com nos sa in de pen dên cia, é um mar co na
his tó ria da ma ço na ria bra si le i ra. Essa loja se ria fe cha-
da, em 1818, em cum pri men to a um de cre to real que
pro i bia o fun ci o na men to de so ci e da des se cre tas no
Bra sil, e re a ber ta três anos de po is. Ela tam bém da ria
ori gem, anos de po is, à de no mi na ção Gran de Ori en te
do Bra sil, e teve en tre seus in te gran tes al guns dos
prin ci pa is ati vis tas do pro ces so de in de pen dên cia, in -
clu si ve José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va. O “Pa tri ar-
ca da Inde pen dên cia”, como fi ca ria co nhe ci do, foi o
pri me i ro Grão-Mes tre do Gran de Ori en te do Bra sil.

Aliás, o com pro me ti men to com a luta pela in de-
pen dên cia era uma das con di ções exi gi das para os que
pre ten di am se ini ci ar na ma ço na ria. O pró prio Dom Pe -
dro I, ain da Prín ci pe Re gen te, par ti ci pou da loja Gran de
Ori en te do Bra sil, o que ex pli ca em gran de par te seu
em pe nho em tor nar nos so País in de pen den te.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, os mé ri tos da 
ma ço na ria no pro ces so po lí ti co não se re su mem ao
pro ces so da nos sa au to no mia. Tam bém a Pro cla ma-
ção da Re pú bli ca deve mu i to à ma ço na ria bra si le i ra,
bas tan do lem brar que os prin ci pa is ar ti cu la do res do
mo vi men to e os pri me i ros Pre si den tes da Re pú bli ca
eram ma çons.

Além dis so, a ma ço na ria, com seus ide a is de Li -
ber da de, Fra ter ni da de e Igual da de, con tri bu iu de for -
ma de ci si va para que o Bra sil abo lis se a es cra vi dão.
Essa ins ti tu i ção, que tem sua pos tu ra ba se a da nos
prin cí pi os de jus ti ça, to le rân cia e bus ca da ver da de,
Sr. Pre si den te, des ta ca-se tam bém em ati vi da des fi -
lan tró pi cas, exer ci das em mi lha res de co mu ni da des
de todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Embo ra pou co di vul guem, os ma çons man têm
em todo o País nu me ro sas cre ches, es co las para ca -
ren tes, abri gos para ido sos, es co las de apren di za-
gem pro fis si o nal e es co las para ex cep ci o na is. Além
dis so, ofer tam re fe i ções para pes so as sem re cur sos e
de sen vol vem cam pa nhas para pre ven ção do uso de
dro gas, bem como para re cu pe ra ção de dro ga dos.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, con si de ro da mais
alta jus ti ça a ho me na gem que pres ta mos nes te mo -
men to à ma ço na ria bra si le i ra, bem as sim a ini ci a ti va
do no bre Co le ga, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, de
in clu ir a Ação Pa ra ma çô ni ca Ju ve nil como mé to do de
en si no com ple men tar. Essa pro pos ta acon te ce num
mo men to opor tu no, em que aven tu re i ros e de lin qüen-
tes pro cu ram des vi ar a ju ven tu de bra si le i ra para os
ca mi nhos do cri me or ga ni za do, do in di vi du a lis mo, do
con su mis mo e da in di fe ren ça em re la ção aos se me-
lhan tes.

Co nhe ce dor dos ele va dos prin cí pi os da ma ço-
na ria e da me ri tó ria obra de sen vol vi da por essa en ti-
da de em nos so País, re co men dei, como Re la tor, a
apro va ção do PLS nº 241, en fa ti zan do que a atu a ção
da Loja Pa ra ma çô ni ca Ju ve nil a cre den cia a ser re co-
nhe ci da como en ti da de de uti li da de pú bli ca.

Ao en ca re cer o voto fa vo rá vel dos meus Pa res
na apre ci a ção do ci ta do Pro je to, que ro, mais uma
vez, cum pri men tar os ma çons bra si le i ros pelo trans -
cur so des ta data, de se jan do a to dos uma ati vi da de
lon ga e pro fí cua nes sa pro fun da in te ra ção com a so -
ci e da de bra si le i ra.

Mu i to obri ga do!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a Ses são Espe ci al do Se na do Fe de ral
em ho me na gem ao Dia do Ma çom cons ti tui uma tra di-
ção que faz jus ao re le van te pa pel que essa or ga ni za-
ção teve e tem na His tó ria da hu ma ni da de e, em es -
pe ci al, na de nos so País. Um pa pel que sem pre foi de
di fu são dos mais avan ça dos ide a is de li ber da de e de
pro gres so do ho mem pelo aper fe i ço a men to do es pí ri-
to e da cons ciên cia, com base no amor e na fra ter ni-
da de. Por meio des sas ce ri mô ni as, o Se na do Fe de ral,
em seu pa pel de re pre sen tar os Esta dos, de mons tra
a re je i ção dos pre con ce i tos se cu la res con tra a Ma ço-
na ria, es ti mu la dos pelo obs cu ran tis mo e pela ig no-
rân cia de al guns.

É bem co nhe ci da, por exem plo, a par ti ci pa ção
da Ma ço na ria em pro ces sos como o da con quis ta da
Inde pen dên cia pelo Bra sil, as sim como nas lu tas pela 
Abo li ção da Escra va tu ra e pela im plan ta ção da Re pú-
bli ca. Mais re cen te men te, a or ga ni za ção foi de ci si va
nos en fren ta men tos po lí ti cos pela res ta u ra ção da de -
mo cra cia, na ob ten ção da anis tia dos per se gui dos
pelo gol pe mi li tar de 1964 e na res ta u ra ção do su frá-
gio uni ver sal nos ple i tos ma jo ri tá ri os. Assim, em bo ra
me nos vi sí vel, a Ma ço na ria con ti nua a pres tar os
mais re le van tes ser vi ços à Na ção bra si le i ra.

A ga le ria de per so na gens de nos sa His tó ria que
fo ram ma çons é ex ten sa e sem pre lem bra da nes sas
oca siões. Não é pre ci so se es ten der nes se as sun to
nem co me ter o des li ze de es que cer de men ci o nar al -
gum nome im por tan te.

Inde pen dên cia, Abo li ção, Pro cla ma ção da Re-
pú bli ca, Anis tia: es ses são mar cos his tó ri cos que nos
po dem pa re cer re mo tos e fá ce is de ser atin gi dos, em
nos sa pers pec ti va, si tu a dos que es ta mos nes te sé cu-
lo XXI, quan do ques tões fun da men ta is, como a da
afir ma ção do ide al da igual da de for mal de to dos os
ho mens, es tão pa ci fi ca das e su pe ra das. Infe liz men te,
em bo ra a igual da de pe ran te a Lei seja con sen su al no
mun do de hoje, a re a li da de do mun do e de nos so País 
ain da mos tra as mar cas es can da lo sas da in jus ti ça e
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da de si gual da de eco nô mi ca e so ci al, fa tos que con -
tra ri am os ide a is hu ma ni tá ri os.

As ques tões so ci a is, como a da re du ção da
fome, da po bre za e do de sem pre go, são hoje as prin -
ci pa is fren tes de ação pú bli ca da ma ço na ria, como
ins ti tu i ção de na tu re za fi lan tró pi ca que é e sem pre foi.
A dig ni da de do ho mem, re ba i xa da pela mi sé ria, é ina -
ce i tá vel para quem, como os adep tos da ma ço na ria,
acre di tam na mo ral e na fra ter ni da de como pi la res da
evo lu ção es pi ri tu al hu ma na.

Sei mu i to bem dis so por que, quan do fui Go ver-
na dor de Ron dô nia, tive a opor tu ni da de de ter a Ma -
ço na ria como par ce i ra e co ad ju to ra nos di ver sos pro -
gra mas so ci a is que bus quei em pre en der.

Des de 1983, a Ma ço na ria vem in ves tin do na ju -
ven tu de, cons ci en te das di fi cul da des que os jo vens
en fren tam hoje para se de sen vol ver ple na men te
como ci da dãos úte is em meio à vi o lên cia e à cri mi na-
li da de que os cer cam. Pela Ação Pa ra ma çô ni ca Ju ve-
nil (APJ), a or ga ni za ção pro mo ve o aper fe i ço a men to
fí si co e in te lec tu al de ra pa zes e mo ças, quer se jam ou 
não fi lhos de ma çom.

Pa ra le la men te aos es tu dos es co la res re gu la res,
os jo vens re ce bem tre i na men to prá ti co em ati vi da des
li ga das ao ci vis mo, à mú si ca, ao can to, à dan ça, às
ar tes cê ni cas, à pin tu ra, aos es por tes e à li te ra tu ra.
Des se modo, a or ga ni za ção bus ca con tri bu ir para
des per tar no jo vem ati tu des no bres, res pon sá ve is e
que so mem na sua for ma ção in te gral como ci da dão
hon ra do, cul to, res pon sá vel e ajus ta do para ma ne jar
a arte da vida com sa be do ria, jus ti ça e amor.

A APJ é, tal vez, a ma i or obra so ci al re a li za da
atu al men te pela Ma ço na ria, por que vol ta da para esse
seg men to tão fra gi li za do de nos sa so ci e da de nes ses
tem pos de di fi cul da des eco nô mi cas e de um re la ti vis-
mo mo ral que se afi gu ra ter ri vel men te des nor te a dor
para as cons ciên ci as em for ma ção.

Por sua His tó ria, por seu pre sen te e por seu fu -
tu ro de ação po si ti va na di fu são do hu ma nis mo e da
fra ter ni da de, ve nho, mais uma vez, sa u dar a Ma ço na-
ria nes sa ses são de di ca da ao dia do ma çom. Tra ta-se
de ci da dãos con sa gra dos ao pro gres so da hu ma ni da-
de e da Na ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)

– Está sus pen sa a ses são por cin co mi nu tos, para que
pos sa mos cum pri men tar os ho me na ge a dos.

(Pal mas.)

(A ses são é sus pen sa às 15 ho ras e
12 mi nu tos e re a ber ta às 15 ho ras e 20 mi -
nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está re a ber ta a ses são.

So bre a mesa, pa re ce res que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 1.122, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 321, de 2003, de au to ria do Se-
na do Edu ar do Su plicy, para ma ni fes ta ção
do Se na do Fe de ral no sen ti do de con de-
nar as re cen tes exe cu ções de dez pes so-
as na Co lôm bia e para exor ta ção do Go-
ver no da que le pais a re to mar o pro ces so
de paz com os gru pos atu an tes em seu
ter ri tó rio.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Nos ter mos do per mis si vo re gi men tal, vem a
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
ana li sar o Re que ri men to nº 321, de 2003, com voto
de cen su ra às re cen tes exe cu ções de dez pes so as na 
Co lôm bia e que 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
atu an tes na que le País.

Ver sa da em sete “con si de ran da”, a ini ci a ti va le -
gis la ti va sob exa me pre ten de fa zer se ma ni fes tar a
voz do Se na do Fe de ral no sen ti do de con de nar a ma -
ni fes ta es ca la da de vi o lên cia, exor tan do a re a li za ção
de es for ços em prol de 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.

O pres tí gio e a im por tân cia do Bra sil na po lí ti ca
mul ti la te ral su b re gi o nal in duz a uma ne ces sá ria to-
ma da de po si ção em ques tões que atin gem o equi lí-
brio re gi o nal e a se gu ran ça co le ti va. A es ta bi li da de da 
Co lôm bia e de toda a re gião an di na de vem cons ti tu ir
cons tan te pre o cu pa ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra
e a ma ni fes ta ção con gres su al aqui apre ci a da é des -
tar te to tal men te de se já vel.

Ou tros sim, tam bém é lou vá vel que esta Co mis-
são se ma ni fes te, fa zen do va ler o peso e a cre di bi li da-
de de que dis põe o Se na do Fe de ral des ta Re pú bli ca.

Res sal ta ain da o Re que ri men to em apre ço a im -
por tân cia da que le País an di no para o Bra sil, haja vis -
ta as fron te i ras vi vas co muns que te mos na re gião
Ama zô ni ca.
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II – Aná li se

A Co lôm bia tem man ti do com o Bra sil, ao lon go
dos úl ti mos anos, um re la ci o na men to cor di al, mas de
pou ca den si da de, si tu a ção que está pro cu ran do re-
ver ter me di an te ini ci a ti vas de co o pe ra ção ca pa zes de 
di na mi zar es sas re la ções.

O re la ci o na men to Bra sil-Co lôm bia se ca rac te ri-
za por tra di ci o na is la ços de ami za de e pelo res pe i to e
re co nhe ci men to mú tu os. Há pro xi mi da de e co or de na-
ção de po si ções, tan to na pa u ta de as sun tos bi la te ra-
is, quan to no âm bi to mul ti la te ral. O in ter câm bio co-
mer ci al é su pe ra vi tá rio para o Bra sil, o que tem sido
ob je to de aten ção por par te das au to ri da des co lom bi-
a nas, que bus cam uma re la ção mais equi li bra da nes -
ta área.

O Go ver no co lom bi a no não tem lo gra do co i bir
os per sis ten tes se qües tros, as sas si na tos e ata ques à
in fra-es tru tu ra, a exem plo do mas sa cre de Bo ja yá
(Cho có), em maio de 2003, quan do mor re ram 119 ci -
vis. Do en fren ta men to en tre as FARC e as for ças re -
gu la res nos úl ti mos me ses mor re ram 550 com ba ten-
tes, sen do que, his to ri ca men te, o con fli to in ter no vi -
nha re sul tan do em 900 a 1000 mor tes por ano. A po si-
ção bra si le i ra em re la ção ao diá lo go es ta be le ci do
pelo Go ver no jun to às FARC tem-se fun da men ta do
nas se guin tes pre mis sas: a) apo io ao pro ces so de
paz; b) dis po si ção de co la bo rar com o mes mo, caso
re ce bi da so li ci ta ção, o que man tém a tra di ção da po lí-
ti ca ex ter na bra si le i ra.

A pro pos ta aqui apre ci a da, mer cê de seu opor -
tu no e bem di men si o na do pro pó si to, é con ve ni en te
aos in te res ses na ci o na is, en se jan do uma par ti ci pa-
ção ati va da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal em as sun tos de al tís si ma re le vân cia e
que di zem res pe i to ao pró prio equi lí brio su b re gi o nal.
Ade ma is, uti li za-se de for ma apro pri a da para os fins a 
que se pro põe, sen do cons ti tu ci o nal, le gal e ver sa da
em boa téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Pelo ex pos to, so mos pela apro va ção do Re que-
ri men to nº 321, de 2003, com voto de cen su ra do Se -
na do Fe de ral à exe cu ção de dez pes so as na Co lôm-
bia e que 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 atu an tes
em seu ter ri tó rio.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – João Ca pi be ri be,
Re la tor ad hoc – Hé lio Cos ta – Edu ar do Aze re do –
Jef fer son Pe res – Mar ce lo Cri vel la – Sibá Ma cha-
do – Tião Vi a na – Ro dolp ho Tou ri nho – Gil ber to
Mes tri nho – Jose Agri pi no – Val dir Ra upp.

PARECER Nº 1.123, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 543, do Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, que ma ni fes ta in te gral apo io à de -
ci são do go ver no bra si le i ro de não as si-
nar acor do bi la te ral com os EUA para exi -
mir ci da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris-
di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za
Re la tor ad hoc: Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o so -
bre o Re que ri men to Nº 543, de 2003, do Se na dor Alo -
i zio Mer ca dan te, que ma ni fes ta in te gral apo io à de ci-
são do go ver no bra si le i ro de não as si nar acor do bi la-
te ral com os EUA para exi mir ci da dãos nor te-ame ri-
ca nos da ju ris di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

O Re que ri men to fun da men ta-se no art. 222 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. O au tor lem -
bra, ain da, que a cri a ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o-
nal (TPI) cons ti tui pas so de enor me re le vân cia para a
de fe sa dos di re i tos hu ma nos e da de mo cra cia em
todo o mun do e que o Bra sil, como Esta do-par te da
re fe ri da Cor te, tem por obri ga ção cum prir as de ter mi-
na ções do Esta tu to do TPI.

II – Aná li se

O Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal (TPI), ins ti tu í do
pelo Esta tu to de Roma, de 1998, veio aten der a uma
de man da in ter na ci o nal de pu ni ção a gran des cri mi no-
sos de guer ra, a qual tem suas ori gens no Tri bu nal de
Nu rem berg, que jul gou os lí de res na zis tas, ao for mal
da Se gun da Gu er ra Mun di al. Re pre sen ta, ain da, o
an se io da co mu ni da de in ter na ci o nal por jus ti ça e paz
no sé cu lo XXI.

De acor do com o Esta tu to de Roma, o TPI de ve-
ria en trar em ope ra ção após sua se xa gé si ma ra ti fi ca-
ção, o que ocor reu em 2002. Atu al men te, o Esta tu to
de Roma já con ta com a as si na tu ra de cer ca de 130
pa í ses, e mais de nove de ze nas de ra ti fi ca ções. O
Bra sil as si nou o Esta tu to de Roma em 7 de fe ve re i ro
de 2000. Com a apro va ção do Con gres so Na ci o nal
pelo De cre to Le gis la ti vo nº 112, de 6 de ju nho de
2002, o ins tru men to de ra ti fi ca ção foi de po si ta do pelo
go ver no bra si le i ro em 20 de ju nho do mes mo ano,
pas san do o Esta tu to a vi go rar para o País a par tir de
1º de se tem bro de 2002. O De cre to nº 4.388, de 25 de 
se tem bro 2002, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
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de 26 de se tem bro de 2002, pro mul gou o Esta tu to de
Roma.

Com sua sede em Haia, o TPI teve seus ju í zes
es co lhi dos en tre re no ma dos in ter na ci o na lis tas e cri -
mi na lis tas, den tre os qua is a bra si le i ra Sylvia He le na
Ste i ner. Tra ta-se de uma Cor te per ma nen te com ju ris-
di ção glo bal e com o ob je ti vo de in ves ti gar e tra zer a
jul ga men to in di ví du os que te nham co me ti do os cha -
ma dos gran des cri mes in ter na ci o na is, a sa ber, ge no-
cí dio, cri mes de guer ra, cri mes con tra a hu ma ni da de
– in clu in do agres são ge ne ra li za da a ci vis, ou con tra
po pu la ções, como tor tu ra e es tu pros em mas sa para
as cha ma das “lim pe zas ét ni cas”.

Vale lem brar que o Esta tu to de Roma pre vê ex -
pli ci ta men te que a Cor te só será com pe ten te para jul -
gar de ma ne i ra com ple men tar, ou seja a ju ris di ção do
Tri bu nal tem ca rá ter ex cep ci o nal e é com ple men tar à
dos Esta dos – in clu si ve da que les que não se jam sig -
na tá ri os do Esta tu to de Roma –, só po den do ser exer -
ci da quan do se ve ri fi car ma ni fes ta in ca pa ci da de ou
fal ta de dis po si ção de um sis te ma ju di ciá rio na ci o nal
para exer cer a ju ris di ção pri má ria so bre os cri mes
pre vis tos no Esta tu to.

A ma i or opo si ção ao TPI tem sido dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca. Des de a Con fe rên cia de Roma,
em 1998, os nor te-ame ri ca nos mos tra ram-se fer vo ro-
sos opo si to res ao TPI, pois não ad mi ti am que seus ci -
da dãos pu des sem vir a ser jul ga dos por uma Cor te
Inter na ci o nal.

Uma vez que se ria ine vi tá vel o es ta be le ci men to
do TPI, o go ver no dos Esta dos Uni dos deu iní cio a
uma cam pa nha pelo es ta be le ci men to de acor dos bi -
la te ra is com as de ma is na ções do glo bo, os cha ma-
dos “acor dos de imu ni da de”. Por meio dos re fe ri dos
acor dos, os na ci o na is nor te-ame ri ca nos acu sa dos de 
cri mes da com pe tên cia do TPI que se en con tras sem
no ter ri tó rio do Esta do sig na tá rio do tra ta do com os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca te ri am as se gu ra da sua
imu ni da de fren te à Cor te Inter na ci o nal. Tais acor dos
ame a çam a efi cá cia do TPI.

Assim, a pres são do go ver no nor te-ame ri ca no
tem sido sig ni fi ca ti va so bre os mem bros da co mu ni-
da de in ter na ci o nal, so bre tu do os sig na tá ri os do TPI,
para que ce le brem tais acor dos de imu ni da de com os
Esta dos Uni dos. A as si na tu ra des ses acor dos, por
pres são de um país es tran ge i ro, re pre sen ta ria uma
sub mis são in com pa tí vel com a con di ção do Bra sil de
Esta do so be ra no.

O Bra sil, sem pre de fen sor do di re i to in ter na ci o-
nal, da pre ser va ção dos di re i tos hu ma nos e da igual -

da de ju rí di ca dos Esta dos, ten do ao seu lado pa í ses
como o Ca na dá e a Ale ma nha, não se pres tou a as si-
nar os acor dos de imu ni da de com os Esta dos Uni dos.
A re a ção nor te-ame ri ca na veio sob a for ma de re ta li a-
ções, com des ta que para a sus pen são das ati vi da des
de co o pe ra ção na área mi li tar, re ta li a ções es sas que
fo ram lan ça das con tra de ze nas de pa í ses, en tre os
qua is o Bra sil.

O Go ver no bra si le i ro man te ve-se fir me em sua
so be ra na po si ção de não se sub me ter à pres são nor-
te-ame ri ca na e as si nar, con tra prin cí pi os ba si la res de 
sua po lí ti ca ex ter na, os acor dos de imu ni da de. Nes se
sen ti do, o Re que ri men to sob aná li se apla u de a ati tu-
de de nos so Po der Exe cu ti vo, como re pre sen tan te le -
gí ti mo dos in te res ses bra si le i ros jun to à co mu ni da de
das na ções.

Ade ma is, como bem lem bra o au tor do re que ri-
men to, o Tri bu nal “re pre sen ta o co ro a men to dos es -
for ços de to dos aque les que acre di tam que de fe sa
dos di re i tos fun da men ta is da pes soa hu ma na deva
es tar aci ma de in te res ses es pe cí fi cos de gru pos ou
pa í ses”. O Bra sil, como sig na tá rio do Esta tu to de
Roma e de fen sor do di re i to in ter na ci o nal, não pode se 
sub me ter à pres são de qual quer Esta do que que i ra
obri gar nos so País a agir con tra os prin cí pi os con sa-
gra dos em nos sa tra di ção ju rí di co-ins ti tu ci o nal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, nos so pa re cer é pela apro -
va ção do Re que ri men to nº 543, de 2003, que ma ni-
fes ta in te gral apo io à de ci são do Go ver no bra si le i ro
de não as si nar acor do bi la te ral com os EUA para exi -
mir ci da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris di ção do Tri bu-
nal Pe nal Inter na ci o nal.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la,
Re la tor ad hoc – João Alber to Sou za – João Ca pi-
be ri be – Edu ar do Aze re do – Sibá Ma cha do – Lú cia
Vã nia – Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti – Ro -
dolp ho Tou ri nho – José Agri pi no – Arthur Vir gí lio
– Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 4.388,
DE 25 DE SETEMBRO DE 2002

Pro mul ga o Esta tu to de Roma do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.124, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to  Le gis la ti vo nº 383, de 2003(nº
1.060, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do de Extra di ção
en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul,
con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10 de
de zem bro de 1998.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 681, de 26 de maio de 1999, en vi ou ao Con -
gres so Na ci o nal o tex to do Acor do de Extra di ção en -
tre os Esta dos Par tes do Mer co sul, con clu í do no Rio
de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1998.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos a Men sa gem foi dis -
tri bu í da às Co mis sões Par la men tar Con jun ta do Mer -
co sul, de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, de
Fi nan ças e Tri bu ta ção e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção. Foi apre ci a da na Co mis são do Mer co sul
em 22 de no vem bro de 2000, e na Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal foi apro va da na
for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo em aná li se, no
dia 20 de ju nho de 2001.A pro po si ção foi sub se qüen-
te men te apro va da pela Co mis são de Fi nan ças e Tri -
bu ta ção (24-4-2002), Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção (8-5-2002) e pelo Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos (2-7-2003).

Inclu í da na lis ta de pri o ri da des da con vo ca ção
ex tra or di ná ria de ju lho de 2003, a pro po si ção foi en -
ca mi nha da ao Se na do Fe de ral em 4 de ju lho de 2003,
onde foi dis tri bu í da para esta Co mis são em 7 de ju lho
se guin te e ao Re la tor sig na tá rio no dia 22 de ju lho de
2003, após pra zo re gi men tal no qual não re ce beu
emen das.

II – Aná li se

Cu i da-se de um im por tan tís si mo acor do no âm -
bi to do Mer co sul, que for ta le ce a ins ti tu ci o na li za ção
do blo co por meio da ado ção de um pac to co le ti vo de
ex tra di ção e que uni for mi za rá a per se cu ção cri mi nal
nos qua tro Esta dos Par tes.

A men sa gem pre si den ci al veio acom pa nha da
da ne ces sá ria ex po si ção de mo ti vos do Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res, de onde se des ta cam os prin ci-
pa is pon tos que mo ti va ram o Che fe de Esta do a fir -

mar o pre sen te con vê nio e sua im por tân cia, e que se
ci tam a se guir:

1. A ne go ci a ção do re fe ri do ins tru men-
to in ter na ci o nal foi pro pos ta pela de le ga ção
bra si le i ra du ran te o 38º Encon tro da Co mis-
são Téc ni ca da Re u nião de Mi nis tros da
Jus ti ça do Mer co sul, re a li za da em Bra sí lia,
nos dias 9 e 10 de se tem bro de 1998.

2. Tal pro pos ta teve ori gem no en se jo
do Go ver no bra si le i ro de fo men tar a co o pe-
ra ção in ter na ci o nal na área ju rí di ca e, em
es pe ci al, no to can te aos pro ces sos de ex-
tra di ção, te mas que têm tido a par ti ci pa ção
cres cen te na agen da ex ter na do País.

3. O pro ces so ne go ci a dor foi di ri gi do
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, em co la bo ra ção
com o De par ta men to de Assun tos Con su la-
res, Ju rí di cos e de Assis tên cia a Bra si le i ros
no Exte ri or do Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res. Os en ten di men tos a res pe i to vi sa ram
a sim pli fi car e agi li zar a co o pe ra ção in ter na-
ci o nal quan to à ex tra di ção, aten tan do sem-
pre para a ne ces si da de de com pa ti bi li zar o
Pro je to de Acor do com a le gis la ção bra si le i-
ra so bre o as sun to.

4. Como re sul ta do, os dis po si ti vos do
tex to acor da do con tem plam, en tre ou tros te -
mas, o res pe i to às dis po si ções cons ti tu ci o-
na is re fe ren tes à na ci o na li da de da pes soa
re cla ma da, o prin cí pio da es pe ci a li da de, a
não apli ca ção da pena de mor te ou da pena 
per pé tua pri va ti va de li ber da de, o con sen ti-
men to pré vio à re ex tra di ção para ter ce i ros
pa í ses por par te do Esta do que a con ce de,
o en ca mi nha men to por via di plo má ti ca dos
pe di dos, a dis pen sa da le ga li za ção dos do-
cu men tos e a al ter na ti va da apre sen ta ção
do pe di do de pri são pre ven ti va por via di plo-
má ti ca ou pela Orga ni za ção Inter na ci o nal
de Po lí cia Cri mi nal (Inter pol).

Não obs tan te a pre o cu pa ção de com-
pa ti bi li za ção com a le gis la ção in ter na, o pri -
me i ro dos ór gãos téc ni cos a apre ci ar a Men -
sa gem, a Co mis são Mis ta do Mer co sul, ao
apro var em 22 de no vem bro de 2000, o Re -
la tó rio da la vra do en tão De pu ta do Ger ma-
no Ri got to, que re co men da va a apro va ção
do tra ta do, aler tan do, con tu do, para a exis-
tên cia de de fi ni ção es tri ta de cri me po lí ti co
nes se tra ta do, o que de i xa ria pou ca mar-
gem para al te ra ções nes sa clas si fi ca ção
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pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o que é de
nos sa pra xe cons ti tu ci o nal e le gal.

Tal pre o cu pa ção foi ob je to pos te ri or da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da
Câ ma ra do De pu ta dos que de ci diu in clu ir uma cláu -
su la in ter pre ta ti va no Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
re di gi do pela Co mis são de ter mi nan do, por meio de
um pa rá gra fo ao art. 1º, que “na apli ca ção do tex to
do re fe ri do Acor do pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, es pe ci al men te o Arti go V, cabe ao Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral pro ces sar e jul gar a ex tra di ção so li-
ci ta da por Esta do es tran ge i ro, bem como apre ci ar o
ca rá ter da in fra ção, con for me suas re gras e pro ce di-
men tos in ter nos de de ci são e sua in ter pre ta ção dos
fa tos que fun da men tam o pe di do de ex tra di ção, nos
ter mos da le gis la ção bra si le i ra.”

Não sen do se gu ro que um de cre to le gis la ti vo
pos sa dis por so bre in ter pre ta ção de lei ou tra ta do, e
sa ben do-se que no Bra sil os tra ta dos têm a mes ma
es ta tu ra que leis or di ná ri as, ope ran do nes se me ca-
nis mo o prin cí pio pelo qual lei pos te ri or der ro ga an te-
ri or, tal vez seja mais ade qua do em al gum mo men to
ado tar-se nova lei no Bra sil para o res guar do de nos -
sa sis te má ti ca atu al, caso se jul gue ne ces sá rio, a de -
pen der dos de ba tes que pos sam ser sus ci ta dos. Ain -
da as sim, nada há a obs tar que se apro ve o pro je to de 
de cre to le gis la ti vo, tal como pro pos to pela Câ ma ra
dos De pu ta dos.

III – Voto

Por todo o ex pos to, con si de ran do ade ma is a
con ve niên cia téc ni ca e a ade qua ção le gis la ti va e re gi-
men tal, opi na-se pela apro va ção do  Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 383, de 2003.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. – Edu-
ar do Su plicy, Re la tor, – João Ca pi be ri be, – Gil ber to
Mes tri nho, – Mo za ril do Ca val can ti, – Jef fer son Pe -
res, – Edu ar do Aze re do, Re la tor Ad Hoc, – Mar ce lo
Cri vel la, – Mar co Ma ci el, – Sibá Ma cha do, – João
Alber to Sil va, – Lú cia Va nia, – José Agri pi no.

LEGISLAÇÃO CITADA  ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. (*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 1.125, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e de De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 384, de 2003 (nº
951/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),que
apro va o tex to do XXI Pro to co lo Adi ci o nal
ao Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca
nº 35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos
Esta dos-Par tes do Mer ca do Co mum do sul
(MERCOSUL) e o Go ver no da Re pú bli ca do
Chi le, as si na do em 19 de ou tu bro de 1999.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o tex -
to do XXI Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do de Com ple-
men ta ção Eco nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os Go-
ver nos dos Esta dos-Par tes do Mer ca do Co mum do
Sul (MERCOSUL) e o Go ver no da Re pú bli ca do Chi -
le, as si na do em 19 de ou tu bro de 1999, e en ca mi nha-
do ao Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº
661, de 2000, do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi dis tri-
bu í da ini ci al men te às Co mis sões de Re la ções Exte ri-
o res e De fe sa Na ci o nal; de Eco no mia, Indús tria e Co -
mér cio; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.
Essa úl ti ma, an tes de seu exa me, re que reu o pro nun-
ci a men to da Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer -
co sul, por se tra tar de ma té ria de in te res se do Blo co,
à luz do dis pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da
Re so lu ção nº 1, de 1996-CN.

A re fe ri da Co mis são apro vou, por una ni mi da de,
o re la tó rio, que re co men da va a apro va ção, pe las de -
ma is co mis sões do Con gres so Na ci o nal, da ma té ria
em exa me. Se guiu-se o exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, que con clu iu
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. A ma té ria foi apro va da em Ple ná rio em 2 de ju -
lho de 2003, vin do ao Se na do Fe de ral.

O ob je ti vo des se ins tru men to in ter na ci o nal é o
de es ta be le cer um novo “Re gi me de So lu ção de Con -
tro vér si as” para o Acor do de Com ple men ta ção Eco -
nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta -
dos Par tes do Mer co sul e o Go ver no da Re pú bli ca do
Chi le.
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Se gun do esse novo Re gi me, as con tro vér si as
quan to à apli ca ção, in ter pre ta ção ou des cum pri men-
to das dis po si ções con ti das no Acor do de Com ple-
men ta ção Eco nô mi ca nº 35, e dos pro to co los e ins tru-
men tos ce le bra dos ou que se ce le brem no âm bi to do
mes mo, se rão sub me ti das ao pro ce di men to de so lu-
ção de con tro vér si as es ta be le ci do pelo XXI Pro to co lo
Adi ci o nal. Po de rão ser par tes em uma con tro vér sia o
Chi le, o MERCOSUL, ou cada um de seus Esta dos
Par tes, iso la da men te.

O “Re gi me de So lu ção de Con tro vér si as em
apre ço pre vê três eta pas para a so lu ção dos con fli tos
que por ven tu ra ve nham a sur gir em vir tu de da apli ca-
ção do Tra ta do.

A pri me i ra eta pa pre vê a re a li za ção de ne go ci a-
ções di re tas, que per mi tam che gar a uma so lu ção
mu tu a men te sa tis fa tó ria.Se, no pra zo pre vis to no ar ti-
go 6 (30 dias do re ce bi men to da so li ci ta ção, pror ro gá-
ve is por 15 dias), não se che gar a uma so lu ção mu tu-
a men te sa tis fa tó ria ou a con tro vér sia se re sol ver par -
ci al men te, qual quer das Par tes po de rá so li ci tar, por
es cri to, que se re ú na a Co mis são Admi nis tra do ra. Se
a Co mis são es ti mar ne ces sá ria a aju da de as ses so-
ria téc ni ca para for mu lar suas re co men da ções, or de-
na rá a for ma ção de um Gru po de Espe ci a lis tas, es co-
lhi dos de lis tas de dez no mes, for ne ci das por cada
uma das Par tes Sig na tá ri as. Se as Par tes não che ga-
rem a uma so lu ção mu tu a men te sa tis fa tó ria den tro do 
pra zo pre vis to (30 dias), dar-se-á por ter mi na da essa
eta pa do pro ce di men to de so lu ção de con tro vér si as.

Qu an do não ti ver sido pos sí vel so lu ci o nar a con -
tro vér sia me di an te a apli ca ção dos pro ce di men tos
aci ma pre vis tos, qual quer das Par tes po de rá de ci dir
sub me tê-la ao pro ce di men to ar bi tral pre vis to no Ca pí-
tu lo IV do pre sen te Pro to co lo. O Arti go 3º dis põe que
os la u dos ar bi tra is são ina pe lá ve is e obri ga tó ri os para 
as Par tes a par tir do re ce bi men to da res pec ti va no ti fi-
ca ção e te rão re la ti va men te a elas for ça de co i sa jul -
ga da.

Qu an to ao des cum pri men to, to tal ou par ci al, do
la u do ar bi tral, o Pro to co lo pre vê a pos si bi li da de de
que a Par te Re cla man te pos sa ado tar cer tas me di-
das, po den do sus pen der, me di an te co mu ni ca ção às
de ma is par tes sig na tá ri as do Pro to co lo, tem po ra ri a-
men te, con ces sões ou ou tras obri ga ções equi va len-
tes em fa vor da Par te re cla ma da, com vis tas a ob ter o
cum pri men to do la u do.

São es ses os as pec tos prin ci pa is do Pro to co lo
Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca
nº 35, des ti na do à so lu ção de con tro vér si as en tre os
Esta dos Par tes do MERCOSUL e o Chi le.

II – Aná li se

Do exa me do dis pos to no ato in ter na ci o nal em
tela, con clui-se que se tra ta de ins tru men to ju rí di co de 
gran de uti li da de para o avan ço do pro ces so de in te-
gra ção re gi o nal, fun da men tal men te para a in te gra ção
eco nô mi ca e co mer ci al en tre os Esta dos Par tes do
MERCOSUL e o Chi le.

O re gi me de so lu ção de con tro vér si as aqui de -
se nha do pre vê di fe ren tes eta pas a se rem uti li za das,
caso não se lo gre di ri mir o con fli to por meio das ne go-
ci a ções di re tas, cul mi nan do com o ins ti tu to da ar bi tra-
gem, mu i to ade qua do à rá pi da so lu ção das con tro vér-
si as co mer ci a is. Cabe lem brar, ade ma is, nes se con -
tex to, a ten dên cia que pre va le ce no mo men to pre sen-
te nas re la ções eco nô mi cas in ter na ci o na is no sen ti do
de con fe rir aos agen tes eco nô mi cos ma i or se gu ran ça
ju rí di ca nas ope ra ções que por ven tu ra le vem a cabo
no mar co dos acor dos de com ple men ta ção eco nô mi-
ca como o ACE-35, ce le bra do en tre os Esta dos Par -
tes do MERCOSUL e o Chi le.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to e da im por tân cia de
que se re ves te o pre sen te ins tru men to in ter na ci o nal,
com vis tas ao es tre i ta men to das re la ções eco nô mi-
cas en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul e seu mem -
bro Asso ci a do, o Chi le, vo ta mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do tex to do XXI Pro to co lo Adi ci o nal ao
Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº 35, ce le-
bra do en tre os Go ver nos dos Esta dos Par tes do Mer -
ca do Co mum do Sul (MERCOSUL) e o Go ver no da
Re pú bli ca do Chi le, em 19 de ou tu bro de 1999.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –  Pre -
si den te, Re la tor. – Edu ar do Su plicy, Pre si den te,
João Ca pi be ri be, Re la tor, – Jef fer son Pé res, –
Edu ar do Aze re do, – Gil ber to Mes tri nho, – Mar ce lo
Cri vel la, – Mo za ril do Ca val can ti, – Mar co Ma ci el,
Sibá Ma cha do, – João Alber to Sou za.

PARECER Nº 1.126, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 386, de 2003 (nº
1.663/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos
que “apro va o tex to do Acor do de Sede
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ce le bra do
em San ti a go do Chi le, em 3 de abril de
2001”.

Relator:Se na dor João Ribeiro
Re la tor ad hoc, Senador Gilberto Mestrinho
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I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 386, de 2003
(PDC nº 1.663, de 2002, na ori gem), que “apro va o
tex to do Acor do de Sede en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as (CIAT), ce le bra do em San -
ti a go do Chi le, em 3 de abril de 2001.”

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca sub me teu à apre ci a ção do Con gres so Na -
ci o nal o tex to do ato in ter na ci o nal aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 3 de ju lho de 2003, ten do
na que la Casa pas sa do pelo cri vo da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, da Co mis são
de Fi nan ças e Tri bu ta ção e da Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção.

A ma té ria foi in clu í da na pa u ta da Con vo ca ção
Extra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal para o pe río do
de 1º a 31 de ju lho de 2003, de acor do com a Men sa-
gem Pre si den ci al nº 288, de 2003. No Se na do Fe de-
ral, em 10 de ju lho de 2003, foi dis tri bu í da à Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal (CRE). Fe -
i ta a le i tu ra, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral (RISF), deu-se o pra zo de
cin co dias úte is para emen das.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das ao pro je to, sen do o mes mo dis tri-
bu í do ao Re la tor para pa re cer.

Acom pa nha a pro po si ção a Men sa gem nº 829,
de 2001, do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to
do tra ta do ao Con gres so Na ci o nal, e a Expo si ção de
Mo ti vos nº 173, de 20 de ju nho de 2001, do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, se gun do
a qual a ins ta la ção de uma re pre sen ta ção do CIAT no
Bra sil “pro pi ci a rá um es tre i ta men to da co o pe ra ção
en tre tal or ga ni za ção e nos sa ad mi nis tra ção tri bu tá-
ria, tan to no cam po dos es tu dos es pe ci a li za dos,
quan to no cam po prá ti co das ati vi da des diá ri as vol ta-
das para a ar re ca da ção de tri bu tos”, e acres cen ta que 
as ne go ci a ções pela par te bra si le i ra fo ram con du zi-
das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, que apro vou
o tex to fi nal do do cu men to.

Pelo Acor do, o Go ver no bra si le i ro re co nhe ce
que o Escri tó rio de Re pre sen ta ção do Cen tro Inte ra-
me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as pos sui per so-
na li da de ju rí di ca e ca pa ci da de de ad qui rir di re i tos e
con tra ir obri ga ções, in clu si ve a de ce le brar con tra tos

e acor dos, bem como de ad qui rir e dis por de bens
tan gí ve is e in tan gí ve is, mó ve is e imó ve is, e de pro mo-
ver e con tes tar ações ju rí di cas, de ma ne i ra com pa tí-
vel com to das as de ma is or ga ni za ções in ter na ci o na is.
Atri bu ir-se-ão à fu tu ra re pre sen ta ção do CIAT, a seu
re pre sen tan te, ao re pre sen tan te-ad jun to e aos de ma-
is fun ci o ná ri os que não te nham na ci o na li da de bra si-
le i ra nem aqui re si dam per ma nen te men te, os mes-
mos di re i tos e van ta gens que go zam ou tras or ga ni za-
ções in ter na ci o na is e seus fun ci o ná ri os, de acor do
com o Di re i to Inter na ci o nal, en tre as qua is a in vi o la bi-
li da de pes so al, imu ni da de de ju ris di ção lo cal, fa ci li da-
des em ope ra ções cam bi a is equi va len tes às de mis -
sões di plo má ti cas e seus fun ci o ná ri os e isen ção de
im pos to de im por ta ção sob cer tas con di ções.

II – Aná li se

Fun da do em 1967, o Ciat tem con tri bu í do para
dis se mi nar co nhe ci men tos e ex pe riên ci as no cam po
da ad mi nis tra ção tri bu tá ria, aper fe i ço an do sua prá ti-
ca nos es ta dos-mem bros, a par tir das ne ces si da des
por eles ma ni fes ta das. O Bra sil é mem bro fun da dor
da re fe ri da Orga ni za ção. A ins ta la ção de Escri tó rio de 
Re pre sen ta ção do CJAT em Bra sí lia con tri bu i rá de
ma ne i ra mais efe ti va para o aper fe i ço a men to dos me -
ca nis mos de ad mi nis tra ção tri bu tá ria e para o for ta le-
ci men to da co o pe ra ção he mis fé ri ca nes sa área.

Con vém res sal tar, ain da, que as ga ran ti as, pri vi-
lé gi os e imu ni da des, isen ções e fa ci li da des pre vis tos
no Acor do são os nor ma is e usu a is nes se tipo de
ajus te, con for me as nor mas de Di re i to Inter na ci o nal e
a le gis la ção pá tria.

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de ato in ter na ci o nal
con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, ce -
le bra do no âm bi to de uma im por tan te or ga ni za ção
he mis fé ri ca, o que é bas tan te po si ti vo para as re la-
ções in ter na ci o na is do Bra sil e para a ima gem do País 
jun to à co mu ni da de das na ções.

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu-
no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e
ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro -
va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
386, de 2003.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – João Ca pi be ri be, –
Jef fer son Pé res, – Mo za ril do Ca val can ti, – Gil ber-
to Mes tri nho, Re la tor ad hoc, – Edu ar do Aze re do,
– Mar co Ma ci el, – Mar ce lo Cri vel la, – Sibá Ma cha-
do,  – João Alber to Sou za.
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PARECER Nº 1.127, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre De cre to Le -
gis la ti vo nº 387, de 2003 (nº 1.840/2002,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o 
tex to dos Esta tu tos e Re gu la men tos do
Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra-
ções Tri bu tá ri as, ado ta do na ci da de do
Pa na má em ju lho de 2000.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, por in ter mé-
dio da Men sa gem nº 830, de 8 de agos to de 2001,
sub me te ao Con gres so Na ci o nal o tex to do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2003 (PDC nº  1.840,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to dos Esta tu tos e Re gu la men tos do Cen tro Inte ra-
me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ado ta do na
ci da de do Pa na má, em ju lho de 2000.

Da ex po si ção de mo ti vos for mu la da pelo Se nhor
Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res que acom pa nha a
Men sa gem Pre si den ci al, cum pre des ta car o se guin te:

O ane xo tex to dos Esta tu tos e Re gu la men tos do 
Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as
(CIAT), ado ta do em ju lho de 2000 na Ci da de do Pa na-
má, mo di fi ca os Esta tu tos do CIAT, apro va do na I
Assem bléia Ge ral re a li za da na Ci da de do Pa na má,
em 1967, e atri bui-se àque le Cen tro per so na li da de ju -
rí di ca de di re i to in ter na ci o nal pú bli co.

O CIAT con ta com vin te e oito Esta dos mem bros
na Amé ri ca La ti na, Amé ri ca do Nor te e Ca ri be, as sim
como cin co mem bros as so ci a dos eu ro pe us. Tem por
ob je ti vos a co o pe ra ção mú tua e o in ter câm bio de ex -
pe riên ci as tri bu tá ri as en tre os pa í ses mem bros, bem
como o aper fe i ço a men to de suas ad mi nis tra ções tri -
bu tá ri as, com base nas ne ces si da des por eles ma ni-
fes ta das. O Bra sil tem tido de sem pe nho ati vo no CIAT,
de que é mem bro fun da dor. Re pre sen tan tes bra si le i-
ros já de ti ve ram car gas na Orga ni za ção, in clu si ve sua 
Pre si dên cia, e par ti ci pam com re gu la ri da de em suas
re u niões téc ni cas e Assem bléi as anu a is. Nos ter mos
do Ato cons ti tu ti vo do CIAT, tem o Bra sil con tri bu í do
com os pa í ses da re gião e de les ab sor vi do ex pe riên-
ci as no cam po tri bu tá rio. A in cor po ra ção dos Esta tu-
tos e Re gu la men tos do CIAT ao Di re i to Inter no bra si-
le i ro virá, as sim, for ma li zar si tu a ção que já com pro-
vou ser de gran de pro ve i to para o Bra sil.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o ato in ter na ci o nal
sob exa me foi apre ci a do nas Co mis sões de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Fi nan ças e Tri bu ta ção
e Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, nas qua is re -
ce beu pa re cer fa vo rá vel.

II – Aná li se

Fato bas tan te co mum nas or ga ni za ções in ter-
na ci o na is, a mo di fi ca ção de seus es ta tu tos e re gu la-
men tos fun da ci o na is aten de a uma agen da téc ni ca
e/ou po lí ti ca, ao sa bor de seus Esta dos-mem bros.

No pre sen te caso, como tam bém está co le ci o-
na do na Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, as mo di fi ca ções im ple men-
ta das dão à Orga ni za ção, o Cen tro Inte ra me ri ca no de 
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, per so na li da de ju rí di ca in -
ter na ci o nal, como su je i to de di re i to in ter na ci o nal.

Tra ta-se de mo di fi ca ção de gran de subs tân cia,
que dará mais ins tru men ta li da de e efi ciên cia ao CIAT
e que in te res sa so bre ma ne i ra ao Bra sil, com a pos si-
bi li da de do fun ci o na men to de es cri tó rio de re pre sen-
ta ção des se or ga nis mo em nos so País. Com tal mo di-
fi ca ção, as re la ções com as au to ri da des tri bu tá ri as
bra si le i ras se rão fa ci li ta das, o que é con ve ni en te e
opor tu no aos in te res ses na ci o na is, à luz da pos si bi li-
da de de apro va ção de fu tu ro acor do es pe cí fi co.

De res to, cum pre res sal tar que o pre sen te ato
in ter na ci o nal con tri bui para o aper fe i ço a men to e o
apro fun da men to das re la ções in te ra me ri ca nas, fo-
men tan do o bom re la ci o na men to mul ti la te ral e o ne -
ces sá rio diá lo go he mis fé ri co.

III – Voto

Em face do ex pos to, por con si de rar mos con ve-
ni en te aos in te res ses do País, nada ha ven do que
con fli te com as dis po si ções cons ti tu ci o na is, sen do le -
gal e ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
387, de 2003, que apro va o tex to dos Esta tu tos e Re -
gu la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra-
ções Tri bu tá ri as, ado ta do na ci da de do Pa na má, em
ju lho de 2000.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – João Ca pi be ri be,
Jef fer son Pé res, Mo za ril do Ca val can ti, Gil ber to
Mes tri nho, Re la tor Ad Hoc, Edu ar do Aze re do,
Mar co Ma ci el, Mar ce lo Cri vel la, Sibá Ma cha do,
João Alber to Sou za.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. (*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I -re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 1.128, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo (Nº 389, de 2003 Nº
2.307/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na para 
o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa ci al,
ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, em 8 de
maio de 2001.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, por meio
da Men sa gem nº 1.105, de 22 de ou tu bro de 2001,
sub me te ao Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na para o Pro vi men to
de Ca pa ci da de Espa ci al, ce le bra do no Rio de Ja ne i-
ro, em 8 de maio de 2001.

O Acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem, for mu la do por
sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci-
o nal, após ser dis tri bu í do, tam bém, para a Re pre sen-
ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul; para a Co mis são de Ciên cia e Tec no lo-
gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca; e para a Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

A Men sa gem pre si den ci al foi re ce bi da na Câ-
ma ra dos De pu ta dos em 23 de ou tu bro de 2001 e o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo de ri va do re ce beu a

chan ce la da que la Casa em 10 de ju lho de 2003, sen -
do en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral em 15 de ju lho
sub se qüen te.

Inclu í do na pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria
do pe río do do re ces so de ju lho de 2003, a pro po si ção
em epí gra fe foi dis tri bu í da à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal em 17 de ju lho de 2003
e a este Re la tor sig na tá rio no dia 28 sub se qüen te, de -
po is de de cor ri do pra zo re gi men tal, sem apre sen ta-
ção de emen das.

II – Aná li se

Tra ta-se aqui do es ta be le ci men to de um acor do
de re ci pro ci da de para o de sen vol vi men to de ati vi da-
des es pa ci a is por em pre sas pri va das do Bra sil e da
Argen ti na.

Se gun do bem es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos
en ca mi nha da ao Pre si den te da Re pú bli ca pelo Exce-
len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Pro fes sor Cel so La fer, a Empre sa Bra si le i-
ra de Te le co mu ni ca ções S.A. (Embra tel) de ci diu cri ar
uma sub si diá ria vol ta da ex clu si va men te ao se tor de
sa té li tes, a “New Sat Co”. Essa em pre sa pla ne ja in ves tir
na nova sub si diá ria oi to cen tos mi lhões de dó la res até
2005 e es pe ra re ce i tas anu a is cres cen tes, que de vem
che gar a se is cen tos mi lhões de re a is na que le mes mo
ano. Para que isso seja al can ça do, é ne ces sá rio que a
“New Sat Co” pos sa pres tar ser vi ços de sa té li te em todo 
o con ti nen te sul-ame ri ca no.

Nes se sen ti do, a Embra tel en ca mi nhou so li ci ta-
ção for mal à Se cre ta ria de Co mu ni ca ções ar gen ti na
com pe di do de li cen ça para ofer ta de ca pa ci da de es -
pa ci al dos sa té li tes “Bra sil sat” no mer ca do ar gen ti no,
fa tor de gran de im por tân cia para os fins des se pro je-
to. Em res pos ta, a Co mi sión Na ci o nal de Te le co mu ni-
ca ci o nes (CNC), ór gão re gu la dor das te le co mu ni ca-
ções na Argen ti na, es cla re ceu que a ce le bra ção de
acor do de re ci pro ci da de en tre Argen ti na e Bra sil
cons ti tu i ria re qui si to in dis pen sá vel à au to ri za ção de
re des sa te li ta is não-ar gen ti nas.

Para vi a bi li zar, por tan to, que sa té li tes bra si le i ros
te nham aces so ao mer ca do ar gen ti no de pro vi men to
de ca pa ci da de es pa ci al, a ANATEL, pelo lado bra si le-
i ro, e a Se cre ta ria de Co mu ni ca ções da Argen ti na ela -
bo ra ram acor do para pro vi men to de ca pa ci da de es -
pa ci al en tre os dois pa í ses, as si na do no Rio de Ja ne i-
ro, em 8 de maio de 2001.

Se gun do dis põe o art. 2º do Acor do em tela, as
suas fi na li da des são a de fa ci li tar o pro vi men to de ca -
pa ci da de es pa ci al no Bra sil e na Argen ti na por meio de 
sa té li tes co mer ci a is bra si le i ros ou ar gen ti nos, co or de-
na dos em con for mi da de com o Re gu la men to de Ra di-
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o co mu ni ca ções da UIT e es ta be le cer as con di ções e
os cri té ri os téc ni cos para o pro vi men to de ca pa ci da de
es pa ci al no Ser vi ço Fixo por Sa té li te, in clu si ve DHT,
por meio de sa té li tes bra si le i ros e ar gen ti nos.

O art. 4º es pe ci fi ca as con di ções de uso. Os in ci-
sos V e VI de ter mi nam que cada Par te apli ca rá suas
leis e re gu la men tos de ma ne i ra trans pa ren te e
não-dis cri mi na tó ria ao em pre go de sa té li tes bra si le i ros
ou ar gen ti nos e a to das as en ti da des que so li ci tem
uma li cen ça para pro ver ca pa ci da de es pa ci al por meio
de sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos e que as Li cen-
ças se rão emi ti das tão efi ci en te e ex pe di ta men te
quan to seja pos sí vel pe las au to ri da des com pe ten tes.

Os de ma is dis po si ti vos es ta be le cem os as pec-
tos téc ni cos da re ci pro ci da de e as con di ções ne ces-
sá ri as so bre a en tra da em vi gor, vi gên cia e de nún cia,
em for ma ju ri di ca men te ade qua da.

É im por tan te res sal tar que o pre sen te Acor do foi 
ob je to de am plas dis cus sões en tre as áre as téc ni cas
dos pa í ses en vol vi dos, re pre sen ta das pela ANATEL,
e pela Se cre ta ria de Co mu ni ca ções da Argen ti na.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, da im por tân cia de
que se re ves te o pre sen te ins tru men to in ter na ci o nal
para o bom êxi to na ofer ta de ser vi ços de sa té li te em
di men são re gi o nal pela sub si diá ria da Embra tel e
con si de ran do que o es ta be le ci men to de um acor do
re la ti vo ao aces so ao mer ca do de pro vi men to de ca -
pa ci da de es pa ci al en tre Argen ti na e Bra sil mu i to con -
tri bui para o for ta le ci men to do pro ces so de in te gra ção
re gi o nal do MERCOSUL, opi na-se pela apro va ção do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 389, de 2003, que
apro va o Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
para o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa ci al, ce le bra-
do no Rio de ja ne i ro, em 8 de maio de 2001.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re-
la tor – Joao Ca pi be ri be – Jef fer son Pé res – Gil-
ber to Mes tri nho – Lú cia Vâ nia – Edu ar do Aze re-
do – Mar ce lo Cri vel la – Sibá Ma cha do – João
Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. (*) E da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 1.129, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o naL, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo nº 390. de 2003 (2309/2002 na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o tex to do “Pro to co lo Adi ci-
o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli -
ca ções Pa ci fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as Espa -
ci a is en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na re la ti-
vo à Con ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si ção
de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção Espa ci al”,
ce le bra do em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de
2001.

Re la tor: Se na dor Mar co Ma ci el

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 390, de 2003
(PDC nº 2.309, de 2002, na ori gem), que apro va o tex -
to do “Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o-
pe ra ção em Apli ca ções Pa ci fi cas da Ciên cia e Tec no-
lo gi as Espa ci a is en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
re la ti vo à Con ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si ção
de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção Espa ci al “, ce -
le bra do em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal o tex to do ato in ter na ci o nal aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 10 de ju lho de 2003, ten -
do na que la Casa pas sa do pelo cri vo da Re pre sen ta-
ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e de Re da ção.

No Se na do Fe de ral, em 17 de ju lho de 2003, a
pro po si ção foi dis tri bu í da à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal (CRE). Fe i ta a le i tu ra,
nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men to Inter no do
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Se na do Fe de ral (RISF), deu-se o pra zo de cin co dias
úte is para emen das. De cor ri do o pra zo re gi men tal,
não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to, sen do
o mes mo dis tri bu í do ao Re la tor para pa re cer.

Acom pa nha a pro po si ção a Men sa gem nº 49,
de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to
do tra ta do ao Con gres so Na ci o nal, e a Expo si ção de
Mo ti vos nº 7, de 11 de ja ne i ro de 2002, do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, se gun do a
qual o Pro to co lo es ta be le ce a con ces são de pre fe rên-
ci as re cí pro cas na aqui si ção de sis te mas, equi pa-
men tos ou ser vi ços que não pos sam ser for ne ci dos
por com pa nhi as ou or ga nis mos na ci o na is, quan do da 
im ple men ta ção dos pro gra mas e pro je tos con jun tos
de Bra sil e Argen ti na na área es pa ci al. É lem bra do,
ain da, que “o me ca nis mo acor da do co a du na-se com
o es pí ri to co o pe ra ti vo que nor te ia nos so re la ci o na-
men to com o só cio ma jo ri tá rio do Mer co sul, e re fle te a
con ver gên cia de in te res ses no que con cer ne aos es -
for ços na ci o na is de de sen vol vi men to nas áre as de
alta tec no lo gia”.

O re fe ri do Pro to co lo é sim ples, com pos to por
ape nas dois ar ti gos. O ar ti go 1 es ta be le ce que, para a 
im ple men ta ção de pro gra mas e pro je tos pre vis tos no
Arti go 3 do Acor do-Qu a dro, e caso as com pa nhi as de
uma Par te não pos sam pro du zir os sis te mas e equi -
pa men tos ne ces sá ri os, essa Par te con ce de rá à ou tro
di re i to pri o ri tá rio para o seu for ne ci men to. O se gun do
ar ti go re fe re-se ape nas a as pec tos for ma is da en tra-
da em vi gor do Pro to co lo.

II – Aná li se

O Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca-
ções Pa cí fi cas da Ciên cia e Tec no lo gia Espa ci a is foi
fir ma do por Bra sil e Argen ti na em 9 de abril de 1996.
Tra ta-se de im por tan te me ca nis mo para o aper fe i ço a-
men to das re la ções bi la te ra is de co o pe ra ção na área
tec no ló gi ca e es pa ci al.

Nes se sen ti do, o Pro to co lo Adi ci o nal fo men ta rá
o in ter câm bio de pro du tos de alto va lor agre ga do, e
con tri bu i rá, igual men te, para a con so li da ção da ali an-
ça es tra té gi ca en tre Bra sil e Argen ti na, com re fle xos
po si ti vos para o Mer co sul e para o con ti nen te
sul-ame ri ca no.

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de ato in ter na ci o nal
con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, ce -
le bra do com nos so prin ci pal par ce i ro de na Amé ri ca
do Sul, o que é bas tan te po si ti vo para as re la ções in -
ter na ci o na is do Bra sil e para a ima gem do País jun to
à co mu ni da de das na ções.

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu no
aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e ver sa-
do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro va ção do
pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 390, de 2003.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. – Edu -
ar do Su plicy, Pre si den te – Mar co Ma ci el, Re la tor –
Mar ce lo Cri vel la – Jef fer son Pé res – João Ca pi be ri-
be – Edu ar do Aze re do – Gil ber to Mes tri nho – Sibá
Ma cha do – João Alber to Sou za – Lú cia Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

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

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

PARECER  Nº 1.130, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 391, de 2003 (nº
2.311/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
que apro va o tex to do Con vê nio en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
so bre Assis tên cia aos Na ci o na is de cada
uma das Par tes que se en con trem em Ter -
ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja Re -
pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar de
seus Res pec ti vos Pa í ses, ce le bra do em
Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gi lio
Re la tor ad hoc : Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 391, de 2003
(PDC 2.311, de 2002, na ori gem), que “apro va o tex to
do Con vê nio en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na so -
bre Assis tên cia aos Na ci o na is de cada uma das Par -
tes que se en con trem em Ter ri tó rio de Esta dos nos
qua is não haja Re pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con -
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su lar de seus Res pec ti vos Pa í ses, ce le bra do em Bu e-
nos Ai res, em 14 de agos to de 2001”.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à apre ci a ção par la men tar o tex to des te ato in ter na ci o nal.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria pas sou
pelo cri vo da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal, e da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção.

Cons ta do pro ces sa do, às fls 18, equi vo ca da-
men te, que o di plo ma le gal em apre ço te ria sido apro -
va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos em 10 de se tem bro
de 2003. No ori gi nal do De cre to Le gis la ti vo, apro va do
e as si na do pelo Exce len tís si mo Sr De pu ta do João
Pa u lo Cu nha, Pre si den te da que la Casa, lê-se a data
de 15 de ju lho de 2003.

Vin do ao Se na do Fe de ral, a ma té ria em apre ço
foi dis tri bu í da ao exa me des se co le gi a do, não ten do
sido apre sen ta das emen das ao pro je to.

Cabe as si na lar, no âm bi to des se Pa re cer, que
em am bas as Ca sas do Con gres so Na ci o nal a dis tri-
bu i ção de i xou de obe de cer ao dis pos to no art. 2º, in ci-
so I e §§ 1º e 2º da Re so lu ção nº 1 – CN. À luz des ses
dis po si ti vos, a Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis-
são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul de ve rá opi nar,
pre li mi nar men te às co mis sões de li be ra ti vas de mé ri-
to, so bre toda ma té ria de in te res se do Mer co sul que
ve nha a tra mi tar no Con gres so Na ci o nal.

Tra ta-se de di plo ma in ter na ci o nal que se fun da-
men ta em nor mas do di re i to con su lar in ter na ci o nal,
se gun do as qua is a re pre sen ta ção con su lar de um
Esta do pode exer cer fun ções con su la res da par te de
um ter ce i ro Esta do no Esta do re cep tor, sem pre que
este seja de vi da men te no ti fi ca do e não se opo nha.

Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos do en tão Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Cel so La -
fer, o Con vê nio, ce le bra do en tre a Argen ti na e o Bra -
sil, es ta be le ce a pres ta ção de as sis tên cia con su lar
mú tua em fa vor de ci da dãos da ou tra Par te que se en -
con trem no ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja
re pre sen ta ção di plo má ti ca ou con su lar de seu pais,
em con for mi da de com o dis pos to no Arti go 7º da Con -
ven ção de Vi e na so bre Re la ções Con su la res, de
1963, da qual os dois Esta dos são sig na tá ri os.

São os se guin tes os ca sos con tem pla dos pelo
Arti go 1º do Con vê nio:

a) pro te ção e as sis tên cia em si tu a ções de emer -
gên cia ou ne ces si da de com pro va da;

b) pro te ção e as sis tên cia às pes so as me no res
de ida de que se en con trem des pro vi das de re pre sen-
tan tes le ga is;

c) as sis tên cia, den tro dos li mi tes per mi ti dos
pelo di re i to in ter na ci o nal, à pes soa que se en con tre
pre sa, de ti da ou em pri são pre ven ti va, des de que a

so li ci te e a fim de fa ci li tar sua de fe sa, bem como a co -
mu ni ca ção ao país de ori gem.

O Arti go 2º de ter mi na que a as sis tên cia con su lar
mú tua apli car-se- á após a ade qua da no ti fi ca ção, pelo
Esta do que en via e pela ou tra Par te, ao Esta do re cep tor
e des de que este ma ni fes te o seu con sen ti men to.

Se gun do o Arti go 3º, as re pre sen ta ções con su-
la res do Bra sil e da Argen ti na pro mo ve rão, nas cir -
cuns cri ções onde não hou ver re pre sen ta ção con su lar
da ou tra, as ins cri ções dos na ci o na is da úl ti ma re si-
den tes ou que se en con trem nas re fe ri das cir cuns cri-
ções tem po ra ri a men te.

À luz do Arti go 4º cada uma das par tes sig na tá-
ri as do pre sen te ins tru men to in ter na ci o nal de ta lha rá
para a ou tra, por tro ca de No tas, os Con su la dos Ge ra-
is, Con su la dos, e Se ções Con su la res de suas Emba i-
xa das, aos qua is com pe te apli car o Con vê nio em tela.

II – Aná li se

Do pon to de vis ta ju rí di co, o ato in ter na ci o nal em
exa me obe de ce às nor mas do di re i to in ter na ci o nal, es -
tan do o ins ti tu to da as sis tên cia con su lar mú tua au to ri za-
do pela Con ven ção de Vi e na so bre Re la ções Con su la-
res, de 24 de abril de 1963, da qual o Bra sil é sig na tá rio.

Qu an to ao as pec to de seu sig ni fi ca do para as
re la ções ex te ri o res do Bra sil, o Con vê nio vem apro-
fun dar os nos sos vín cu los de co o pe ra ção com a
Argen ti na e res sal tar o es pí ri to de con fi an ça mú tua
que os nor te ia. Sua im por tân cia é es tra té gi ca, uma
vez que re for ça a in te gra ção, e po lí ti ca, por quan to
con subs tan cia um evi den te avan ço nos es for ços, en -
vi da dos por Bra sil e Argen ti na, no to can te à pro te ção
de seus ci da dãos no ex te ri or.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 391, de
2003 (PDC 2.311, de 2002, na ori gem), que “apro va o
tex to do Con vê nio en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti-
na so bre Assis tên cia aos Na ci o na is de cada uma das
Par tes que se en con trem em Ter ri tó rio de Esta dos
nos qua is não haja Re pre sen ta ção Di plo má ti ca ou
Con su lar de seus Res pec ti vos Pa í ses, ce le bra do em
Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001”.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Arthur Vir gí lio –
Mar co Ma ci el – Jef fer son Pé res – João Ca pi be ri be
– Gil ber to Mes tri nho – Sibá Ma cha do – João
Alber to Sou za – Lú cia Vâ nia – José Agri pi no – Mo -
za ril do Ca val can ti – Tião Vi a na – Edu ar do Aze re-
do, Re la tor ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. (*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECERES NºS 1.131 E 1.132, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
16, de 2002 (nº 6.381/2002, na Casa de
ori gem), que acres cen ta pa rá gra fos ao
art. 7º da Lei nº8.631, de 4 de mar ço de
1993.

PARECER Nº 1.131, DE 2003,
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Efra im Mo ra is
I – Re la tó rio

Após apro va ção pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
foi en ca mi nha do para apre ci a ção pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2003 (nº 6.381, de 2002,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do De pu ta do
Air ton Dipp, que acres cen ta pa rá gra fos ao art 7º da
Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apro va-
do por una ni mi da de em to das as Co mis sões, a sa ber,
na Co mis são de Mi nas e Ener gia em 28-8-2002, na
Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, em 20-11-2002,
e na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da-
ção, em 10-12-2002.

A Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993, dis põe
so bre a fi xa ção dos ní ve is das ta ri fas para o ser vi ço
pú bli co de ener gia elé tri ca e ex tin gue o Re gi me de
Re mu ne ra ção Ga ran ti da e, em con se qüên cia, a Con -
ta de Re sul ta dos a Com pen sar (CRC). Até o ad ven to
des sa lei, as ta ri fas de ener gia elé tri ca eram equa li za-
das em todo o País e o es ta do ga ran tia às con ces si o-
ná ri as uma re mu ne ra ção mí ni ma le gal de en tre 10 e
12% so bre os in ves ti men tos. A di fe ren ça en tre essa
re mu ne ra ção mí ni ma e a efe ti va men te ve ri fi ca da em

cada em pre sa – ao pra ti car as mes mas ta ri fas no Bra -
sil todo – era re gis tra da como sal do ou dé bi to na Con -
ta de Re sul ta dos a Com pen sar. As em pre sas com
ma i or cré di to na CRC eram aque las cuja re mu ne ra-
ção ti nha sido mais in su fi ci en te.

A Lei nº 8.631, de 1993, foi apro va da como re -
sul ta do de am pla ne go ci a ção en tre o Go ver no Fe de-
ral, os es ta dos, as con ces si o ná ri as de ener gia elé tri-
ca e os re pre sen tan tes da so ci e da de. Pre via que os
sal dos de CRC acu mu la dos po de ri am ser com pen sa-
dos me di an te en con tro de con tas com dí vi das jun to à
União e ao sis te ma Ele tro brás. Esse en con tro de con -
tas au xi li a ria o sa ne a men to eco nô mi co-fi nan ce i ro
das con ces si o ná ri as.

A fim de evi tar a pe na li za ção dos con ces si o ná ri-
os CEEE (RS), CESP (SP), CELG (GO) e CEAL (AL),
cuja si tu a ção de ele va do en di vi da men to lhes as se gu-
ra va uti li zar in te gral men te seus cré di tos de CRC, foi
in tro du zi do um dis po si ti vo vi san do ga ran tir que os re -
fe ri dos con ces si o ná ri os não so fres sem per das. Ape -
sar de ter ha vi do am pla ne go ci a ção, quan do da san -
ção da Lei, foi ve ta do o § 7º do art. 7º

Em 28 de ou tu bro do mes mo ano de 1993, foi
apro va da a Lei nº 8.724, que deu nova re da ção ao art. 
70 e in tro du ziu a no ção de um re du tor de 25% so bre o 
to tal de cré di tos de CRC. A apli ca ção des se re du tor
se fa ria quan do da efe ti va uti li za ção do sal do.

Como re sul ta do des sa mo di fi ca ção, os sal dos
de CRC pas sa ram a so frer a re du ção de 25% an tes
de po de rem ser uti li za dos para as com pen sa ções e
qui ta ções pre vis tas em lei. Para a ma i o ria das con-
ces si o ná ri as, cu jas dí vi das eram igua is ou me no res
que o sal do do CRC após a apli ca ção do re du tor de
25%, esta no vi da de não ti nha efe ti va men te um im-
pac to tão gran de. No en tan to, aque las pou cas con-
ces si o ná ri as cu jas dí vi das su pe ra vam os sal dos de
CRC com re du tor fo ram du pla men te pre ju di ca das.
Em pri me i ro lu gar, por que o alto sal do de CRC sig ni fi-
ca va uma re mu ne ra ção es pe ci al men te de fi ci en te no
pas sa do. Em se gun do lu gar, por que esse sal do não
po de ria ser todo uti li za do na com pen sa ção de dí vi-
das, pos to que so fria re du ção de 25%.

O ob je ti vo des te pro je to de lei é jus ta men te o de
cor ri gir esse tra ta men to de si gual. O au tor man tém o
mes mo cál cu lo ori gi nal do re du tor, no mes mo mon-
tan te, mas de ter mi na que pri me i ro se fa çam as com -
pen sa ções per mi ti das por lei e, só de po is, seja apli ca-
do o re du tor ao sal do re ma nes cen te.

O au tor do pro je to ini cia sua jus ti fi ca ção afir-
man do que o pro je to “visa ex clu si va men te re cu pe rar,
par ci al men te, o equi lí brio eco nô mi co fi nan ce i ro das
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con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca sob con tro le di re-
to ou in di re to da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, que ti -
ve ram re du zi dos seus sal dos cre do res na Con ta de
Re sul ta dos a Com pen sar (CRC), em ra zão das al te-
ra ções in tro du zi das pela Lei nº 8.724, de 28 de ou tu-
bro de 1993, e fun da men tal men te res ta be le cer a jus -
ti ça de tra ta men to iso nô mi co e igua li tá rio de to das as
con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca do País, re i te ran-
do-se o res pe i to aos prin cí pi os do pac to fe de ra ti vo
cons ti tu ci o nal, de que ne nhu ma lei de apli ca ção im -
pe ra ti va a toda a Na ção re sul te em ex ce ções ou dis -
cri mi na ções a qual quer Esta do da Fe de ra ção”.

II – Aná li se

Na jus ti fi ca ção, afir ma-se que as qua tro con ces-
si o ná ri as aci ma ci ta das so fre ram pre ju í zos de gran de
mon ta como re sul ta do da apli ca ção do re du tor de
25% so bre os sal dos cre do res da CRC, an tes de pro -
ce di das as qui ta ções e com pen sa ções au to ri za das
pela Lei nº 8.631, de 1993. De fato, es sas con ces si o-
ná ri as es tão até hoje em si tu a ção de li ca da, de cor rên-
cia em par te da apli ca ção do re du tor da for ma como
foi apli ca do até ago ra. Pa re ce jus to e iso nô mi co per -
mi tir-lhes va ler-se de cré di tos que são re sul ta do de
ta ri fas in su fi ci en tes fi xa das no pas sa do.

O au tor tam bém de fen de a apro va ção do pro je to
di zen do que este res ta be le ce rá cré di tos que so men te
po de rão ser uti li za dos na com pen sa ção de dé bi tos já
re fi nan ci a dos em vin te anos pela União Fe de ral. A re -
per cus são para o Te sou ro Na ci o nal será, por tan to,
inex pres si va. Da dos apre sen ta dos in di cam que as
con ces si o ná ri as não te ri am re du zi dos os seus sal dos
cre do res de CRC num mon tan te es ti ma do em
US$645 mi lhões. Já o Te sou ro Na ci o nal man te ria
seus ga nhos em pa ta ma res bem ele va dos, su pe ri o-
res a US$10,5 bi lhões.

Inclu si ve, como o pro je to pre vê que esse pro ce-
di men to se apli ca rá so men te às em pre sas con ces si o-
ná ri as de ener gia elé tri ca sob o con tro le di re to ou in -
di re to da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, o sal do do
CRC será me nor ain da. O pró prio au tor, em sua jus ti fi-
ca ção, afir ma que está es ti ma da em “US$300 mi-
lhões a di mi nu i ção da CRC das em pre sas con ces si o-
ná ri as do Esta do de São Pa u lo, em ra zão da pri va ti za-
ção da ma i o ria de suas con ces si o ná ri as”.

Além des ses ar gu men tos, pode-se le van tar a
ques tão de que a apro va ção do pro je to im pli ca o res -
ga te his tó ri co do tex to apro va do por una ni mi da de
pelo Con gres so Na ci o nal e de po is ve ta do quan do da
san ção da Lei.

III – Voto

Em de cor rên cia do ex pos to, e con si de ran do que 
se tra ta de cor ri gir uma in jus ti ça de mu i tos anos, so -
mos de pa re cer fa vo rá vel à apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 16, de 2003.

Sala da Co mis são, – Ra mez Ta bet, Pre si den te
– Efra im Mo ra is, Re la tor – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Pe dro Si mon – Luiz Otá vio – Cé sar
Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri nho –
Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Aze re do – Alme -
i da Lima – Arthur Vir gí lio – Lú cia Vâ nia – Le o nel
Pa van.

PARECER Nº 1.132, DE 2003 

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra em au diên cia, nos ter mos
do re que ri men to nº 396, de 2003

Re la tor: Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho

I – Re la tó rio

Após apro va ção pela Câ ma ra dos De pu ta dos e
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral vem, para apre ci a ção des ta Co mis são, o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2003 (nº 6.381, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do De -
pu ta do Air ton Dipp, que acres cen ta pa rá gra fos ao art.
7º da Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi apro va do
por una ni mi da de em to das as Co mis sões, a sa ber, na
Co mis são de Mi nas e Ener gia, em 28 de agos to de
2002, na Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, em 20 de
no vem bro de 2002, e na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção, em 10 de de zem bro de 2002.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o re la-
tor, o Se na dor Efra im Mo ra is, apre sen tou pa re cer fa -
vo rá vel, ar gu men tan do in clu si ve que “a apro va ção do
pro je to im pli ca o res ga te his tó ri co do tex to apro va do
por una ni mi da de pelo Con gres so Na ci o nal e de po is
ve ta do quan do da san ção da Lei.” Seu pa re cer foi
apro va do pela Co mis são em 27 de maio de 2003.

No dia 28 de maio de 2003, o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te apre sen tou re que ri men to so li ci tan do que 
o pro je to fos se tam bém apre ci a do pela Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.

O ob je ti vo do pro je to é o de de ter mi nar que o re -
du tor de 25% so bre o sal do da Con ta de Re sul ta dos a 
Com pen sar (CRC) só seja apli ca do após as qui ta-
ções e com pen sa ções au to ri za das pela pró pria Lei nº 
8.631, de 1993.
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A Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993, dis põe
so bre a fi xa ção dos ní ve is das ta ri fas para o ser vi ço
pú bli co de ener gia elé tri ca e ex tin gue o Re gi me de
Re mu ne ra ção Ga ran ti da e, em con se qüên cia, a Con -
ta de Re sul ta dos a Com pen sar (CRC). Até o ad ven to
des sa lei, as ta ri fas de ener gia elé tri ca eram equa li za-
das em todo o País e o es ta do ga ran tia às con ces si o-
ná ri as uma re mu ne ra ção mí ni ma le gal de en tre 10 e
12% so bre os in ves ti men tos. A di fe ren ça en tre essa
re mu ne ra ção mí ni ma e a efe ti va men te ve ri fi ca da em
cada em pre sa – ao pra ti car as mes mas ta ri fas no Bra -
sil todo – , era re gis tra da como sal do ou dé bi to na
Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar. As em pre sas
com ma i or cré di to na CRC eram aque las cuja re mu-
ne ra ção ti nha sido mais in su fi ci en te.

No in tu i to de au xi li ar o sa ne a men to eco nô mi-
co-fi nan ce i ro das con ces si o ná ri as, a lei pre vê que os
sal dos de CRC acu mu la dos po dem ser com pen sa dos
me di an te en con tro de con tas com dí vi das jun to à
União e o sis te ma Ele tro brás.

Para a gran de ma i o ria das con ces si o ná ri as, o
sal do cre dor da CRC foi in fe ri or ao mon tan te dos seus
dé bi tos pas sí ve is de li qui da ção no en con tro de con tas
es ta be le ci do pela lei. Mas, no caso das con ces si o ná ri-
as CEEE (RS), CESP (SP), CELG (GO) e CEAL (AL),
seu ele va do en di vi da men to lhes as se gu ra va a uti li za-
ção in te gral de seus cré di tos de CRC. Para evi tar que
es sas em pre sas vi es sem a ser pre ju di ca das no fu tu ro,
foi in tro du zi do na lei, en quan to ain da tra mi ta va no Con -
gres so, um dis po si ti vo vi san do a ga ran tir que as re fe ri-
das con ces si o ná ri as não so fres sem per das.

A lei foi apro va da no Con gres so como re sul ta do
de am pla ne go ci a ção en tre o go ver no fe de ral, os es -
ta dos, as con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca e os re -
pre sen tan tes da so ci e da de. No en tan to, quan do da
san ção da lei, foi ve ta do o § 7º do ar ti go 7º que ga ran-
tia às con ces si o ná ri as essa pro te ção.

Em 28 de ou tu bro do mes mo ano de 1993, foi
apro va da a Lei nº 8.724, que deu nova re da ção ao ar -
ti go 7º e in tro du ziu, no seu § 5º, a no ção de um re du-
tor de 25% so bre o to tal de cré di tos de CRC. A apli ca-
ção des se re du tor es ta ria li mi ta da ao sal do cre dor re -
ma nes cen te das qui ta ções e com pen sa ções au to ri-
za das pela pró pria lei.

Como re sul ta do des sa mo di fi ca ção, os sal dos
de CRC pas sa ram a so frer a re du ção de 25% an tes
de po de rem ser uti li za dos para as com pen sa ções e
qui ta ções pre vis tas em lei. Para a ma i o ria das con-
ces si o ná ri as, cu jas dí vi das eram igua is ou me no res
que o sal do do CRC após a apli ca ção do re du tor de
25%, esta no vi da de não ti nha efe ti va men te um im-
pac to tão gran de. No en tan to, aque las pou cas con-

ces si o ná ri as, cu jas dí vi das su pe ra vam os sal dos de
CRC com re du tor, fo ram du pla men te pre ju di ca das.
Em pri me i ro lu gar, por que o alto sal do de CRC sig ni fi-
ca va uma re mu ne ra ção es pe ci al men te de fi ci en te no
pas sa do. Em se gun do lu gar, por que esse sal do não
po de ria ser todo uti li za do na com pen sa ção de dí vi-
das, pos to que so fria re du ção de 25%.

O ob je ti vo des te pro je to de lei é jus ta men te o de
cor ri gir esse tra ta men to de si gual. O au tor man tém o
mes mo cál cu lo ori gi nal do re du tor, no mes mo mon-
tan te, mas de ter mi na que pri me i ro se fa çam as com -
pen sa ções per mi ti das por lei e, só de po is, seja apli ca-
do o re du tor ao sal do re ma nes cen te.

II – Aná li se

O au tor do pro je to ini cia sua jus ti fi ca ção afir-
man do que o pro je to “visa ex clu si va men te re cu pe rar,
par ci al men te, o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das
con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca sob con tro le di re-
to ou in di re to da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, que ti -
ve ram re du zi dos seus sal dos cre do res na Con ta de
Re sul ta dos a Com pen sar (CRC), em ra zão das al te-
ra ções in tro du zi das pela Lei nº 8.724, de 28 de ou tu-
bro de 1993, e fun da men tal men te res ta be le cer a jus -
ti ça de tra ta men to iso nô mi co e igua li tá rio de to das as
con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca do pais, re i te ran-
do-se o res pe i to aos prin cí pi os do pac to fe de ra ti vo
cons ti tu ci o nal, de que ne nhu ma lei de apli ca ção im -
pe ra ti va à toda a Na ção re sul te em ex ce ções e/ou dis -
cri mi na ções a qual quer Esta do da Fe de ra ção.”

O au tor do pro je to afir ma que as qua tro con ces-
si o ná ri as aci ma ci ta das so fre ram pre ju í zos de gran de
mon ta como re sul ta do da apli ca ção do re du tor de
25% so bre os sal dos cre do res da CRC, an tes de pro -
ce di das as qui ta ções e com pen sa ções au to ri za das
pela Lei nº 8.631, de 1993. De fato, es sas con ces si o-
ná ri as es tão até hoje em si tu a ção de li ca da, de cor rên-
cia em par te da apli ca ção do re du tor da for ma como
foi apli ca do até ago ra. Pa re ce jus to e iso nô mi co per -
mi tir-lhes va ler-se de cré di tos que são re sul ta do de
ta ri fas in su fi ci en tes fi xa das no pas sa do.

Por ou tro lado, a apro va ção do pro je to res ta be-
le ce rá cré di tos que so men te po de rão ser uti li za dos
na com pen sa ção de dé bi tos já re fi nan ci a dos em vin te
anos pela União Fe de ral. A re per cus são para o Te-
sou ro Na ci o nal será, por tan to, inex pres si va. Inclu si ve,
como o pro je to pre vê que esse pro ce di men to se apli -
ca rá so men te às em pre sas con ces si o ná ri as de ener -
gia elé tri ca sob o con tro le di re to ou in di re to da União,
Esta dos e Mu ni cí pi os, o sal do do CRC será me nor
ain da. O im por tan te é que o pro je to só ver sa so bre a
com pen sa ção de cré di tos e dé bi tos en tre par tes que
são de ve do ras en tre si.
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III – Voto

Em de cor rên cia do ex pos to, e con si de ran do que
se tra ta de cor ri gir uma in jus ti ça de mu i tos anos, so -
mos de pa re cer fa vo rá vel à apro va ção do PLC nº 16,
de 2003.

Sala da Co mis são, – José Jor ge, Pre si den te –
Ro dolp ho Tou ri nho, Re la tor – Del cí dio Ama ral –
Eu rí pi des Ca mar go – Sibá Ma cha do – Mag no Mal -
ta – Ger son Ca ma ta – Val mir Ra upp – Val mir Ama -
ral – Luiz Otá vio – Pe dro Si mon – Pa u lo Octá vio –
Ro dolp ho Tou ri nho – Jo nas Pi nhe i ro – Le o nel Pa -
van – João Ba tis ta Mot ta.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pa re ce res 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 co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram
en ca mi nha dos à pu bli ca ção os Pa re ce res nºs 1.122
e 1.123, de 2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, con clu in do fa vo ra vel men te às
se guin tes ma té ri as:

– Re que ri men to nº 321, de 2003, do
Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do que o
Se na do Fe de ral se pro nun cie no sen ti do de
con de nar as re cen tes exe cu ções de dez
pes so as na Co lôm bia e a exor tar 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; e

– Re que ri men to nº 543, de 2003, do
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, ma ni fes tan do
in te gral apo io à de ci são do go ver no bra si le i-
ro de não as si nar o acor do bi la te ral com os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca para exi mir ci-
da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris di ção do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

As ma té ri as fi gu ra rão na Ordem do dia da pró -
xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do
art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram

en ca mi nha dos à pu bli ca ção os Pa re ce res nºs 1.131 e 
1.132, de 2003, das Co mis sões de Assun tos Eco nô-
mi cos, e de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, con clu in do
fa vo ra vel men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16,
de 2003 (nº 6.381/2002, na Casa de ori gem), que
acres cen ta pa rá gra fos ao art. 7º da Lei nº 8.631, de 4
de mar ço de 1993 (li mi ta a apli ca ção de re du tor so bre
os sal dos cre do res dos con ces si o ná ri os de ener gia
elé tri ca na Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar –
CRC)

A ma té ria 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 co mu ni ca que re ce beu de nún-
cia, da ta da de 15 do cor ren te, con tra clé ri gos e man -
da tá rio-mor Abe Nik ken da se i ta re li gi o sa ja po ne sa
The Ni chi ren Shos hu.

A re fe ri da de nún cia foi pro ces sa da como Pe ti-
ção nº 8, de 2003, e vai ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção que pas so a ler.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 62, DE 2003

Dá nova re da ção ao art 236 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os
ser vi ços de re gis tro pú bli cos e no ta ri a is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 30 do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 236 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 236. Os ser vi ços de re gis tro pú bli-
co se rão exe cu ta dos di re ta men te pe los
Esta dos, po den do os no ta ri a is ser exer ci dos
sob o re gi me de ad mi nis tra ção pri va da, me -
di an te de le ga ção do po der pú bli co”.

§ 1º Lei fe de ral re gu la rá as ati vi da des
de am bos, dis ci pli na rá a res pon sa bi li da de
ci vil e cri mi nal de no tá ri os e ofi ci a is de re-
gis tro e seus pre pos tos, sub me ten do-as à
fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co no caso
das exer ci das di re ta men te pelo Esta do e à
do Po der Ju di ciá rio as de le ga das pelo po der
pú bli co.
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§ 2º Os emo lu men tos dos ser vi ços no -
ta ri a is exer ci dos por de le ga ção do po der pú -
bli co obe de ce rão às nor mas ge ra is fi xa das
por lei fe de ral, não po den do ser su pe ri o res
a dez por cen to dos res pec ti vos cus tos.

§ 3º Os ser vi ços no ta ri a is es ta rão su-
je i tos às nor mas do Có di go de De fe sa do
Con su mi dor e o seu exer cí cio de pen de rá de 
pro vi men to me di an te con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los.”

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

Jus ti fi ca ção

1 – A se cu la ri za ção do Esta do bra si le i ro

Entre as gran des con quis tas da Re pú bli ca está
a se pa ra ção en tre a Igre ja e o Esta do. A me di da rom -
peu o mo de lo her da do de Por tu gal que, mes mo após
a Inde pen dên cia, man te ve ofi ci al “a re li gião ca tó li ca
apos tó li ca ro ma na” per mi tin do-se às de ma is ape nas
“seu cul to do més ti co ou par ti cu lar, em ca sas para
isso des ti na das, sem for ma al gu ma ex te ri or de tem -
plo” (Cons ti tu i ção de 1824, art. 5º).

Ao novo re gi me, além de ou tros avan ços, de vem
ser cre di ta das não só a la i ci za ção do Esta do, mas
tam bém a se cu la ri za ção dos ce mi té ri os e a ins ti tu i-
ção do re gis tro e do ca sa men to ci vil. São con quis tas
só al can ça das em nos so país mais de cem anos de -
po is das gran des trans for ma ções po lí ti cas de cor ren-
tes do cons ti tu ci o na lis mo do fim do séc. XVIII, re pre-
sen ta do, tan to pela pri me i ra Cons ti tu i ção es cri ta do
mun do, a ame ri ca na de 1787, quan to pela fran ce sa,
de 1789-91. Como pe nhor de seu aca ta men to, boa
par te des sas ini ci a ti vas foi ele va da à dig ni da de cons -
ti tu ci o nal, como as cons tan tes dos § § 3º 4º e 5º do
art. 72 da Cons ti tu i ção re pu bli ca na de 24 de fe ve re i ro
de 1891, sig ni fi ca ti va men te ins cri tas em sua de cla ra-
ção de di re i tos:

§ 3º To dos os in di ví du os e con fis sões
re li gi o sas po dem exer cer pú bli ca e li vre men-
te o seu cul to, as so ci an do-se para esse fim
e ad qui rin do bens, ob ser va das as dis po si-
ções do di re i to co mum.

§ 4º A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa-
men to ci vil, cuja ce le bra ção será gra tu i ta.

§ 5º Os ce mi té ri os te rão ca rá ter se cu-
lar e se rão ad mi nis tra dos pela au to ri da de
mu ni ci pal, fi can do li vre a to dos os cul tos re -
li gi o sos a prá ti ca dos res pec ti vos ri tos em
re la ção a seus cren tes, des de que não ofen -
dam a mo ral pú bli ca e as leis.

A in clu são des ses dis po si ti vos no tex to cons ti tu-
ci o nal foi cal ca da em fun da das ra zões. A pri me i ra de -
las, a vi o len ta e sis te má ti ca opo si ção do cle ro e da
Igre ja à ins ti tu i ção do ca sa men to ci vil, ado ta da pelo
Go ver no Pro vi só rio, por meio do de cre to 181, de 24
de ja ne i ro de 1890, de ini ci a ti va de Cam pos Sa les, mi -
nis tro da Jus ti ça. No Chi le, como as si na la o his to ri a-
dor Luís Gal da mes, a re a ção à re for ma idên ti ca, pri -
van do a Igre ja de seu di re i to de cons ti tu ir le gal men te
a fa mí lia foi de tal or dem, “que o país pa re ceu ao bor -
de de uma guer ra ci vil”. O de cre to de se pa ra ção en tre
a Igre ja e o Esta do, apro va do pelo Go ver no pro vi só rio
em 7 de ja ne i ro, ao con trá rio, não pro vo cou qual quer
re a ção. Para ado tá-lo, seu au tor, o mi nis tro da Fa zen-
da, Rui Bar bo sa*, ou vi ra d. Antô nio de Ma ce do Cos ta,
fi gu ra cen tral da “ques tão re li gi o sa” du ran te o Impé rio.
E, em bo ra o art. 4º do de cre to de cla ras se “ex tin to o
pa dro a do com to das as suas ins ti tu i ções, re cur sos e
prer ro ga ti vas”, a ace i ta ção pa cí fi ca do cle ro de cor ria
do art. 60, no qual se dis pu nha “O go ver no fe de ral
con ti nua a pro ver a côn grua** para sus ten ta ção dos
atu a is ser ven tuá ri os do cul to ca tó li co e sub ven ci o na-
rá por um ano as ca de i ras dos se mi ná ri os; fi can do li -
vre a cada Esta do o ar bí trio de man ter os fu tu ros mi -
nis tros des se ou da que le cul to, sem con tra ven ção do
dis pos to nos ar ti gos an te ce den tes.

No caso do ca sa men to ci vil, como as si na la R.
Ma ga lhães Jú ni or na obra De o do ro, a es pa da con tra
o Impé rio, “pro mo veu-se do púl pi to e do con fes si o ná-
rio for te cam pa nha con tra a nova ins ti tu i ção, sen do
Cam pos Sa les, de con tí nuo, pes so al men te agre di do
e in di ca do domo ím pio, ini mi go da Igre ja e da re li-
gião”. “A cam pa nha dos pa dres e bis pos con tra a lei
do ca sa men to ci vil, re gis tra o au tor, con ti nu a va e, ao
en trar”, em vi gor, a 24 de maio, foi qua se como se não 
ti ves se sido de cre ta da, prin ci pal men te no in te ri or do
Bra sil”. O Go ver no Pro vi só rio, é ain da Ma ga lhães Jú -
ni or quem diz, “sen tiu-se des pres ti gi a do e re sol veu
ace i tar o de sa fio, ba i xan do o de cre to de 26 de ju nho
de 1890”. Nele se pres cre veu que o ca sa men to, em
vir tu de das re la ções de di re i to que es ta be le ce, se ria
re a li za do sob a pro te ção da Re pú bli ca e por isso pro i-
bia ce ri mô ni as re li gi o sas, an tes de ce le bra do o ca sa-
men to ci vil, co mi nan do pe nas para os in fra to res. Con -
tu do, con clui o mes mo au tor, “ain da du ran te mu i tos
anos, o cle ro do in te ri or do país con ti nu ou a ig no rar a
lei e a com ba ter o ca sa men to, de sa fi an do as san-
ções, ra ra men te ou nun ca apli ca das...”

*O his tó ri co do de cre to e suas con tro vér si as en con tram-se no li-
vro de Duns hee de Abran ches, Atas e atos do Go ver no Pro vi só-
rio, ses sões de 7-1-1890, 21-1-1 890 e 23-1-1890 e no Apên di ce
D da mes ma obra.
** Pen são que se con ce dia aos pá ro cos para sua con ve ni en te
sus ten ta ção.
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II  – Gra tu i da de do ca sa men to ci vil

O de cre to do ca sa men to ci vil e o pro je to de
Cons ti tu i ção en vi a do pelo Go ver no ao Con gres so
cons ti tu in te dis pu nham so bre o novo ins ti tu to ju rí di co,
mas não pre vi am a gra tu i da de de sua ce le bra ção.
Como es cla re ce o in su pe rá vel Bar ba lho em seus Co -
men tá ri os à Cons ti tu i ção Fe de ral Bra si le i ra, o De cre-
to nº 181, de 24 de ja ne i ro de 1890, que o ins ti tu iu,
per mi tia, no art. 108, a ce le bra ção das ce ri mô ni as re -
li gi o sas an tes ou de po is do ato ci vil. Foi a opo si ção do
cle ro e da Igre ja que le vou à re a ção do Go ver no, ba i-
xan do o de nº 521, de 26 de ju nho do mes mo ano, de -
ter mi nan do a obri ga to ri e da de da pre ce dên cia do ato
ci vil, sob pena de seis me ses de pri são e mul ta para o
ce le bran te do ato re li gi o so. O mes mo pre viu o art. 284 
do Có di go Pe nal de 11 de ou tu bro tam bém de 1890.
O De cre to nº 510, de 22 de ju nho, apro vou e man dou
ado tar como a Cons ti tu i ção pro vi só ria o pro je to da
Co mis são de Pe tró po lis*. O de nº 914-A, de 23 de ou -
tu bro do mes mo ano, sub me teu esse pro je to ao Con -
gres so Cons ti tu in te. Ambos dis pu nham no § 4º do art.
72: “A Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil que
pre ce de rá sem pre as ce ri mô ni as re li gi o sas de qual -
quer cul to”. A Co mis são Cons ti tu ci o nal en car re ga da
de dar pa re cer ao pro je to do Go ver no, en ten den do
que a obri ga to ri e da de da pre ce dên cia se jus ti fi ca va
por se tra tar de um ins ti tu to novo, mas que de via ter
ca rá ter pro vi só rio, além de im por tar em res tri ção à li -
ber da de in di vi du al, es ti pu lou que “a Cons ti tu i ção
deve sim ples men te con sa grar o prin cí pio de que a
Re pú bli ca só re co nhe ce o ca sa men to ci vil, fi can do ao 
Po der Le gis la ti vo a fa cul da de de man ter ou não a pre -
ce dên cia a que alu de o tex to cons ti tu ci o nal” (cf. Bar -
ba lho, op. cit., p. 309).

III – A Gra tu i da de na evo lu ção cons ti tu ci o nal

a) A Cons ti tu i ção re pu bli ca na de 1891
A emen da man dan do acres cen tar ao tex to apro -

va do pela Co mis são Cons ti tu ci o nal a ex pres são “cuja 
ce le bra ção será gra tu i ta” é de au to ria do re pre sen tan-
te pa ra i ba no e de po is Pre si den te da Re pú bli ca Epi tá-
cio Pes soa, aco lhi da pelo ple ná rio, quan do da dis cus-
são do dis po si ti vo, nas ses sões de 12 de ja ne i ro de
1891 e nas que se lhe se gui ram. Fi cou as sim con sa-
gra do o prin cí pio re pu bli ca no, res guar da da a se pa ra-
ção en tre a Igre ja e o Esta do e re a fir ma da a le ga li da-
de do novo ins ti tu to ju rí di co cri a do pela Re pú bli ca.
Tra ta va-se de me di da in dis pen sá vel à mo der ni za ção
do Esta do bra si le i ro e re pre sen tou a su pe ra ção da
ve lha or dem im pe ri al, em que o ma tri mô nio es ta va re -
gu la do por uma sé rie de pro vi men tos e nor mas le ga-
is, mu i tas das qua is re mon ta vam ao pe río do co lo ni al.

Eram elas, (1) o Con cí lio Tri den ti no, se ção 24, cap. I,
De re for ma ti o ne ma tri mo nii; (2) Cons ti tu i ção do
Arce bis pa do da Ba hia, Li vro I, Tit. 68, § 291; (3) Lei de 
3 de no vem bro de 1827; (4) Lei de 28 de ju lho de
1828; (5) Có di go Cri mi nal de 1830, arts. 247 e 248; (6) 
De cre to de 13 de ju lho de 1832; (7) De cre to nº 18, de
11 de ju lho de 1838; (8) Lei nº 1.144, de 11 de se tem-
bro de 1861, (9) Orde na ções  Fi li pi nas de 1603, li vro
4, tit. 46, § 10; (10) Lei de 19 de ju nho de 1775; (11)
Lei de 19 de no vem bro de 1775 e (12) Lei de 6 de ou -
tu bro de 1785.

b) Cons ti tu i ção de 1934

A efê me ra Cons ti tu i ção de 1934 ma te ri a li zou al -
guns avan ços e vá ri os re tro ces sos, re la ti va men te ao
ins ti tu to do ca sa men to. As dis po si ções re la ti vas à ma -
té ria pas sa ram a cons ti tu ir o Ca pí tu lo I do Tí tu lo IV,
tra tan do de as sun tos que não eram nem subs tan ti va
nem de ve ri am ser for mal men te cons ti tu ci o na is:

TÍTULO V
Da Fa mí lia, da Edu ca ção e da Cul tu ra

CAPÍTULO I
Da Fa mí lia

Art. 144. A fa mí lia, cons ti tu í da pelo ca sa men to
in dis so lú vel, está sob a pro te ção es pe ci al do Esta do.

Pa rá gra fo úni co. A lei ci vil de ter mi na rá os ca sos
de des qui te e de anu la ção de ca sa men to, ha ven do
sem pre re cur so ex of fí cio, com efe i to sus pen si vo.

Art. 145. Á lei re gu la rá a apre sen ta ção pe los nu -
ben tes de pro va de sa ni da de fí si ca e men tal, ten do
em aten ção as con di ções re gi o na is do País.

Art. 146. O ca sa men to será ci vil e gra tu i ta a sua
ce le bra ção. O ca sa men to pe ran te mi nis tro de qual -
quer con fis são re li gi o sa, cujo rito não con tra rie a or -
dem pú bli ca ou os bons cos tu mes, pro du zi rá, to da via,
os mes mos efe i tos que o ca sa men to ci vil, des de que,
pe ran te a au to ri da de ci vil, na ha bi li ta ção dos nu ben-
tes, na ve ri fi ca ção dos im pe di men tos e no pro ces so
de opo si ção, se jam ob ser va das as dis po si ções da lei
ci vil e seja ele ins cri to no Re gis tro Ci vil. O re gis tro
será gra tu i to e obri ga tó rio. A lei es ta be le ce rá pe na li-
da des para a trans gres são dos pre ce i tos le ga is ati -
nen tes à ce le bra ção do ca sa men to.

Pa rá gra fo úni co. Será tam bém gra tu i ta a ha bi li-
ta ção para o ca sa men to, in clu si ve os do cu men tos ne -
ces sá ri os, quan do o re qui si ta rem os ju í zes cri mi na is
ou de me no res, nos ca sos de sua com pe tên cia, em
fa vor de pes so as ne ces si ta das.

*Co mis são que ela bo rou o pro je to de Cons ti tu i ção, no me a da pelo 
Go ver no pro vi só rio.
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O tex to des sa pro li xa e pre cá ria lei mag na cons -
ti tu ci o na li zou a in dis so lu bi li da de do ca sa men to, cri an-
do o pre ce den te para que os tex tos cons ti tu ci o na is
pos te ri o res ado tas sem o mes mo prin cí pio que per du-
rou du ran te mais de 40 anos. Só a Emen da cons ti tu ci-
o nal nº 9, de 28 de ju nho de 1977 veio a ad mi tir a dis -
so lu ção do vín cu lo ma tri mo ni al. E isto se tor nou pos -
sí vel em vir tu de do “Pa co te de abril” (Emen da cons ti-
tu ci o nal nº 8, de 14 de abril de 1977), ao mo di fi car a
re da ção do art. 48 do tex to en tão vi gen te, di mi nu in do
o quo rum para apro va ção das emen das cons ti tu ci o-
na is de dois ter ços para ma i o ria ab so lu ta em cada
uma das duas Ca sas do Con gres so. Qu an do isto fi -
nal men te ocor reu, tor na mo-nos o 1.270 país, den tre
os en tão fi li a dos à ONU, a ado tar o di vór cio, pro va
mais do que evi den te do nos so con ser va do ris mo em
ma té ria ju rí di ca e so ci al.

É pre ci so re co nhe cer, po rém, o avan ço que sig -
ni fi cou a gra tu i da de, não ape nas da ce le bra ção do
ca sa men to ci vil, ins ti tu í do em 1891, mas tam bém do
seu re gis tro, já que se tra ta va de me di da obri ga tó ria
para to dos os nu ben tes, por im po si ção do Esta do.

c) A car ta di ta to ri al de 1937

A car ta fas cis ta de 1937 não po de ria dis por de
ma ne i ra di fe ren te, se não re vo gan do as con quis tas
das Cons ti tu i ções an te ri o res e de las ape nas pre ser-
van do o seu as pec to mais re a ci o ná rio, a in dis so lu bi li-
da de do vín cu lo ma tri mo ni al, nos ar ti gos de di ca dos à
fa mí lia:

Art. 124. A fa mí lia, cons ti tu í da pelo ca sa men to
in dis so lú vel, está sob a pro te ção es pe ci al do Esta do.
Às fa mí li as nu me ro sas se rão atri bu í das com pen sa-
ções na pro por ção de seus en car gos.

d) A Cons ti tu i ção "li be ral" de 1946

A Cons ti tu i ção de mo crá ti ca de 1946 vol tou à
tra di ção re pu bli ca na, per fi lhan do a in dis so lu bi li da de
do vín cu lo ma tri mo ni al ins ti tu í do pela lei mag na de
1934, mas, ao con trá rio dela, ter mi nan do com a gra -
tu i da de do re gis tro de ca sa men to, ain da que man ten-
do o de sua ce le bra ção. As dis po si ções so bre a fa mí-
lia fo ram, como em 1934, in clu í das no Ca pí tu lo 1 do
Tí tu lo VI, de di ca do mais uma vez, à Fa mí lia, à Edu ca-
ção e à Cul tu ra:

Art. 163. A fa mí lia é cons ti tu í da pelo
ca sa men to de vín cu lo in dis so lú vel e terá di -
re i to à pro te ção es pe ci al do Esta do.

§ 1º O ca sa men to será ci vil e gra tu i ta a
sua ce le bra ção. O ca sa men to re li gi o so equi-
va le rá ao ci vil se, ob ser va dos os im pe di men-
tos e as pres cri ções da lei, as sim o re que rer o 

ce le bran te ou qual quer in te res sa do, con tan-
to que seja o ato ins cri to no re gis tro pú bli co.

§ 2º O ca sa men to re li gi o so, ce le bra do
sem as for ma li da des des te ar ti go, terá efe i-
tos ci vis se, a re que ri men to do ca sal, for ins -
cri to no re gis tro pú bli co, me di an te pré via ha -
bi li ta ção pe ran te a au to ri da de com pe ten te.

O su pos to li be ra lis mo da Cons ti tu i ção de 1946
es ta va na con tra mão das suas con gê ne res co e tâ ne-
as já que, se gun do as si na la Alci no Pin to Fal cão em
sua Cons ti tu i ção ano ta da, “as Cons ti tu i ções re cen-
tes, sem cair na an ti qua lha do laço ma tri mo ni al in-
dis so lú vel, e sem des cer à ma té ria pró pria da lei or -
di ná ria, tra çam nor mas de pro te ção ao ca sa men to e 
da fa mí lia. Assim o art. 6º e cin co alí ne as da Lei
Fun da men tal de Bonn, de 1949, ita li a na de 1948 (tí -
tu lo II), fran ce sa de 1946, no preâm bu lo”. Como as-
si na la esse au tor, o dis po si ti vo do ca sa men to in dis-
so lú vel “man te ve-se por amor à hi po cri sia” já que,
diz ele, “nin guém ao votá-lo ig no ra va que a nor ma é
ar bi trá ria e in ca paz de de ter aqui lo que está à mos -
tra na so ci e da de bra si le i ra (alta, mé dia e pro le tá ria):
os di vór ci os de fato e os ca sa men tos de fato con se-
qüen tes, a fre qüen ta rem os sa lões das clas ses do-
mi nan tes, como a sala de jan ta do po bre”.

e) A pre ten sa “Cons ti tu i ção” de 1967
Nem mes mo a “Cons ti tu i ção” de 1967, ela bo ra-

da ao ar re pio da tra di ção cons ti tu ci o nal bra si le i ra por
um Con gres so em fim de man da to e pro mul ga da ao
rit mo dos tam bo res que em 1964 im pu se ram a ca-
dên cia mi li tar, sob a qual pas sou a vi ver o país, re ne-
gou a gra tu i da de do ca sa men to ci vil. Se não re ne gou,
me nos ain da ino vou, usan do ape nas a téc ni ca da
cola e te sou ra para re pe tir, sob dis po si ção de nú me ro
di fe ren te, o que já es ti pu la vam os tex tos an te ri o res de 
34 e 46:

Art. 167. A fa mí lia é cons ti tu í da pelo
ca sa men to e terá di re i to à pro te ção dos Po -
de res Pú bli cos.

§ 1º  O ca sa men to é in dis so lú vel.
§ 2º  O ca sa men to será ci vil e gra tu i ta

a sua ce le bra ção. O ca sa men to re li gi o so
equi va le rá ao ci vil se ob ser va dos os im pe di-
men tos e as pres cri ções da lei, as sim o re -
que rer o ce le bran te ou qual quer in te res sa-
do, con tan to que seja o ato ins cri to no re gis-
tro pú bli co.

§ 3º O ca sa men to re li gi o so ce le bra do
sem as for ma li da des des te ar ti go terá efe i-
tos ci vis se, a re que ri men to do ca sal, for ins -
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cri to no re gis tro pú bli co, me di an te pré via ha -
bi li ta ção pe ran te a au to ri da de com pe ten te.

f) A “emen da” da Jun ta Mi li tar

A “emen da” 1, de 17 de ou tu bro de 1969, mera
“Cons ti tu i ção cons ti tu í da” pela Jun ta de ge ne ra is que
jo gou o Bra sil na vala co mum do ca u di lhis mo la ti-
no-ame ri ca no a que nos su pú nha mos imu nes, nada
ino vou nem re ne gou, ape nas re men dou o § 2º do art.
167 do tex to cons ti tu ci o nal de 67, re nu me ra do como
art. 175:

Art. 175. A fa mí lia é cons ti tu í da pelo
ca sa men to e terá di re i to à pro te ção dos Po -
de res Pú bli cos.

§ 1º O ca sa men to é in dis so lú vel.
§ 2º O ca sa men to será ci vil e gra tu i ta

a sua ce le bra ção. O ca sa men to re li gi o so
equi va le rá ao ci vil se, ob ser va dos os im pe-
di men tos e as pres cri ções da lei, o ato for
ins cri to no re gis tro pú bli co, a re que ri men to
do ce le bran te ou de qual quer in te res sa do.

§ 3º O ca sa men to re li gi o so ce le bra do
sem as for ma li da des do pa rá gra fo an te ri or
terá efe i tos ci vis se, a re que ri men to do ca-
sal, for ins cri to no re gis tro pú bli co, me di an te
pré via ha bi li ta ção pe ran te a au to ri da de com -
pe ten te.

[As par tes su bli nha das são as mo di fi ca das em
re la ção ao tex to cons ti tu ci o nal de 1967]

g) A Cons ti tu i ção “ci da dã” de 1988

A Cons ti tu i ção em vi gor pro me teu, sob inú me-
ros as pec tos, uma ver da de i ra re vo lu ção. Tan to em
ma té ria de di re i tos in di vi du a is e co le ti vos, quan to em
re la ção aos di re i tos so ci a is. Mais ain da, no que diz
res pe i to ao di re i to de fa mí lia. Como se verá em se gui-
da, mais pro me teu que pro mo veu.

Na ma té ria de que es ta mos tra tan do, fez in clu ir
logo no ca pí tu lo I do Tí tu lo II, re fe ren te aos Di re i tos e
De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos, o pre ce i to do art. 5º,
in ci so LXXVI:

“São gra tu i tos, para os re co nhe ci da men te po-
bres, na for ma da lei”:

a) o re gis tro ci vil de nas ci men to;
b) a cer ti dão de óbi to.

No Ca pí tu lo VII do Tí tu lo VII, que tra ta da Fa-
mí lia, da Cri an ça, do Ado les cen te e do Ido so, nada
me nos de 8 pa rá gra fos dis põem so bre a fa mí lia, o
ca sa men to, a so ci e da de con ju gal e sua pro te ção:

Art. 226-A fa mí lia, base da so ci e da de,
tem es pe ci al pro te ção do Esta do.

§ 1º  O ca sa men to é ci vil e gra tu i ta a
sua ce le bra ção.

§ 2º  O ca sa men to re li gi o so tem efe i to
ci vil, nos ter mos da lei.

§ 3º  Para efe i to de pro te ção do Esta-
do, é re co nhe ci da a união es tá vel en tre o
ho mem e a mu lher como en ti da de fa mi li ar,
de ven do a lei fa ci li tar sua con ver são em ca -
sa men to.

§ 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.

§ 5º  Os di re i tos e de ve res re fe ren tes à 
so ci e da de con ju gal são exer ci dos igual men-
te pelo ho mem e pela mu lher.

§ 6º  O ca sa men to ci vil pode ser dis-
sol vi do pelo di vór cio, após pré via se pa ra ção
ju di ci al por mais de um ano nos ca sos ex-
pres sos em lei, ou com pro va da se pa ra ção
de fato por mais de dois anos.

§ 7º  Fun da do nos prin cí pi os da dig ni-
da de da pes soa hu ma na e da pa ter ni da de
res pon sá vel, o pla ne ja men to fa mi li ar é li vre
à de ci são do ca sal, com pe tin do ao Esta do
pro pi ci ar re cur sos edu ca ci o na is e ci en tí fi cos
para o exer cí cio des se di re i to, ve da da qual -
quer for ma co er ci ti va por par te de ins ti tu i-
ções ofi ci a is ou pri va das.

§ 8º  O Esta do as se gu ra rá a as sis tên-
cia à fa mí lia na pes soa de cada um dos que 
a in te gram, cri an do me ca nis mos para co i bir
a vi o lên cia no âm bi to de suas re la ções.

A des pe i to de mais de um sé cu lo do
es ta be le ci men to da gra tu i da de da ce le bra-
ção do ca sa men to ci vil, ins ti tu í da nela Cons -
ti tu i ção re pu bli ca na de 1891, essa dis po si-
ção ja ma is teve efe ti vi da de no Bra sil.

Tra tan do-se de ser vi ço pres ta do sob
re gi me pri va do por de le ga ção do po der pú-
bli co, pe los Ofí ci os do Re gis tro Ci vil, a ale-
ga ção para se fur tar ao cum pri men to do or -
de na men to cons ti tu ci o nal sem pre foi a de
que os ônus da ce le bra ção ti nham que ca-
ber aos in te res sa dos e não aos ofí ci os, por
seu ca rá ter pri va do. E um mal de que pa de-
cem as Cons ti tu i ções re cen tes, aqui e em
ou tros pa í ses, se gun do lem bra Gi o van ni
Sar to ri, quan do afir ma: “(...) as cons ti tu i ções
con tem po râ ne as – em ge ral – são más
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cons ti tu i ções tec ni ca men te fa lan do. Encon-
tram-se ne las des lum bran tes pro fis sões de
fé por um lado e um ex ces so de de ta lhes
su pér flu os por ou tro. Algu mas des tas são
tão “de mo crá ti cas” que já não são cons ti tu i-
ções”. (Ele men tos de te o ria po lí ti ca. Ma drid,
Ali an za Edi to ri al, 1992, p. 23).

IV – o “Exces so de de ta lhes su pér flu os”

Que a Cons ti tu i ção em vi gor pa de ce do ex ces so
de de ta lhes su pér flu os pode ser cons ta ta do ao lon go
de todo o seu tex to. Um de les é, sem dú vi da, o art.
236, dis pon do so bre ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro,
ma té ria até en tão re gi da pela le gis la ção or di ná ria:

Art. 236.  Os ser vi ços no ta ri a is e de re -
gis tro são exer ci dos em ca rá ter pri va do, por
de le ga ção do po der pú bli co.

§ 1º Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli-
na rá a res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos
no tá ri os, dos ofi ci a is de re gis tro e de seus
pre pos tos, e de fi ni rá a fis ca li za ção de seus
atos pelo Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Lei Fe de ral es ta be le ce rá nor mas
ge ra is para fi xa ção de emo lu men tos re la ti-
vos aos atos pra ti ca dos pe los ser vi ços no ta-
ri a is e de re gis tro.

§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e
de re gis tro de pen de de con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, não se per mi tin do que qual -
quer ser ven tia fi que vaga, sem aber tu ra de
con cur so de pro vi men to ou de re mo ção, por 
mais de seis me ses.

Mes mo que o lobby dos car tó ri os pre ten des se
co lo car sob pro te ção cons ti tu ci o nal seus in te res ses,
até se po de ria ad mi tir fazê-lo no âm bi to das Cons ti-
tu i ções es ta du a is. A cri a ção de ofí ci os no ta ri a is e de 
re gis tro sem pre foi da com pe tên cia dos es ta dos e a
fis ca li za ção de suas ati vi da des atri bu i ção das res-
pec ti vas Cor re ge do ri as de Jus ti ça. Isto ex pli ca por
que, an tes do tex to em vi gor, ne nhu ma das mu i tas
Cons ti tu i ções bra si le i ras te nha tra ta do do as sun to,
sal vo o que se re fe re aos re gis tros pú bli cos, es tes,
sim, ob je to da Le gis la ção Fe de ral Ordi ná ria, como,
ver bi gra tia, ocor reu com o De cre to nº 4.827, de 7
de fe ve re i ro de 1924, o De cre to-Lei nº 1.000, de 21
de ou tu bro de 1969, e a Lei nº 6.015, de 31 de de-
zem bro de 1973, além dos De cre tos nºs 4.857, de 9
de no vem bro de 1939, 5.318, de 29 de fe ve re i ro de
1940 e 5.553, de 6 de maio de 1940.

Como a Cons ti tu in te de ci diu ce der às pres sões
dos in te res ses pri va dos, foi ne ces sá rio que os arts. 31

e 32 do Ato das Dis po si ções tra tas sem das es pe ci fi ci-
da des en tão exis ten tes. O pri me i ro es ta ti zan do as
ser ven ti as do foro ju di ci al as sim de fi ni das em lei e o
se gun do res sal van do a não apli ca ção do art. 236 aos
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro pú bli co já ofi ci a li za dos
pelo Po der Pú bli co. É o caso do Acre, onde esse en -
car go foi as su mi do pelo Po der Pú bli co es ta du al,
como é de sua na tu re za, an tes mes mo de sua ele va-
ção à ca te go ria de Esta do, em 1962.

A su per flu i da de do art. 236 to mou ina pli cá ve is, em
qua se todo o Bra sil, ou tros dis po si ti vos, como foi o caso
do dis pos to no art. 50 in ci so LXXVI da Cons ti tu i ção:

São gra tu i tos para os re co nhe ci da men te po-
bres, na for ma da lei:

a) o re gis tro ci vil de nas ci men to;
b) a cer ti dão de óbi to.

Nem a gra tu i da de da ce le bra ção do ca sa men-
to ci vil, nem a dos re gis tros de nas ci men to e de óbi -
to, para os re co nhe ci da men te po bres. che ga ram a
se efe ti var em todo o país, tor nan do-se pres cri ções
su pér flu as que, la men ta vel men te, até hoje, ain da
se pa ram o tex to es cri to, a Cons ti tu i ção ide al, da que 
é efe ti va men te pra ti ca da, a Cons ti tu i ção real.

V – No vas con quis tas, ve lhas re sis tên ci as

Não fal ta ram es for ços para ma te ri a li zar a gra tu i-
da de dos re gis tros de nas ci men to e óbi to para os “re -
co nhe ci da men te po bres”. A pri me i ra ten ta ti va ocor reu
com a Lei nº 7.844, de 18 de ou tu bro de 1989, dis ci pli-
nan do o in ci so LXXVI do art. 50 do tex to cons ti tu ci o-
nal de 88, e al te ran do a re da ção do art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973 (Re gis tros pú bli-
cos). Esta úl ti ma dis po si ção dis pu nha:

Art. 30.  Das pes so as com pro va da men te po-
bres, à vis ta de ates ta do da au to ri da de com pe ten te,
não será co bra do emo lu men to pelo re gis tro ci vil e
res pec ti va cer ti dão.

A nova re da ção pas sou a pres cre ver:
Art. 30. Das pes so as re co nhe ci da men te po bres

não se rão co bra dos emo lu men tos pelo re gis tro ci vil
de nas ci men to e pelo as sen to de óbi to e res pec ti vas
cer ti dões.

§ 1º O es ta do de po bre za será com pro va do pela 
de cla ra ção do pró prio in te res sa do ou a rogo, em se
tra tan do de anal fa be to, nes te caso acom pa nha da da
as si na tu ra de duas tes te mu nhas.

§ 2º A fal si da de da de cla ra ção en se ja rá a res -
pon sa bi li da de ci vil e pe nal do in te res sa do.

A se gun da foi a Lei nº 9.053, de 25 de maio de
1995 pro mo ven do nova al te ra ção na lei de re gis tros
pú bli cos, des ta vez mo di fi can do a re da ção de seu art.
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50, para fa ci li tar o re gis tro de nas ci men to nas ci da des
do in te ri or do país:

Art. 50. Todo nas ci men to que ocor rer no ter ri tó-
rio na ci o nal de ve rá ser dado a re gis tro, no lu gar em
que ti ver ocor ri do o par to ou no lu gar da re si dên cia
dos pais, den tro do pra zo de quin ze dias, que será
am pli a do em até três me ses para os lu ga res dis tan tes
mais de trin ta qui lô me tros da sede do car tó rio.

§ 1º  Qu an do for di ver so o lu gar da re si dên cia
dos pais, ob ser var-se-á a or dem con ti da nos itens 1º
e 2º do art. 52.

Em 1996 a ter ce i ra ten ta ti va re sul tou da Lei nº
9.265, de 12 de fe ve re i ro, am pli an do a re gu la men ta-
ção do dis pos to no art. 50, in ci so LXXVII, ao de ter mi-
nar se rem gra tu i tos os se guin tes atos, con si de ra dos
ne ces sá ri os ao exer cí cio da ci da da nia:

I – os que ca pa ci tam o ci da dão ao exer cí cio da
so be ra nia po pu lar, a que se re por ta o art. 14 da Cons -
ti tu i ção (alis ta men to ele i to ral);

II – aque les re fe ren tes ao alis ta men to mi li tar;
III – os pe di dos de in for ma ção ao Po der Pú bli co,

em to dos os âm bi tos, ob je ti van do a ins tru ção da de fe-
sa ou a de nún cia de ir re gu la ri da des ad mi nis tra ti vas
na ór bi ta pú bli ca;

IV – as ações de im pug na ção de man da to ele ti vo
por abu so de po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de;

V – qua is quer re que ri men tos ou pe ti ções que vi -
sem às ga ran ti as in di vi du a is e a de fe sa do in te res se
pú bli co.

Em 7 de ju lho de 1997, uma quar ta ten ta ti va de -
cor reu da Lei nº 9.465, da mes ma data, dis pon do:

Art. 1º  Não ha ve rá in ci dên cia de emo lu men tos
ou mul tas no re gis tro de nas ci men to efe tu a do fora de
pra zo, quan do des ti na do à ob ten ção de Car te i ra de
Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al.

Sem re sul ta dos prá ti cos, o quin to in ten to re sul-
tou da Lei nº 9.534, de 10 de de zem bro de 1997, al te-
ran do as dis po si ções de nada me nos de três ou tras
nor mas le ga is:

Art. 1º  o Art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de de zem-
bro de 1973, al te ra da pela Lei nº 7.844, de 18 de ou tu-
bro de 1989, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 30. Não se rão co bra dos emo lu men tos pelo
re gis tro de nas ci men to e pelo as sen ta men to de óbi to,
bem como pela pri me i ra cer ti dão res pec ti va.

§ 1º  Os re co nhe ci da men te po bres es tão isen -
tos de pa ga men to de emo lu men tos pe las de ma is cer-
ti dões ex tra í das pelo car tó rio de re gis tro ci vil.

§ 2º  O es ta do de po bre za será com pro va do por
de cla ra ção do pró prio in te res sa do ou a rogo, tra tan-

do-se de anal fa be to, nes te caso, acom pa nha da da
as si na tu ra de duas tes te mu nhas.

§ 3º  A fal si da de da de cla ra ção en se ja rá a res -
pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal do in te res sa do.

Art. 2º  (Ve ta do)
Art.3º  O art. 1º da Lei nº 9.265, de 12 de fe ve re i-

ro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in -
ci so VI:

Art. 1º:
VI – O re gis tro ci vil de nas ci men to e o as sen ta-

men to de óbi to, bem como a pri me i ra cer ti dão res pec-
ti va.

Art. 4º  (Ve ta do)
Art. 5º  O art. 45 da Lei nº 8.935, de 18 de no -

vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 45  São gra tu i tos os as sen tos do re gis tro ci -
vil de nas ci men to e o de óbi to, bem como a pri me i ra
cer ti dão ne ga ti va.

Pa rá gra fo úni co – Para os re co nhe ci da men te
po bres não se rão co bra dos emo lu men tos pe las cer ti-
dões a que se re fe re este ar ti go.

Art. 6º  (Ve ta do)
Art. 7º  Os Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos po -

de rão ins ti tu ir, jun to aos Ofí ci os do Re gis tro Ci vil, ser -
vi ços iti ne ran tes de re gis tros, apo i a dos pelo Po der
Pú bli co es ta du al e mu ni ci pal, para pro vi men to da gra -
tu i da de pre vis ta nes ta lei.

A re sis tên cia dos Ofi ci a is de Re gis tro Ci vil, no
en tan to, não co nhe cia li mi tes. Opu nham obs tá cu los e
óbi ces de qual quer na tu re za re cor ren do sem pre a
sub ter fú gi os de toda or dem para re sis tir ao cum pri-
men to de tan tas dis po si ções le ga is para o exer cí cio
do que de ve ria ser um di re i to ele men tar de todo ci da-
dão, em qual quer de mo cra cia.

Em pelo me nos três oca siões, en ti da des di re ta
ou in di re ta men te in te res sa das no as sun to re cor re ram
à jus ti ça ten tan do ob ter a de cla ra ção de in cons ti tu ci o-
na li da de de al gu mas des sas leis e pre co ni zan do con -
tra sua vi gên cia me di das ca u te la res. Fo ram elas a
Asso ci a ção dos No tá ri os e Re gis tra do res do Bra sil, a
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Pro fis si o na is Li be ra is e a
Asso ci a ção Na ci o nal dos Re gis tra do res de Pes so as
Na tu ra is.

O re sul ta do foi que só a Lei nº 10.169, de
29-12-00, dis pon do so bre o re a jus te dos emo lu men-
tos, foi ca paz de ma te ri a li zar, ain da que par ci al men te,
a gra tu i da de. Seu art. 7º es ta be le ceu cláu su la pe nal,
dis pon do:

Art. 7º O des cum pri men to, pe los no tá ri os e re -
gis tra do res, do dis pos to nes ta lei su je i tá-los-á às pe -
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na li da des pre vis tas na Lei nº 8.935 de 18-11-1994,
sem pre ju í zo da apli ca ção de ou tras san ções le ga is.

E o art. 8º, por fim, ce deu às pres sões dos Re -
gis tra do res:

Art. 8º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, no âm bi-
to de sua com pe tên cia, res pe i ta do o pra zo es ta be le ci-
do no art. 9º des ta Lei, es ta be le ce rão for ma de com -
pen sa ção aos re gis tra do res ci vis das pes so as na tu ra-
is pe los atos gra tu i tos por eles pra ti ca dos, con for me
es ta be le ci do em lei fe de ral.

Pa rá gra fo úni co.  O dis pos to no ca put não po de-
rá ge rar ônus para o Po der Pú bli co.

VI – Gra tu i da de re mu ne ra da

O caso do Dis tri to Fe de ral to mou-se ilus tra ti vo.
Em 2 de maio de 2001, o Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri-
to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os sub me teu à Câ ma ra o
Pro je to de Lei nº 4.578, dis pon do so bre a cri a ção do
Fun do de Com pen sa ção aos Re gis tra do res Ci vis das
Pes so as Na tu ra is no âm bi to do Dis tri to Fe de ral. Para
an te ci par o que pre vê o pro je to ain da em tra mi ta ção,
o Cor re ge dor da Jus ti ça do DF e dos Ter ri tó ri os ba i-
xou o Pro vi men to nº 6, de 19 de se tem bro de 2001. O
ato cri ou o “fun do de com pen sa ção em fa vor dos Ofí -
ci os de Re gis tro Ci vil cus te a do por meio da ati vi da de
re gis tral de Tí tu los e Do cu men tos do Dis tri to Fe de ral”.
De acor do com o art. 5º o fun do será com pos to de
“30% do va lor de cada re gis tro de tí tu lo com cláu su la
de ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia ou quan do os
emo lu men tos de vi dos atin gi rem va lor igual ou su pe ri-
or a R$110,00”, li mi tan do-se o re pas se de cada re gis-
tro ao im por te de R$33,00.

Para pre ve nir ju ris di ção que é da lei, o art. 6º
res sal va que “a cri a ção do fun do de com pen sa ção de
que tra ta este pro vi men to não subs ti tui nem se con -
fun de com o fun do de res sar ci men to do re gis tro ci vil a 
ser cri a do por lei, cujo pro je to está em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal (PL nº 4.578/2001)”.

O Esta do de São Pa u lo ado tou pro vi dên cia se -
me lhan te me di an te Lei nº 11.331, de 26 de de zem bro
de 2002, dis ci pli nan do a apli ca ção dos re cur sos de
3,289473% ar re ca da dos a tí tu lo de emo lu men tos, “à
com pen sa ção dos atos gra tu i tos do re gis tro ci vil das
pes so as na tu ra is, e à com pen sa ção da re ce i ta mí ni-
ma das ser ven ti as de fi ci tá ri as” (art. 19 alí nea d).

A si tu a ção que es tes fa tos com pro vam é que, a
des pe i to de no mí ni mo cin co di fe ren tes leis vo ta das
com o ob je ti vo de dar cum pri men to a dis po si ti vo ex -
pres so da Cons ti tu i ção Fe de ral, sua exe cu ção par ci al
só co me çou a se con su mar quan do leis es ta du a is es -
pe cí fi cas ou Pro vi men to Ju di ciá rio, como no Dis tri to

Fe de ral, ga ran ti ram re tri bu i ção pe cu niá ria a um ser vi-
ço que a Cons ti tu i ção e as leis de cla ram gra tu i to! Pro -
va vel men te tra ta-se do úni co caso co nhe ci do no mun -
do de gra tu i da de re mu ne ra da...

O po der dos No tá ri os e Re gis tra do res, já cons -
ta ta do em ou tras oca siões e em inú me ros epi só di os,
in clu si ve com pro van do a efi ciên cia de seu lobby jun -
to ao Con gres so, tem se mos tra do ca paz de im por ao
in te res se co le ti vo de mi lhões de bra si le i ros, ain da
hoje in do cu men ta dos, o in te res se pri va do de 7.638
Ofi ci a is de Re gis tro Ci vil das pes so as na tu ra is exis -
ten tes no País.

VII – Con se qüên ci as so ci a is da cum pli ci da de

O Esta do bra si le i ro tem sido cúm pli ce, quan do
não por ação, pelo me nos por omis são, de ma i or par te
das ini qüi da des de que his to ri ca men te são ví ti mas os
mi lhões de bra si le i ros ex clu í dos de to dos os be ne fí ci os
que as su ces si vas Cons ti tu i ções do País, em suas “des -
lum bran tes pro fis sões de fé,” como as de no mi nou Gi o-
van ni Sar to ri, vi ram ins cri tas em seus tex tos.

Ofí ci os, en car gos e ser vi ços que de ve ri am ser
pú bli cos e cuja pri va ti za ção se cum priu com a ha bi tu-
al efi ciên cia e ra pi dez, quan do está em tela o in te res-
se par ti cu lar, es tão na mes ma Cons ti tu i ção que pres -
cre veu a gra tu i da de dos re gis tros e cer ti dões de nas -
ci men to e de óbi to “para os re co nhe ci da men te po-
bres”. Essa gra tu i da de até hoje não se cum priu, não
se obe de ceu nem se ma te ri a li zou. A de fe sa dos in te-
res ses das mi no ri as, como nes te caso, sem pre foi
ágil, rá pi da e de fá cil con su ma ção. A das ma i o ri as,
quan do não é ig no ra da, é pos ter ga da, adi a da e sis te-
ma ti ca men te es que ci da.

O fato de não se re gis trar nem se cer ti fi car gra -
tu i ta men te os nas ci men tos e óbi tos dos que não po -
dem pa gar por tais ser vi ços tem tra zi do con se qüên ci-
as, mais que da no sas, fu nes tas para o País.’

Re por ta gem da jor na lis ta Mar ta Sa lo mon, pu bli-
ca da na edi ção de 9 de maio des te ano da Fo lha de
S.Pa u lo, cal ca da nas “Esta tís ti cas do Re gis tro Ci vil”
do IBGE mos tra que nada me nos de 957.464 cri an-
ças nas ci das em 1997. ano da lei que re gu la men tou a
gra tu i da de do re gis tro de nas ci men to, fi ca ram sem re -
gis tro no pri me i ro ano de vida. Em 2001, de po is de
tan tas leis, esse nú me ro em vez de di mi nu ir au men-
tou, atin gin do 1.043 mi lhão, 85.5 mil a mais que em
1997!

O grá fi co aba i xo, re pro du zi do da ma té ria aci ma
in di ca da, mos tra o agra va men to des se qua dro nos úl -
ti mos anos:
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* Ano da lei que pre vê re gis tro gra tu i to para os “re co nhe ci da men te po bres”
A si tu a ção dos re gis tros tar di os, isto é, re a li za dos de po is dos dez anos de ida de, ao con trá rio dos que 

de i xam de se re gis trar ao nas cer, é, quan ti ta ti va men te, um pou co me lhor, po rém mais gra ve ma te ri al men-
te, já que se tra ta de ape nas uma par te dos que fi ca ram in do cu men ta dos ao nas cer. A di fe ren ça nos dois
ca sos re pre sen ta a pro por ção dos que nas cem, vi vem e mor rem, sem de i xar mar cas de sua exis tên cia no
re gis tro ci vil. Não há in dí ci os que per mi tam iden ti fi car a di fe ren ça en tre as pro por ções mí ni mas e má xi mas
no pe río do aba i xo in di ca do, que va ri ou de 23,8% a 36,2%.
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A dis tri bu i ção re gi o nal des sa aber ra ção cí vi-
ca to le ra da por su ces si vos go ver nos mos tra a gra -
vi da de no Nor te do país, onde mais da me ta de das
cri an ças fi cam sem re gis tro de nas ci men to ao
nas cer. Mas tor na cla ro, tam bém, que o pro ble ma
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A re per cus são so ci al está cla ra men te in di ca da
no tex to da jor na lis ta Mar ta Sa lo mon: “A fal ta de do cu-
men tos tam bém de i xa par te das fa mí li as po bres do
país ex clu í da dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren -
da do Go ver no. O ca das tro úni co de po bres, ad mi nis-
tra do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, re je i ta o re gis tro
de quem não tem do cu men to. Em 64,5% dos mu ni cí-
pi os bra si le i ros, esse foi o mo ti vo apon ta do para o
atra so no ca das tra men to dos po bres, fa mí li as com
ren da de até R$90,00 por pes soa. Até ago ra, o ca das-
tro al can çou cer ca de 65% das 9,3 mi lhões (nú me ro
es ti ma do) de fa mí li as do país que es ta ri am ap tas a
re ce ber o be ne fí cio”.

Entre tan to, es ta mos nos re fe rin do aqui ape nas
à si tu a ção das cri an ças. A re por ta gem alu de tam bém
aos adul tos, cuja po si ção não é co nhe ci da: “A si tu a-
ção dos adul tos sem do cu men tos é mais com pli ca da
por que, de po is dos 12 anos de ida de, o re gis tro de -
pen de de uma au to ri za ção da Jus ti ça. Mas não se
sabe ain da qual é o to tal de ‘clan des ti nos’ ou sem do -
cu men tos no país. Isto de pen de ria de uma per gun ta
es pe cí fi ca do Cen so ou na pró xi ma con ta gem de po -
pu la ção”.

Em ou tra re por ta gem so bre o mes mo as sun to,
tam bém da Fo lha de São Pa u lo, na edi ção de 17 de
de zem bro de 2002, o ge ren te do De par ta men to de
Indi ca do res So ci a is do IBGE, Antô nio Ta deu de Oli ve-
i ra, cha ma a aten ção para o fato de que “mais dra má-
ti ca ain da é a fal ta de re gis tro de mor tes, que só pode
ser fe i to após o óbi to. Em 2001, 22,8% dos mor tos
não en tra ram nas es ta tís ti cas”, fato que, se gun do o
Insti tu to, “es ti mu la os ce mi té ri os clan des ti nos”.

A fal ta de re gis tros ade qua dos ter mi na afe tan do
a apu ra ção dos da dos da mor bi da de em re la ção à
“ca u sa mor tis” de mi lha res de ci da dãos, dis tor cen do
as es ta tís ti cas de sa ú de e pre ju di can do po lí ti cas pú -
bli cas nes te se tor es sen ci al da vida de qual quer país.

VIII – Ten ta ti vas no Con gres so
Nos úl ti mos anos, pelo me nos duas ten ta ti vas

fo ram fe i tas no Con gres so para re ver ter essa si tu a-
ção. Nes ta Casa, nos so ex-co le ga Ro ber to Fre i re
apre sen tou, em 22-8-2001, a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 25, acres cen tan do um pa rá gra fo ao
art. 236 da Cons ti tu i ção, dis pon do:

§ 4º  Fi cam ex ce tu a dos os ser vi ços de
re gis tro de imó ve is, que me di an te lei es ta-
du al ou da Câ ma ra Le gis la ti va, se rão exer ci-
dos di re ta men te pe los Mu ni cí pi os ou pelo
Dis tri to Fe de ral.

A pro po si ção, como se vê, re fe ria-se ape nas ao
re gis tro de imó ve is, se gu ra men te a ati vi da de mais ren -
tá vel dos re gis tros pú bli cos, não in clu in do, por tan to, o
re gis tro das pes so as na tu ra is, ob je to des ta pro pos ta.
Mas nem por isso o en tão Se na dor e hoje De pu ta do
Ro ber to Fre i re, de i xou de acen tu ar: “Re cen te men te,
par ti ci pa mos de dis cus sões po lê mi cas so bre a gra tu i-
da de das cer ti dões de nas ci men to, quan do se pro cu ra-
va afir mar o di re i to do ci da dão de pos su ir re gis tro sem
ônus e, de ou tro lado, de se nha vam-se re sis tên ci as pe -
los car tó ri os. Cer ta men te, se fos se o po der pú bli co o
emis sor das cer ti dões e res pon sá vel pe los ser vi ços no -
ta ri a is, se ria fá cil apli car a gra tu i da de, a par tir da co la bo-
ra ção com a rede de sa ú de pú bli ca”. E con clu ía: “Esse é 
ape nas um exem plo dos ma les acar re ta dos por essa
ins ti tu i ção ul tra pas sa da do car tó rio”. A ma té ria, dis tri bu-
í da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
ao ilus tre Se na dor Jef fer son Pe res, re ce beu pa re cer de
S. Exª em 8 de agos to do ano pas sa do que não che gou
a ser apre ci a do por aque le ór gão téc ni co, sen do ar qui-
va da, nos ter mos do art. 332 do Re gi men to Inter no, pelo 
fim da Le gis la tu ra.

A se gun da ten ta ti va em re la ção a essa ma té ria
ocor reu na Câ ma ra dos De pu ta dos, tam bém por meio
de Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 292, de 17 de 
ou tu bro de 2000, de au to ria do de pu ta do Ri car do Fer ra-
ço. A ini ci a ti va ti nha por ob je ti vo trans fe rir aos mu ni cí pi-
os, às Jun tas Co mer ci a is dos es ta dos e aos ór gãos au -
xi li a res da jus ti ça, res pec ti va men te, o re gis tro das pes -
so as na tu ra is e o de imó ve is, o de pes so as ju rí di cas e a
au ten ti ca ção de do cu men tos, o re co nhe ci men to de fir -
mas e o pro tes to de tí tu los e do cu men tos, quan do in dis-
pen sá ve is nos pro ce di men tos ju di ci a is.

Alte ra va tam bém a re da ção do art. 32 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, pres-
cre ven do:

Art. 32  Não são de vi dos aos ti tu la res
dos ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro, qua is-
quer in de ni za ções ou re pa ra ções de cor ren-
tes da ex tin ção dos car tó ri os ou de trans fe-
rên cia des ses ser vi ços aos ór gãos da Admi -
nis tra ção Pú bli ca.

Já o art. 4º da PEC, por fim, es ti pu la va:
A trans mis são dos li vros e do cu men tos no ta ri a is

e de re gis tro dos an ti gos car tó ri os para os ór gãos da
Admi nis tra ção Pú bli ca res pon sá ve is por es ses ser vi-
ços, far-se-á no pra zo má xi mo de um ano, a con tar da
data da pro mul ga ção da pre sen te Emen da Cons ti tu-
ci o nal, sem pre ju í zo da con ti nu i da de dos ser vi ços e
sob a fis ca li za ção e su per vi são dos res pec ti vos ór -
gãos cor re ge do res da Jus ti ça.
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A pro pos ta foi re la ta da na Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção em 23-8-01, pela ad mis-
si bi li da de, com subs ti tu ti vo do re la tor, De pu ta do Cus -
tó dio Ma tos, sen do, em 5-9-01 re ti ra da da pa u ta por
sua ini ci a ti va, e de vol vi do à pre si dên cia da Co mis são
em 8-3-02, por for ça de sua sa í da da co mis são. Não
vol tou a ser in clu í da na or dem do dia da que le ór gão
téc ni co, sen do fi nal men te ar qui va da em 31-12-/03
nos ter mos do art. 105 do Re gi men to Inter no da Câ -
ma ra, pelo tér mi no da Le gis la tu ra.

As pro po si ções ti nham ob je ti vos di ver sos. A do
ex-Se na dor Ro ber to Fre i re vi sa va à es ta ti za ção ape -
nas dos Ofí ci os de Re gis tro de Imó ve is. A do De pu ta-
do Ri car do Fer ra ço, a de to dos os Ofí ci os. A pre sen te
PEC de ter mi na a exe cu ção pelo po der pú bli co dos
ser vi ços de re gis tro pú bli co e fa cul ta que os no ta ri a is
se jam exer ci dos pela ini ci a ti va pri va da.

A so lu ção que aven to, como au tor, pa re ce-me
re por o pro ble ma em seus de vi dos ter mos. A ma té ria
con ti nu a rá re gu la da na Cons ti tu i ção Fe de ral, no que
diz res pe i to aos prin cí pi os que de vem regê-la. Sua
apli ca ção será de ci di da na es fe ra cons ti tu ci o nal com -
pe ten te, isto é, no âm bi to de cada uma das Uni da des
da Fe de ra ção – Esta dos e Dis tri to Fe de ral. O prin cí-
pio im pli ca na vol ta à ori gem: os re gis tros pú bli cos
não de vem ser pri va dos, pois são do in te res se dos ci -
da dãos aos qua is o Esta do deve am pa ro, pro te ção e,
em re la ção aos qua is, tem o de ver de pro mo ção so ci-
al de to dos os en tes fe de ra ti vos, so bre tu do da pró pria
União. É, pois, de ver do Esta do as se gu rar a to dos,
gra tu i ta men te, os do cu men tos ne ces sá ri os à exis tên-
cia ju rí di ca das pes so as na tu ra is e ao exer cí cio de
seus di re i tos, até o fim de suas exis tên ci as como, de
res to, pres cre ve a pró pria Cons ti tu i ção em vi gor.

IX – “Re gis tro ir ra ci o nal”

Par ti ci po das ra zões ex pos tas por quem pos sui,
na es pé cie, au to ri da de, co nhe ci men to e ex pe riên cia,
o De sem bar ga dor José Lu cas Alves de Bri to, Cor re-
ge dor-ge ral da Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Em ar ti go sob o tí tu lo “O re gis tro ir ra ci o nal”, pu bli ca do
na edi ção do Jor nal do Bra sil de 5 de ju nho do ano
em cur so, au tên ti co li be lo acu sa tó rio, va za do com o
equi lí brio e a se re ni da de que se es pe ra dos ma gis tra-
dos, S. Exª afir mou:

Per deu a Cons ti tu in te a opor tu ni da de his tó ri ca
de tor nar for mal men te pú bli co o que por na tu re za é
pú bli co. Re fi ro-me à ati vi da de de re gis tro pú bli co, à
qual se se que ria atri bu ir-lhe o ca rá ter de se gu ran ça,
não se po de ria de i xar de em pres tar a chan ce la do
Esta do. Esta, en tre tan to, como re sul ta do da in ser ção
na Cons ti tu i ção do art. 236, pelo qual a ati vi da de re fe-

ri da se de sen vol ve em ca rá ter pri va do, me di an te con -
ces são, ape nas in di re ta men te se ve ri fi ca. Pre va le ceu
o in te res se pri va do so bre o in te res se pú bli co, a cul mi-
nar tudo com a ins ti tu ci o na li za ção do se cu lar pri vi lé-
gio.

Bas ta ria, no en tan to, que a Cons ti tu i ção sim-
ples men te si len ci as se a res pe i to para abrir ca mi nho à 
re gu la men ta ção da ma té ria por lei, por via da qual, a
par de se pu bli ci zar o que por na tu re za e até por de -
no mi na ção é pú bli co (re pi ta-se), ins ti tu ir-se-ia nova
fon te de cus te io dos ser vi ços pú bli cos: ou tra fon te de
ren da para o Esta do, tão ca ren te de ren das em face
do as so ber ba men to cres cen te de des pe sas. O pre ce-
i to, não obs tan te, con sa grou se e eri giu-se à ca te go ria
de cons ti tu ci o nal. É mis ter, por tan to, até que se re vo-
gue, o que se afi gu ra não ape nas pos sí vel, como so -
bre tu do de se já vel e até im pe ri o so.

Uma das de fi ciên ci as da Pre vi dên cia pú bli ca no
Bra sil é o con tro le so bre o óbi to de seus pen si o nis tas.
Se gun do as nor mas vi gen tes, os Car tó ri os de Re gis-
tro das Pes so as Na tu ra is são obri ga dos a re me ter ao
INSS os da dos re la ti vos aos que re gis tra, men sal-
men te. De acor do com o ex-Se cre tá rio Exe cu ti vo e
ex-Mi nis tro da Pre vi dên cia, José Ce chin, em en tre vis-
ta ao O Esta do de S.Pa u lo de 15 de de zem bro de
2001, esse sis te ma, cons tan te de for mu lá ri os pre en-
chi dos pe los pró pri os Ofí ci os, che ga a de mo rar dois
me ses. Dos 7.638 car tó ri os de re gis tro de pes so as
na tu ra is exis ten tes no Bra sil [da dos de 2001], ape nas
17,8%, exa tos 1.363 eram in for ma ti za dos, mas res-
pon di am pelo re gis tro de 2/3 de to dos os óbi tos. Em
ape nas um ano, o de 2001, a in for ma ti za ção des ses
car tó ri os per mi tiu ao 11455 uma eco no mia de R$51
mi lhões em be ne fí ci os que de i xa ram de ser pa gos no
mês se guin te ao fa le ci men to dos be ne fi ciá ri os.

Porta ria do ex-mi nis tro da Pre vi dên cia de 14 de
de zem bro de 2001 obri ga va a in for ma ti za ção des ses
Ofí ci os nas ci da des com mais de 136 mil ha bi tan tes,
até ja ne i ro de 2002; em 60 mu ni cí pi os me no res, o
pra zo de in for ma ti za ção se ex tin gui ria em ju nho do
mes mo ano e os res tan tes de ve ri am cum prir a exi-
gên cia até de zem bro de 2002. Tra ta-se de me di da
que, se gu ra men te, não foi cum pri da. No Bra sil ocor -
rem, anu al men te, a mé dia de 830 mil mor tes, mas,
se gun do o pró prio IBGE, res pon sá vel por es ses nú -
me ros, 22,8% de les não en tram nas es ta tís ti cas do
País.

Nos dez pri me i ro me ses de 2000, se gun do in -
for mou o ex-Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia, 264.681 mor tes de be ne fi ciá ri os fo ram
in for ma das às agên ci as da Pre vi dên cia por pa ren tes
dos pen si o nis tas fa le ci dos e 56.628 ou tras fo ram de -
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tec ta das pe los da dos en vi a dos pe los Car tó ri os. A
des pe i to des sas me di das, são fre qüen tes os er ros
em de cor rên cia dos qua is são sus pen sas pen sões de 
pes so as vi vas con si de ra das mor tas pelo 1NSS, o que
ter mi na fa zen do com que o ônus da pro va do erro ter -
mi ne ca ben do às pró pri as ví ti mas. Se os re gis tros fos -
sem pú bli cos e a car go dos Esta dos, seus agen tes e
não os con tri bu in tes de ve ri am ser res pon sa bi li za dos,
tan to pela ine fi ciên cia, quan to pe los er ros que vi es-
sem a co me ter.

São tan tas, tão am plas, tão sis te má ti cas e tão
fre qüen tes as fra u des pra ti ca das no INSS com a cum -
pli ci da de de al guns ser vi do res e em de cor rên cia da
fal ta de con tro les efe ti vos de seu sis te ma in for ma ti za-
do, que o mi nis té rio da Pre vi dên cia cri ou uma for ça
ta re fa per ma nen te para ten tar di mi nuí-las. São fra u-
des de mon tan tes es tar re ce do res como os que en vol-
ve ram al guns dos de lin qüen tes que hoje cum prem
pena, pra ti ca das anos a fio. No tí cia do Jor nal do Bra -
sil de 18 de ju lho úl ti mo, por exem plo, dá um exem plo
da am pli tu de des ses cri mes:

“Ao lon go de 38 anos o Insti tu to Na ci o-
nal de Se gu ri da de So ci al (INSS) con ce deu
pen sões por mor te para 82.563 pes so as
que es ta ri am vi vas e tra ba lhan do. O le van ta-
men to – re a li za do pelo Da ta prev – de tec tou
pro vá ve is fra u des re a li za das até 2001 por
meio de cru za men to de da dos de dois sis te-
mas da es ta tal”.

Se gun do se sabe hoje, essa mo da li da de de fra -
u de vem sen do uti li za da con tra a pre vi dên cia, pelo
me nos des de 1963! São exem plos de como a so ci e-
da de paga pela in cú ria de uns e a de sí dia de ou tros,
no cum pri men to das leis.

X – “Cus tos pú bli cos, lu cros pri va dos”

Há qua tro anos, a Assem bléia Le gis la ti va de
São Pa u lo apro vou pro je to de lei de au to ria de um de
seus in te gran tes au men tan do em até 29 ve zes os
emo lu men tos dos car tó ri os da que le Esta do. Algu mas
ta xas, como a emis são da lis ta dos pro tes tos, de que
se va lem duas en ti da des, além da Asso ci a ção Co-
mer ci al de São Pa u lo, che ga ram a ter au men tos de
até 3.000 %. A en ti da de do co mér cio que pa ga va R$4
mil men sa is pas sou a ter que de sem bol sar R$120 mil. 
Fo ram tan tos os pro tes tos que o en tão Vice-Go ver na-
dor Ge ral do Alckmin teve que me di ar um acor do para
re par tir o cus to pe las três en ti da des usuá ri as da mes -
ma lis ta. A Lei ter mi nou ve ta da pelo en tão Go ver na-
dor Má rio Co vas. Mas nem mes mo a ma i o ria com que 
ele con ta va na Assem bléia pa u lis ta foi su fi ci en te para

evi tar o abu so: o veto do go ver na dor ter mi nou der ru-
ba do pelo Le gis la ti vo es ta du al.

No dia 26 de de zem bro do ano pas sa do, a mes -
ma Assem bléia vol tou a apro var nova lei, a de nº
11.331, ao apa gar das lu zes de 2.002, ou seja no dia
26 de de zem bro, su ges ti va men te de au to ria do mes -
mo par la men tar. Fo ram au men tos de até 350%, con -
for me de nun ci ou O Esta do de São Pa u lo em sua edi -
ção de 13-1-2003. As cer ti dões de ca sa men to pas sa-
ram de R$138,83 para R$172,34 e a au ten ti ca ção de
do cu men tos de R$0,97 para R$l,76. Não bas tas sem
os au men tos, pre pon de ra ram os sub ter fú gi os. O re-
co nhe ci men to de fir mas, ser vi ço dos mais re qui si ta-
dos, pas sou a ser fe i to em 3 di fe ren tes ca te go ri as: (a)
re co nhe ci men to por se me lhan ça sem va lor eco nô mi-
co; (b) re co nhe ci men to por se me lhan ça com va lor
eco nô mi co e (c) re co nhe ci men to por au ten ti ci da de. O 
pre ço úni co de an tes so freu au men tos que va ri a ram
en tre 79,5% e 350%!

O Se cre tá rio de Jus ti ça e De fe sa da Ci da da nia,
Ale xan dre de Mo ra is, de acor do com o jor nal Va lor
Eco nô mi co, em sua edi ção de 13-1-2003, ofi ci ou ao
Cor re ge dor-Ge ral de Jus ti ça re cla man do da vi o la ção
da pró pria lei que au to ri zou o au men to, além de ar gu-
men tar que a Lei Fe de ral nº 10.169, de 2000, só per -
mi te re a jus tes fe i tos até o úl ti mo dia do ano an te ri or, o
que não ocor re ra em São Pa u lo. A de fe sa do pre si-
den te do Sin di ca to dos No tá ri os e Re gis tra do res do
Esta do de São Pa u lo não se fez es pe rar. Ale gou que
os car tó ri os “não re a jus ta ram os pre ços, ape nas os
atu a li za ram”. E se gun do ele, “a lei só exi ge a pu bli ca-
ção da ta be la no ano an te ri or, no caso de re a jus te,
mas não de atu a li za ção”...

Re per cu tin do es ses abu sos, ar ti go do vice-pre -
si den te do Sin di ca to da Indús tria da Cons tru ção Ci vil
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, pu bli ca do no Jor nal do
Bra sil, de 22 de fe ve re i ro des te ano, mos tra as dis -
cre pân ci as en tre os emo lu men tos nos di fe ren tes
Esta dos bra si le i ros. “A aver ba ção de cons tru ção no
Re gis tro de Imó ve is tem pre ço fixo em Mato Gros so
do Sul, Ser gi pe, no Rio de Ja ne i ro, Pi a uí, Ce a rá e
Ron dô nia, va ri an do de R$9 (MS) até R$36 (RO), mas
cus ta rá R$ 10 mil no Ama zo nas, se a cons tru ção vale
R$ 1 mi lhão. Pro tes tar o mes mo tí tu lo cus ta R$67 em
Ala go as ou R$ 1.762 em Per nam bu co; cus ta R$16 no
Rio de Ja ne i ro ou R$214 em Mi nas Ge ra is, R$62 no
Pa ra ná ou R$1 .047 no Rio Gran de do Sul e R$2,00
no Pará ou R$8.470 no Ama zo nas”. E apro ve i ta para
apon tar im pro pri e da des na Lei fe de ral que re gu la a
ma té ria, 10.169, de 29-12-2000, as si na lan do que
essa nor ma le gal “pro cla ma que emo lu men tos de vem
cor res pon der ao cus to efe ti vo, mas nada há no seu
tex to que con fir me essa in ten ção. (...) Enquan to isso,
só há nes sa lei uma li ge i ra men ção a cus to, no pa rá-
gra fo úni co do art.1º.”
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A mais con tun den te re a ção, po rém, veio da Fo-
lha de S.Pa u lo, em edi to ri al na edi ção do dia 16 de
ja ne i ro, sob o tí tu lo “Car tó ri os em xe que”. A ma ni fes-
ta ção clas si fi ca o car tó rio de “he ran ça de um Esta do
pa tri mo ni a lis ta” que “cons ti tui uma es pé cie de fa cha-
da pri va da do se tor pú bli co”, para con clu ir sen ten ci-
an do com toda pro pri e da de:

Essa du pla face dos car tó ri os ex pli ca
os pro ble mas do se tor, que se con ver teu
numa es fe ra pri va da que ope ra em con di-
ções mo no po lis tas. De um lado, a au sên cia
de con cor rên cia não fa vo re ce a me lho ria dos 
ser vi ços, hoje si nô ni mos de len ti dão e trans -
tor nos; de ou tro, ela pos si bi li ta ao ti tu lar ren -
di men tos ele va dos que one ram o se tor pro-
du ti vo. Os car tó ri os de imó ve is, por exem plo,
são ‘só ci os’ de to das as tran sa ções imo bi liá-
ri as, ga nhan do per cen tu a is do va lor do imó-
vel em cima de cada re gis tro. (...)

A am bi güi da de des sa ins ti tu i ção deve
ser re pen sa da. Tal vez al gu mas atri bu i ções
pu des sem ser de i xa das à ini ci a ti va pri va da,
com su per vi são in di re ta do Esta do, en quan-
to ou tras, como os car tó ri os de imó ve is, po -
de ri am ser ab sor vi das di re ta men te pelo se -
tor pú bli co. O que não se tem mos tra do con -
ve ni en te ao País é essa du pli ci da de que
vem pro por ci o nan do cus tos pú bli cos e lu-
cros pri va dos.

O lu cro de al guns car tó ri os é ma té ria ime mo ri-
al men te co men ta da, mas sis te ma ti ca men te es que ci-
da. O jor na lis ta Luís Nas sif, em sua co lu na na Fo lha
de S.Pa u lo de 25 de ja ne i ro des te ano, sob o tí tu lo
“A re for ma dos car tó ri os”, lem bra que “dos dez ma i-
o res pa ga do res do Impos to de Ren da da pes soa fí -
si ca do País, qua tro são do nos de car tó rio”.

Em 2001, é ele ain da quem as si na la “os re gis-
tra do res de imó ve is ti ve ram re ce i ta de R$43 mi lhões,
ape nas com re gis tro da es cri tu ra de fi ni ti va de com pra
e ven da, ces são, pro mes sa de ces são, hi po te ca, pe -
nhor, in cor po ra ção, ins ti tu i ção de con do mí nio, cé du la
de cré di to ou pro du to ru ral pig no ra tí cio, etc.”

No lú ci do voto que pro fe riu em vir tu de de pe di do
de vis ta, nos em bar gos da Adin n° 1.498-6, re la ti va à
Lei Esta du al n° 10.544, de 13 de se tem bro de 1995
do Rio Gran de do Sul, au to ri zan do a pri va ti za ção de
car tó ri os to ma dos pú bli cos na que le es ta do, o en tão
Pre si den te do STF, Mi nis tro Mar co Au ré lio, com toda
pro ce dên cia, cri ti cou:

“com a car ta de 1988, deu-se a ex tra-
va gan te pri va ti za ção dos car tó ri os de no tas,

de re gis tros e de pro tes tos, vi a bi li zan do-se
cam po a que ti tu la res vi es sem a al can çar
va lo res ini ma gi ná ve is, che gan do al guns a
lu cra rem com o ser vi ço pú bli co, a to dos os
tí tu los ine ren tes à atu a ção do Esta do, obri-
ga tó rio, mais de meio mi lhão de re a is por
mês.”

O voto foi pro fe ri do no jul ga men to re a li za do na
ses são de 30 de abril des te ano, quan do ain da não ti -
nha sido pu bli ca do o ar ti go aci ma ci ta do do De sem-
bar ga dor Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça do Rio de Ja -
ne i ro, José Lu cas Alves de Bri to, em 5 de ju nho úl ti-
mo, em que S. Exª, com co nhe ci men to de ca u sa, e re -
fe rin do-se aos ofí ci os de imó ve is exis ten tes no Rio de
Ja ne i ro in for ma “ser so bre ma ne i ra ele va da a ren da
dos ti tu la res res pec ti vos (um dos qua is com a mé dia
anu al de ga nho pró xi ma de R$1.200.000.00 men sa-
is), di fi cil men te jus ti fi cá vel até mes mo à luz da dou tri-
na do ca pi ta lis mo, ante a con si de ra ção de ne nhum
ris co em pre sa ri al, re sul tan te de cli en te la cer ta e ne -
ces sá ria e da re la ti va au sên cia de con cor rên cia. Este
é se gu ra men te o ne gó cio so nha do por todo ca pi ta lis-
ta: lu cro cer to e avul ta do, e ne nhum ris co! Isto, num
País de mi se rá ve is...”

Uma con clu são que mos tra o acer to do edi to ri al
da Fo lha de S.Pa u lo, con de nan do du ra men te a po lí-
ti ca do Esta do que gera “cus tos pú bli cos e lu cros pri -
va dos”.

XI – Fra u de: Gri la gem e fal si da de

É fre qüen te e tem sido pe ri o di ca men te apu ra do
o en vol vi men to de car tó ri os de no tas e de re gis tros de 
imó ve is na ime mo ri al ati vi da de de gri la gem de ter ras
pú bli cas em todo o País. Até en tão, ti nha-se no tí cia da 
ocor rên cia sis te má ti ca des sa prá ti ca, es pe ci al men te
nas áre as de no vas fron te i ras agrí co las do País. Des -
de a dé ca da de 70 o Incra ini ci ou na Ama zô nia, como
for ma de evi tar fra u des mais fre qüen tes, a mi cro fil ma-
gem de to dos os li vros de re gis tros de imó ve is da que-
la vas ta re gião do País. Mais re cen te men te uma for ça
ta re fa em atu a ção con jun ta do DPF, do Mi nis té rio Pú -
bli co e do Ju di ciá rio de al guns es ta dos do nor te do
País, con se guiu re pri mir no vas e mais fre qüen tes prá -
ti cas cujo ob je ti vo é sem pre o de le ga li zar, como pro -
pri e da des pri va das, ter ras de vo lu tas e pro pri e da des
fun diá ri as do Po der Pú bli co.

No cor ren te ano, o País to mou co nhe ci men to de 
uma nova mo da li da de de fra u de pra ti ca da na Ca pi tal
do País, a gri la gem de ter re nos ur ba nos, que só ago -
ra co me ça a ser des ven da da e que im pu ne men te
agiu du ran te os úl ti mos vin te anos em ter ras da União
onde se ins ta lou o Dis tri to Fe de ral. O Cor re io Bra zi li-
en se de do min go, 27 de abril des te ano anun ci a va:
“Em in ves ti ga ção con jun ta, pro mo to res e ju í zes do
DF des ven dam es que ma de fal si fi ca ção de do cu men-
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tos para per mi tir re gu la ri za ção de 28 lo te a men tos ile -
ga is.” A re por ta gem es cla re cia:

“O Cen tro das fra u des fica em um pré -
dio co mer ci al da 505 sul. É o car tó rio do 1°
Ofí cio de No tas e Pro tes tos de Bra sí lia, ad -
mi nis tra do por Ma u rí cio Go mes de Le mos.
Boa par te das ir re gu la ri da des na do cu men-
ta ção dos con do mí ni os foi co me ti da en tre
1990 e 1992, mas só no ano pas sa do che -
gou ao co nhe ci men to da Jus ti ça.

A far sa do 1° Ofí cio de No tas veio à
tona após uma de vas sa nos ar qui vos do
car tó rio, um dos ma i o res e mais tra di ci o na is
da Ca pi tal. E re sul tou da aber tu ra de sin di-
cân cia e pro ces so na Cor re ge do ria do Tri bu-
nal de Jus ti ça do DF. Em ou tra fren te, o Mi -
nis té rio Pú bli co já pro pôs cin co ações pe na-
is con tra o ta be lião ti tu lar, Ma u rí cio de Le-
mos e em pre en de do res de par ce la men tos.

(..) Além de cor rer o ris co de ser con-
de na do pelo cri me de fal si fi ca ção, Ma u rí cio
de Le mos tam bém pode per der a au to ri za-
ção para ad mi nis trar o car tó rio. Há dez dias, 
uma co mis são ins ta lada pela Cor re ge do ria
do TJDF para o caso re co men dou a per da
da de le ga ção do ti tu lar do car tó rio, di an te
da gra vi da de das ir re gu la ri da des.

A co mis são ba se ou-se em re la tó rio de
175 pá gi nas, ela bo ra do em ju lho de 2002
pelo Juiz Pa u lo Edu ar do Mor ta ri da Vara de
Re gis tros Pú bli cos do DF, du ran te ins pe ção
re a li za da no car tó rio.

No dia 9 de maio, o Tri bu nal de Jus ti ça do Dis -
tri to Fe de ral afas tou o ta be lião, de po is que o Cor re-
ge dor-Ge ral, De sem bar ga dor Ge tú lio Oli ve i ra, re pre-
sen tou ao Tri bu nal, pro pon do a per da de fi ni ti va do
car go, sob o fun da men to de que “a fé pú bli ca foi ir -
re me di a vel men te aba la da e que a gra vi da de das fal -
tas co me ti das não per mi te pe na li da de me nor”.

No mês se guin te, em sua edi ção de 22 de ju nho
des te ano, o jor nal O Glo bo de nun ci a va gol pe pra ti-
ca do pela ex-ta be liã subs ti tu ta do 11° Ofí cio de No tas
de Pe tró po lis, Fá ti ma Mu niz Bor ges, con tra cli en tes
do car tó rio e a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal. A ta be liã re ce bia
che ques no mi na is ao fis co mu ni ci pal re la ti vos ao
Impos to de Trans mis são de Bens Imó ve is e os de po-
si ta va em sua con ta pes so al com a pro vá vel cum pli ci-
da de de al gum fun ci o ná rio do Ban co, en tre gan do aos
le sa dos re ci bos fal sos do re co lhi men to do tri bu to. O
fato ad qui riu re per cus são por se en con tra rem en tre
os pre ju di ca dos, per so na li da des de no to ri e da de na ci-

o nal, como o ex-Mi nis tro da Jus ti ça e do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, Oscar Dias Cor rea, e o ex-Pre si den te
do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, pro pri e tá ri os de
imó ve is na que la ci da de ser ra na. O mon tan te da fra u-
de é de cer ca de R$5 mi lhões, se gun do os cál cu los
da Pre fe i tu ra.

Não se tra ta de ca sos iso la dos. Fra u des, de sí-
dia, des ca so e até cum pli ci da de são fre qüen tes em
Car tó ri os de No tas que têm a prer ro ga ti va de re co-
nhe cer fir mas e au ten ti car do cu men tos, exi gên cia
inú til para os fal si fi ca do res, bu ro cra cia sem uti li da de
prá ti ca para a Admi nis tra ção e há bi to ado ta do em be -
ne fi cio dos car tó ri os e em de tri men to dos ci da dãos. O 
mes mo jor nal O Glo bo, que de nun ci ou o caso de Pe -
tró po lis, re ve lou, em sua edi ção de 15 de ju lho de
2001, sob o tí tu lo “Au ten ti ca-se o que vier” que tes te
re a li za do por seus re pór te res mos trou que em 28 dos
32 car tó ri os da ci da de do Rio de Ja ne i ro, sen do 24
ofí ci os de no tas e suas 18 su cur sa is, 8 cir cuns cri ções
de re gis tro ci vil de pes so as na tu ra is e 4 de suas su -
cur sa is, nada me nos de 49 fal si fi ca ções gros se i ras fo -
ram au ten ti ca das, per mi tin do ti rar do cu men tos como
tí tu lo de ele i tor, ob ter cer ti dões adul te ra das e car te i-
ras de iden ti da de. De to dos os ofí ci os vi si ta dos, ape -
nas 3 se re cu sa ram a au ten ti car do cu men tos fal sos e, 
só em um de les, a es cre ven te ame a çou de nun ci ar o
fato de li tu o so à Po lí cia.

Além de con de nar em edi to ri al o uso que não é
“mais do que uma exi gên cia bu ro crá ti ca pu ra men te ri -
tu a lís ti ca e va zia, sem qual quer sen ti do prá ti co”, e de
re ver be rar o fato na rede de emis so ras de te le vi são
do mes mo gru po, dan do ao fato re per cus são na ci o-
nal, o jor nal abriu suas co lu nas ao pre si den te da se -
ção es ta du al da OAB-RJ, o ad vo ga do Octa vio Go-
mes, que em opor tu no e fun da men ta do ar ti go es cre-
veu:

A exi gên cia in dis cri mi na da de au ten ti-
ca ção de do cu men tos des ti na dos a fa zer
pro va em pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos e
em pro ces sos ju di ci a is pode se tor nar, às
ve zes, ex ces si va men te bu ro crá ti ca.

Con de ná vel era a im po si ção, afas ta da pelo
Pro gra ma de Des bu ro cra ti za ção cri a do pelo sa u do-
so mi nis tro Hé lio Bel trão da au ten ti ca ção de có pi as
dos do cu men tos apre sen ta dos pe los ci da dãos às
re par ti ções pú bli cas.

Exces so se me lhan te de for ma lis mo é no ta do
nos re cen tes en ten di men tos ju ris pru den ci a is, em
que se atri bui ao li ti gan te o de ver de au ten ti ca ção
das có pi as das pe ças acos ta das aos re cur sos, ain-
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da que seus ori gi na is ou re pro du ções au ten ti ca dos
já se en con trem nos au tos do pro ces so ju di ci al ini ci-
al.

Tais au ten ti ca ções exi gi das des ne ces sa ri a-
men te one ram os bol sos dos ci da dãos e di fi cul tam o 
tra ba lho dos ad vo ga dos, che gan do mes mo a res trin-
gir, ob je ti va men te, o aces so à Jus ti ça.

No Esta do do Rio de Ja ne i ro, por exem plo, na
hi pó te se de um agra vo de ins tru men to con tra des pa-
cho de ne ga tó rio de re cur so es pe ci al – com cem pá -
gi nas, em es ti ma ti va mo des ta – se ri am gas tos mais
de R$250 so men te com as au ten ti ca ções, de todo
dis pen sá ve is.

(...) A con fe rên cia das fo to có pi as e sua au ten ti-
ca ção cons ti tu em ser vi ço pú bli co fun da men tal, ins-
tru men to útil e in dis pen sá vel para fa ci li tar a vida dos 
ci da dãos.

Os pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os in ten ta dos
pela Cor re ge do ria-ge ral de Jus ti ça do Rio de Ja ne i-
ro para apu rar es sas ir re gu la ri da des que se re pe tem
di a ri a men te, se so ma ram a 15 ou tros já em an da-
men to. Em São Pa u lo, na mes ma data, se gun do o
Cor re ge dor-ge ral, De sem bar ga dor Antô nio Car los
Puc ci, en con tra vam-se em an da men to 26 pro ces sos
e 17 sin di cân ci as na mes ma épo ca, para apu rar ir re-
gu la ri da des em car tó ri os da que le Esta do (cf. Ga ze ta
Mer can til, 19/7/01).

Um exem plo do des cré di to dos Ofí ci os de Re -
gis tro de Imó ve is pode ser vis to no Jor nal de Bra si lia
de 30 de mar ço do cor ren te ano, trans cri to da co lu na
do jor na lis ta Cláu dio Hum ber to, em que ele re pro duz
as pa la vras pro fe ri das, após o de po i men to do Mi nis-
tro Olí vio Du tra na Co mis são de De sen vol vi men to
Urba no da Câ ma ra dos De pu ta dos, pela Se cre tá ria
Exe cu ti va do Mi nis té rio, Ermí nia Ma ri ca to, em re la ção
aos pro ble mas ur ba nos de gri la gem e re gu la ri za ção
fun diá ria: “Para re sol ver isto, só se fos se pos sí vel ex -
plo dir os Car tó ri os de re gis tro de imó ve is, ver da de i ras
fá bri cas de pa péis há mais de 300 anos, que só exis -
tem no Bra sil e em Por tu gal; le ga li zar pro pri e da des é
uma guer ra bu ro crá ti ca e ju di ciá ria – con clu iu em seu
de po i men to – daí a atu al con fu são”.

Não é sem ra zão que no Dis tri to Fe de ral, se gun-
do ve i cu lou o mes mo Jor nal de Bra sí lia de 29 de
agos to de 2001, os car tó ri os ocu pa vam o se gun do lu -
gar em re cla ma ções, logo após os Ban cos. A OAB,
se gun do no ti ci ou o Jor nal do Bra sil de 5 de mar ço
do ano em cur so, “teve o seu site in va di do por hac kers
dias atrás. A en ti da de pro mo via uma en que te so bre a

qua li da de dos ser vi ços pres ta dos pe los car tó ri os que
foi ti ra da do ar ra pi da men te, quan do se per ce beu uma 
vi ra da nos re sul ta dos. De ‘ru im’ para mais de 80% dos 
in ter na u tas, o ser vi ço pas sou a ‘ex ce len te’, com mar -
gem de mais de 4.000 vo tos”.

To dos es ses não são mais que al guns exem-
plos, co lhi dos en tre os mi lha res que po dem ser apon -
ta dos, das aber ra ções de um Esta do que im põe a
seus ci da dãos o ônus de pro du zi rem ren da per ma-
nen te e abu si va para um pu nha do de pri vi le gi a dos
que vi vem à som bra do po der pú bli co, como pa ra si tas
de toda a so ci e da de.

XII – Ví cio do pas sa do im pe din do a evo lu ção do
fu tu ro

Não po de mos ali men tar mu i tas es pe ran ças de
mu dar esse qua dro. Alguns dos emi nen tes mem bros
des ta Casa que pro vê em da Le gis la tu ra an te ri or de-
vem es tar lem bra dos do pro je to de lei apro va do na
Câ ma ra e pos te ri or men te no Se na do, em de zem bro
de 2001, res ta u ran do a vi ta li ci e da de dos ti tu la res de
Car tó rio. A des pe i to da ma ni fes ta ção con trá ria do Mi -
nis té rio da Jus ti ça, ape sar da opi nião pra ti ca men te
unâ ni me dos ju ris tas e de po is de a li de ran ça do Go-
ver no ter se po si ci o na do con tra o pro je to na ma nhã
do dia da vo ta ção, o que foi cha ma do pelo jor nal O
Esta do de São Pa u lo de “o po der mis te ri o so des se
lobby”, re fe rin do-se aos ti tu la res dos car tó ri os, con -
se guiu im por uma fra go ro sa der ro ta ao Go ver no,
apro van do por 44 vo tos a pro po si ção que toda a im -
pren sa de nun ci ou vi go ro sa e con tun den te men te e
obri gan do o en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so a vetá-la in te gral men te.

No edi to ri al aci ma re fe ri do, a aná li se do cen te-
ná rio jor nal pa u lis ta tra ça um qua dro que pode sin te ti-
zar, com mu i ta pro pri e da de, o ana cro nis mo des sa
ins ti tu i ção em nos so País:

Na ver da de, an tes de ser uma ins ti tu i-
ção, o nos so sis te ma car to rá rio é um ví cio
her da do dos tem pos co lo ni a is. Ele traz em
seu bojo uma crô ni ca pre sun ção de des con-
fi an ça em re la ção a to dos os mem bros de
uma so ci e da de. De lon ga data, o Bra sil tem
sido o país da fir ma re co nhe ci da, da exi gên-
cia de com pro va ção do cu men tal para tudo,
dos RGs, CPFs, da ‘au ten ti ca ção‘ para com -
pro var a ve ra ci da de dos do cu men tos, dos
re gis tros ofi ci a is sem os qua is as re la ções
ne go ci a is não te rão va li da de – seja uma es -
cri tu ra de com pra e ven da de um imó vel ou
uma ata de as sem bléia de con dô mi nos –
das cer ti dões ne ga ti vas de dé bi tos e por aí
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vai. Nas de mo cra ci as ma du ras, vale a pa la-
vra do ci da dão, até pro va em con trá rio. Ne -
las, nin guém pre ci sa fi car de mons tran do o
tem po todo que ‘exis te’ (cer ti dão de nas ci-
men to), que ‘re si de’ (com pro va ção de re si-
dên cia por con tas de luz, água, etc.), que
não é so ne ga dor in ve te ra do (cer ti dão ne ga-
ti va de dé bi tos fis ca is) , que não é réu (cer ti-
dão ne ga ti va dos car tó ri os das va ras cí ve is
e cri mi na is), que não é do en te (ates ta do de
sa ú de) e até que não está mais vivo (ates ta-
do de óbi to)...

Só para se ter uma idéia da di fe ren ça:
a gran de ce le u ma que se tra vou nos Esta-
dos Uni dos, em tor no do even tu al des res pe-
i to aos di re i tos da ci da da nia – de po is da tra -
gé dia do 11 de Se tem bro – foi o da obri ga-
to ri e da de, que lá nun ca hou ve, de se ter
car te i ra de iden ti da de! É pre ci so di zer mais?

Se ti ves sem pre va le ci do as idéi as ou
se se ti ves se dado se qüên cia às ini ci a ti vas
do sa u do so Mi nis tro Hé lio Bel trão, em sua
luta in gló ria pela ci vi li za da des bu ro cra ti za-
ção do País, nos sos car tó ri os, de todo gê-
ne ro, te ri am re tor na do ao re gis tro his tó ri co
dos sé cu los pas sa dos, aos qua is per ten cem
e dos qua is, a ri gor, nun ca sa í ram. O novo
Có di go Ci vil – apro va do em agos to, de po is
de um quar to de sé cu lo, e atu al men te em
pe río do de va ca tio le gis, por dois anos –
pro cu ra em cer to grau (ain da não o su fi ci en-
te) es ta be le cer a con fi an ça na pa la vra do ci -
da dão, ao dis por (ar ti go 225) que as au ten ti-
ca ções de do cu men tos só se rão ne ces sá ri-
as se al gu ma par te in te res sa da o exi gir, por
des con fi an ça de que se jam fal sos. Já é um
bom ca mi nho, no sen ti do de de i xar-se le gal-
men te de pre su mir, nes te País, que to dos os 
seus ha bi tan tes são fal si fi ca do res, até pro va
em con trá rio...

Se o sis te ma obri ga tó rio dos re gis tros
car tó ri os já sig ni fi ca, por si, um cla mo ro so
sím bo lo do atra so, no cam po do re co nhe ci-
men to puro e sim ples do va lor da ci da da nia,
tal como se efe ti va nos pa í ses mais de sen-
vol vi dos – que le vam em con ta os avan ços
tec no ló gi cos no cam po da in for ma ção e da
trans mis são de da dos, que per mi te os con-
tra tos e ope ra ções de todo gê ne ro, en tre par -
tes, ce le bra dos via Inter net e co ne xões on
line – a am pli tu de das fun ções dos car tó ri os
se tor na um ana cro nis mo de fato ju rás si co.

Ou será que o lobby car to ri al é tão po de ro so,
a pon to de con se guir que um ví cio do pas sa-
do im pe ça a evo lu ção do fu tu ro?

O car to ri a lis mo bra si le i ro tem sido sem pre
apon ta do como he ran ça do pas sa do, con tras tan do
com as cha ma das de mo cra ci as “ma du ras”, e o edi -
to ri al in vo ca o exem plo dos Esta dos Uni dos, onde
nun ca vin gou a exis tên cia da car te i ra de iden ti da de.
Esse con tras te nos opõe até mes mo ao exem plo de
al gu mas di ta du ras. Nem mes mo na URSS sta li nis ta
exis tia car te i ra de iden ti da de, já que o país nem se -
quer re a li za va a iden ti fi ca ção dos ci da dãos. Só os
de lin qüen tes e dis si den tes po lí ti cos con de na dos
eram iden ti fi ca dos cri mi nal men te... A ex pli ca ção não 
po de ria ser mais ra ci o nal. Por que iden ti fi car toda a
po pu la ção se o Esta do se in te res sa va ape nas pela
vi gi lân cia dos con tra ven to res e dis si den tes?

XIII – Bu ro cra cia, o “cus to Bra sil”

Tor nou-se cor ren te, du ran te o auge da fe bre de
pri va ti za ções no Bra sil, a alu são aos en car gos des ne-
ces sá ri os, oci o sos e one ro sos que gra vam a pro du-
ção na ci o nal par ti cu lar men te, e de um modo ge ral o
povo bra si le i ro. Cri ou-se a ex pres são “cus to Bra sil”
para de sig nar es sas exi gên ci as dis pen sá ve is, mu i tas
de las ab sur das que o Esta do car to ri al que nos tor na-
mos, in cen ti va, cul ti va, es ti mu la e pro mo ve, a pre tex to
de com ba ter fra u des, tra tan do a to dos como de lin-
qüen tes.

Os avan ços da era da in for má ti ca, como de-
mons tra o caso crô ni co da pre vi dên cia so ci al, em vez
de con ter, es ti mu la ram, dis se mi na ram e ge ne ra li za-
ram as fra u des, pois se tor nou mais sim ples in clu ir vi -
vos no ca das tro in for ma ti za do de pen si o nis tas vir tu a-
is e con ce der be ne fí ci os aos mor tos em pro ve i to dos
vi vos tam bém vir tu a is, do que fra u dar vo lu mo sos pro -
ces sos com su por te fí si co em pa pel. O uso de se nhas
não é an tí do to, pois cada uma tem um pre ço, se gun-
do os lu cros que pos sam pro por ci o nar aos de lin qüen-
tes con tu ma zes, res pon sá ve is por par ce la ini ma gi ná-
vel do nos so PIB. O que ocor re há anos na Pre vi dên-
cia, ve ri fi ca-se tam bém nos De par ta men tos de Trân -
si to em qua se todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Até as ele i ções mu ni ci pa is de 2000, por exem -
plo, os ser vi do res pú bli cos de to dos os ní ve is, es ti ma-
dos hoje em 6 mi lhões de pes so as, de vi am, por im po-
si ção le gal, com pro var, pe ran te as res pec ti vas re par-
ti ções, te rem vo ta do ou jus ti fi ca do o voto, sob pena da 
per da dos res pec ti vos sa lá ri os. A isto es tão tam bém
obri ga dos os que de se jam ti rar pas sa por te, os que se 
ha bi li tam a con cur sos pú bli cos e os que par ti ci pam de 
li ci ta ções jun to aos ór gãos pú bli cos. A Jus ti ça Ele i to-
ral pos sui o ma i or ca das tro in for ma ti za do do País,
com 115 mi lhões de ins cri tos, se gun do os da dos de
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2002. A in for ma ti za ção co me çou em 1986, quan do o
TSE pu bli cou o pri me i ro ca das tro ele i to ral do País. O
trans cur so de to dos es ses anos foi ne ces sá rio, para
que fi nal men te os da dos ele i to ra is fos sem aber tos à
con sul ta dos ór gãos pú bli cos. Com os re cur sos da in -
for má ti ca, bas ta um con fron to de pou cos mi nu tos, de -
pen den do do nú me ro de fun ci o ná ri os, para que se sa -
i ba quem vo tou, ou de i xou de fazê-lo. Na União, nem
isso é ne ces sá rio, pois como exis te um Sis te ma Inte -
gra do de Admi nis tra ção de Pes so al (SIAPE), ge ri do
pelo mi nis té rio de Pla ne ja men to, Orça men to e Ges-
tão, bas ta co te jar os dois ca das tros, para se ter à lis ta
de quem está em dé bi to com seus de ve res ele i to ra is.
Mas a exi gên cia le gal ain da exis te, sim ples men te por -
que não há quem se ocu pe em atu a li zar a le gis la ção
fe de ral. Este é ape nas um dos mu i tos exem plos do
“cus to Bra sil” que, com mais pro pri e da de se de ve ria
cha mar “cus to bu ro cra cia”.

A prá ti ca de cri mes não vi o len tos, para fu gir aos
cus tos fis ca is, como a fal si fi ca ção e a pi ra ta ria, en-
gros sam as fi le i ras dos sub-em pre ga dos no Bra sil
por que a in for ma li da de tor nou-se, para a ma i o ria dos
bra si le i ros que não con se guem em pre go fixo, a úni ca
al ter na ti va de so bre vi vên cia. Isto ex pli ca os de li tos de
des ca mi nho e con tra ban do que in fes tam o País. No
dia 19 de ju lho, os jor na is do Rio de Ja ne i ro anun ci a-
ram a lo ca li za ção, no cen tro da ci da de, de uma em -
pre sa com vin te em pre ga dos, cuja ati vi da de prin ci pal
era a fa bri ca ção de ócu los es por ti vos fal sos. Fo ram
apre en di dos nada me nos de 5 mi lhões de exem pla-
res im por ta dos da Chi na e ven di dos ao pre ço de R$3
sen do pos sí vel pre ver os ma les que seu uso ca u sa ri-
am aos com pra do res de sa vi sa dos. Esta a es ca la que
a fal si fi ca ção in dus tri a li za da atin giu no País.

Os ca sos se mul ti pli cam e che ga a ser es tar re-
ce dor ve ri fi car que nada foge a essa prá ti ca, num
mer ca do onde tudo se fal si fi ca, de di plo mas uni ver si-
tá ri os a re mé di os, de do cu men tos de iden ti da de a
cer ti fi ca dos de pro pri e da de. De al va rás da Jus ti ça a
pen sões do ser vi ço pú bli co. Não são ca rim bos de au -
ten ti ca ção, re co nhe ci men to de fir mas, pro cu ra ções
por ins tru men to pú bli co ou tras la dos cer ti fi ca dos por
ofi ci a is, es cre ven tes e ta be liães que evi tam essa prá -
ti ca hoje dis se mi na da a ní vel na ci o nal. Car tó ri os têm
ser vi do, como se viu em Bra sí lia, para fa zer pro li fe rar
fra u des com apa rên cia de do cu men tos le ga is e tí tu los
de pro pri e da de imo bi liá ria su pos ta men te ver da de i-
ros, en ri que cen do es pe cu la do res que se in fil tram até
mes mo nos di fe ren tes Po de res do Esta do.

O que fal ta a es ses Po de res é as su mir suas res -
pon sa bi li da des e não de le gá-las para que fi quem su -
je i tas aos in te res ses do mer ca do e da ini ci a ti va pri va-
da. Re gis tros pú bli cos, tal como ins ti tu í dos pela Re -
pú bli ca, cons ti tu ci o na li za dos, le ga li za dos e cu jas ati -
vi da des são dis ci pli na das por di fe ren tes nor mas ju rí-

di cas, em gran de par te ori un das do Le gis la ti vo, pre ci-
sam ser pú bli cos, não ape nas na de sig na ção, mas
tam bém na or ga ni za ção, na ma nu ten ção e na atu a-
ção. Só as sim ser vi rão a to dos os ci da dãos e se rão
pas sí ve is de con tro le pela so ci e da de e pe las au to ri-
da des.

A so lu ção aqui pro pos ta não es ta ti za to das as
ati vi da des no ta ri a is e de re gis tro, como pre ten dia o
pro je to do no bre De pu ta do Ri car do Fer ra ço, nem o
faz par ci al men te, como pre co ni za va a pro pos ta do
nos so ex-co le ga Ro ber to Fre i re.

O que se pro põe é dis ci pli nar tais ati vi da des, co -
lo can do-as não só de fato, mas tam bém de di re i to,
sob a au to ri da de dos Esta dos Fe de ra dos e do Dis tri to
Fe de ral. Pri me i ro, de cla ran do ser de res pon sa bi li da-
de do po der pú bli co as de re gis tro pú bli co, para dar
co e rên cia à sua pró pria de sig na ção e tam bém por que
é ma té ria de in trín se co in te res se da União, Esta dos e
Mu ni cí pi os. Nada im pe de que lei re gu la men tar en tre-
gue, por exem plo, o re gis tro das pro pri e da des ru ra is
ao Incra e re ser ve o das pro pri e da des ur ba nas aos
mu ni cí pi os.

Nada obs ta a que, me di an te con vê nio com os
Esta dos, o INSS par ti ci pe dos en car gos de re gis tro
de pes so as na tu ra is, tan to de nas ci men to, quan to de
ca sa men to e óbi to, trans for man do o seu ca das tro em
re fe rên cia na ci o nal, à se me lhan ça do car tão do “So ci-
al Se cu rity” dos Esta dos Uni dos, cuja cre di bi li da de é
na ci o nal men te re co nhe ci da. Da mes ma for ma como
su ge riu a PEC do De pu ta do Ri car do Fer ra ço, os re -
gis tros de tí tu los e do cu men tos das pes so as ju rí di cas
po dem ser en tre gues às Jun tas Co mer ci a is, o que
tam bém terá ca bi men to em re la ção ao pro tes to de tí -
tu los, ins ti tu to ju rí di co de cu nho em pre sa ri al que, sem 
pre ju í zo para o País, pode ser su pri mi do, como exi -
gên cia pré via para exe cu ção dos cré di tos por eles re -
pre sen ta dos.

Em re la ção aos ser vi ços no ta ri a is po de rão ser,
como ad mi te esta pro pos ta, in dis tin ta men te pres ta-
dos pelo po der pú bli co ou, por sua de le ga ção, pela
ini ci a ti va pri va da.

Para re gu la ri zar, sis te ma ti zar, sim pli fi car, mo-
der ni zar e des bu ro cra ti zar todo esse sis te ma car to ri-
al, que tan tos pre ju í zos ca u sa à so ci e da de e aos ci da-
dãos, po der-se-ia re cor rer à fór mu la mais di re ta de
sim ples men te re ti rar o art. 236 do tex to cons ti tu ci o nal.
Afi nal, é pro ce den te a ale ga ção, como sus ten tam vá -
ri os ju ris tas e emi nen tes mem bros do Po der Ju di ciá-
rio, de não se tra tar de as sun to cons ti tu ci o nal, mas
ób vio re sul ta do da ação de um dos mu i tos lob bi es
que en xer ta ram ma té ria de seu in te res se nes ta que,
até a pro mul ga ção da ve ne zu e la na atu al, era a Cons -
ti tu i ção com o mais lon go tex to em todo o mun do ci vi-
li za do.
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E pos sí vel que o cus to po lí ti co seja o mes mo.
Ate nuá-lo, par ti lhan do o ônus da de ci são quan to ao
ca rá ter pú bli co ou pri va do dos ser vi ços no ta ri a is com
os es ta dos fe de ra dos, pode ser um ca mi nho al ter na ti-
vo so bre o qual se pro nun ci a rão, em úl ti ma aná li se, os
Três Po de res. Esta a so lu ção que pro po mos.

É cla ro que não se es go ta aqui o es for ço para a
su pe ra ção dos óbi ces que en tra vam o ca mi nho da de -
mo cra cia para to dos, re co nhe ci da men te po bres ou
não. Tra ta-se, ape nas, do pri me i ro pas so que, de pen-
den do da per sis tên cia e da per ti ná cia de to dos nós,
pode ser uma al ter na ti va para co me çar mos a di mi nu ir
o “cus to Bra sil” que one ra to dos os ci da dãos – como
sem pre os mais po bres e ra ra men te os ri cos. Pelo
me nos o cus to in su por tá vel da bu ro cra cia pode co-
me çar a ser ate nu a do.

XIV – O ca mi nho da des bu ro cra ti za ção

Gran de par te do em pe nho a que se de di cou em
vida o ex-Mi nis tro Hé lio Bel trão ao ins ti tu ir o Pro gra-
ma Na ci o nal de Des bu ro cra ti za ção, per deu-se por
fal ta de con ti nu i da de. Inú me ras fo ram as vi tó ri as al -
can ça das, a exem plo do fim dos ates ta dos de vida e
de po bre za, este úl ti mo a car go das au to ri da des po li-
ci a is, como se as ca rên ci as so ci a is fos sem, da mes -
ma for ma que no pas sa do, “uma ques tão de po lí cia”.
Ele con se guiu pôr fim à exi gên cia de au ten ti ca ção de
có pi as de do cu men tos pe las re par ti ções pú bli cas,
atri bu in do esse en car go às pró pri as au to ri da des que
a exi gi am ou a qual quer fun ci o ná rio iden ti fi ca do por
sua ma trí cu la e fun ção. Da mes ma for ma, eli mi nou a
exi gên cia do re co nhe ci men to de fir mas nos do cu-
men tos ofi ci a is, dan do-lhes fé pú bli ca, exa ta men te
por sua na tu re za. Fo ram de ze nas de atos ofi ci a is que
per mi ti ram sim pli fi car a vida dos bra si le i ros e evi tar a
emis são de do cu men tos des ne ces sá ri os. Pra ti ca-
men te ne nhum des ses avan ços so bre vi veu ao elo giá-
vel es for ço do ci da dão que se em pe nhou em dar cre -
di bi li da de e dig ni da de a seus con ter râ ne os. O po der
cor ro si vo da bu ro cra cia, po rém, pôde mais que a lu ci-
dez de um hon ra do ho mem pú bli co. Mas suas idéi as
fin ca ram ra í zes e ain da hoje ali men tam a in dig na ção
das ví ti mas da in sa ni da de bu ro crá ti ca, em sua fa i na
de cri ar obs tá cu los e in ven tar exi gên ci as.

Vol tar a ado tar mu i tas da que las pro vi dên ci as
sa ne a do ras ain da é pos sí vel. Algu mas de las es tão
sen do pro pos tas pa ra le la men te a esta PEC, por meio
de pro je tos de lei, pois a in ven ti va dos bu ro cra tas no
Bra sil pode mais que a lei e a re sis tên cia pas si va dos
que se opõem ao cum pri men to da Cons ti tu i ção e das
leis é mais po de ro sa que as leis e a Cons ti tu i ção jun -
tas, como se de mons tra no caso das cer ti dões de
nas ci men to e de óbi to gra tu i tas para os re co nhe ci da-
men te po bres. A ima gi na ção cri a do ra dos que es tão
do ou tro lado do bal cão, re pre sen tan do a cara vi sí vel
do es ta do que a ma i o ria dos ci da dãos con se gue ver,

não en con tra li mi tes. Uma sim ples por ta ria de quem
es te ja in ves ti do de qual quer dose, por mí ni ma que
seja, de au to ri da de, ou de quem a exer ça por de le ga-
ção de qual quer das mu i tas que pro li fe ram em nos so
país, im põe ônus às ve zes in su por tá ve is para o ci da-
dão, ante nos so olhar com pla cen te e to le ran te, quan -
do se tra ta de atos de ar bí trio do Esta do.

Com o bom pro pó si to de evi tar fra u des que, na
lin gua gem cor ren te, per mi tem “es quen tar” do cu men-
tos dos mi lhões de ve í cu los que são fur ta dos e rou ba-
dos anu al men te em todo o país, ins ti tu iu-se um “Do -
cu men to úni co de trans fe rên cia”, co nhe ci do como
DUT. A sim ples ven da des se se mo ven te pas sou a exi -
gir a pre sen ça fí si ca do ven de dor em car tó rio, para o
ato de re co nhe ci men to, por se me lhan ça, de sua fir -
ma. Para se fur tar ao pa ga men to do Impos to So bre
Ser vi ços (ISS), re ven de do res e con ces si o ná ri os que
ace i tam ve í cu los usa dos como par te do pa ga men to
dos no vos, usam o sub ter fú gio de exi gir pro cu ra ções
por ins tru men to pú bli co dos ven de do res, com a qual
trans fe rem o DUT a no vos com pra do res. O que era
um ato de re co nhe ci men to de fir mas de pou co mais
de R$1 se trans for mou em pro cu ra ção por ins tru men-
to pú bli co que, em Bra sí lia, tem o pre ço de R$14,91.
Em al guns es ta dos esse ônus se trans for mou em
R$90, pre ço de uma es cri tu ra pú bli ca in dis pen sá vel
para o ato de trans fe rên cia de pro pri e da de. É par te do 
“cus to Bra sil” da bu ro cra cia e pro du to do po der de
mul ti pli ca ção da ren da dos car tó ri os. Nada dis so di mi-
nu iu o fur to, o rou bo ou a fra u de na trans fe rên cia de
pro pri e da de dos ve í cu los. Mas ser viu para en ri que cer
um pou co mais os ti tu la res dos car tó ri os.

Des bu ro cra ti zar o que é ro ti ne i ro, sim pli fi car
atos que dis pen sam com ple xi da de, tra tar to dos como
ci da dãos, e não como de lin qüen tes, cons ti tu em par te
do es for ço de dar cre di bi li da de, es ta bi li da de e cer te za
à or dem eco nô mi ca, bem como à or dem le gal vi gen-
tes no país, re qui si tos sem os qua is con ti nu a re mos a
ser, eter na men te, um Esta do car to ri al e um país não
mais que emer gen te.

Evi den te men te, nem to dos con cor dam com os
ar gu men tos aqui ex pos tos, nem vêem, como nós, a
exis tên cia dos car tó ri os como uma ex cres cên cia. De
um ar ti go de 24-9-2001, do Ta be lião subs ti tu to Ro-
ber to Car los Par ci a nel lo, da ci da de de Inde pen dên-
cia, no Rio Gran de do Sul, co lhi a in for ma ção, re ti ra da
da home page  da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ofi ci a is
Re gis tra do res do Bra sil de 24-7-2002, de que “está a
ca mi nho do Con gres so a pro pos ta de trans fe rên cia
de al guns atos de ju ris di ção vo lun tá ria para os ta be li-
o na tos de no tas”. Pro je to de lei de au to ria de um ilus -
tre re pre sen tan te de São Pa u lo, se gun do a mes ma
fon te, “pre ten de trans fe rir para os no tá ri os al gu mas
atri bu i ções que hoje são da com pe tên cia do Po der
Ju di ciá rio. Na prá ti ca, pre vê a pos si bi li da de de o ta be-
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lião pas sar a exe cu tar os pro ces sos de in ven tá rio, se -
pa ra ção e di vór cio, des de que te nham ca rá ter con-
sen su al”. Se gun do o au tor da pro pos ta, “essa prá ti ca,
que já é ado ta da em pa í ses como Por tu gal e Bél gi ca,
tem a sim pa tia do pró prio Po der Ju di ciá rio, vez que
de sa fo ga ria seu ex pe di en te de tra ba lho”.

É um ab sur do que a Lei nº 8.936, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men tou o art. 236 da
Cons ti tu i ção, te nha es ta be le ci do em seu art. 7, por
exem plo, que “aos ta be liães de no tas com pe te, com
ex clu si vi da de, (nos so o gri fo) re co nhe cer fir mas e au -
ten ti car có pi as”, en tre ou tras fun ções.

Se o no tá rio, por de le ga ção do Esta do, pos sui fé 
pú bli ca para au ten ti car do cu men tos ou re co nhe cer
por si mi li tu de a as si na tu ra de qual quer ci da dão de po-
si ta da em car tó rio, qual quer fun ci o ná rio está igual-
men te in ves ti do des sa fa cul da de, quan do age em
nome do pró prio Esta do, e não me ra men te por sua
de le ga ção, res pon den do ci vil e cri mi nal men te pe los
atos que, nes ta con di ção, pra ti car.

Foi exa ta men te va len do-se des te ar gu men to
que o Pro gra ma Na ci o nal de Des bu ro cra ti za ção per -
mi tiu que os ser vi do res pú bli cos, em vez de exi gi rem
dos con tri bu in tes a au ten ti ca ção em car tó rio de có pi-
as de do cu men tos pri va dos, ates tas sem eles mes-
mos essa au ten ti ci da de, dis pen san do-se a dos do cu-
men tos que têm fé pú bli ca, exa ta men te por se tra tar
de do cu men tos ofi ci a is que, nes sa qua li da de, dis pen-
sam au ten ti ca ção.

To das es sas prá ti cas têm ori gem his tó ri ca, cal -
ca da na pre ce dên cia não do po der re li gi o so, mas do
po der ecle siás ti co, so bre o po der ci vil, que pre va le-
ceu, pre pon de rou e sub sis tiu na Ida de Mé dia, ter mi-
nan do in cor po ra do aos nos sos há bi tos, cos tu mes e
leis. No ar ti go O Di re i to de Fa mí lia Ga u che de Luiz
Edson Fa chin, (RTDC – Re vis ta Tri mes tral de Di re i to
Ci vil, v. 9, jan/mar de 2002), o au tor mos tra que “o laço 
so ci al co lo ni al foi te ci do sob o jugo das re la ções pa -
ren ta is do mi nan tes, sob a união da Igre ja com o Esta -
do”. Por isso, fri sa o au tor, “Li vros ecle siás ti cos go ver-
na vam o ser e o es tar em fa mí lia, nas ci men tos, ca sa-
men tos e óbi tos ali re gis tra dos. Li vres ou ca ti vos tam -
bém eram as qua li fi ca ções dos in di ví du os re gis tra-
dos, pro pi ci an do-se, pois, por meio dos as sen ta men-
tos car to ri a is, tam bém nes sa se a ra, a ma nu ten ção do 
sta tus quo”. Assim, com ple ta ele, “nu cle a dos nes sa
pers pec ti va, os ele men tos cul tu ra is de ca rac te ri za ção
so ci al vão al can çar as ba ses do Esta do bra si le i ro: um
Esta do car to ri al, ar qui te ta do pelo re i no das so le ni da-
des, ce le bra ções, ri tos e pro ces sos”.

Isto não ocor reu ape nas na es fe ra da vida pri va-
da, tu te la da pela Igre ja. Ve ri fi cou-se, tam bém, em mu -
i tos sen ti dos, na es fe ra pú bli ca, como, por exem plo,
no da pro pri e da de: “As ins ti tu i ções car to ri a is se cir -
cuns cre vem, ain da mais, na tu te la dos in te res ses do -

mi nan tes es pe cí fi cos, cor po ra ti vos, li ga dos ao modo
do mi nan te da pro du ção em cada mo men to his tó ri co.
Para essa cli va gem, es pe ci al pa pel de sem pe nhou o
re gi me ju rí di co da pro pri e da de que pro pi ci ou, pro-
gres si va men te, a apro pri a ção pri va da do pa tri mô nio
pú bli co. No re gi me eco nô mi co co lo ni al, quer seja fe u-
dal, quer seja ca pi ta lis ta, a ti tu la ri da de pri va da es te ve
no nú cleo da es tru tu ra ção do po der. Do mo no pó lio
ter ri to ri al do so be ra no ao po der ab so lu to dos la ti fun-
diá ri os, me di an te con ces sões e ou tor gas, man te-
ve-se um re gi me mo no po lis ta, imu ne à jus ta dis tri bu i-
ção das ter ras. Nas ce e se de sen vol ve o la ti fun dis mo
bra si le i ro, sob um tipo fe u dal, com re la ções de do mí-
nio so bre co i sas e pes so as”, re mi nis cên cia que ain da
hoje so bre vi ve nas cen te nas de ca sos de tra ba lho es -
cra vo, em ple no séc. XXI!

Essa he ran ça per ma ne ce, no que res pe i ta à ati -
vi da de car to ri al, in có lu me e em mu i tos sen ti dos in tac-
ta en tre nos, agra va da em vez de abran da da. É na
pró pria Re vis ta de Di re i to Imo bi liá rio, pu bli ca ção
ofi ci al do Insti tu to de Re gis tro Imo bi liá rio do Bra sil, nº
53, ano 25, jul/dez de 2000, que va mos en con trar es -
sas con clu sões, ex tra í das do ar ti go de Sér gio Ja co mi-
no, in ti tu la do Vés pe ras do No ta ri a do Bra si le i ro – Um
pas se io his tó ri co às fon tes me di e va is. Ao ini ci ar seu
tex to, o au tor ad ver te logo: “O que se verá a se guir é
que des de os al vo res da ins ti tu i ção ta be li oa, e ao
cabo da lar ga tra di ção do di re i to por tu guês, pou ca co -
i sa mu dou, re ma nes cen do, ad mi ra vel men te in có lu-
me, o per fil bá si co do ta be lião me di e val por tu guês até 
os dias de hoje. Pode-se di zer, se gu ra men te, que
pou cas ins ti tu i ções se rão tão ra di cal men te tra di ci o-
na is quan to a do ta be li a do bra si le i ro”, para logo em
se gui da con clu ir:

“A pes qui sa trou xe à ba i la ele men tos que nos le -
vam a con clu ir, algo per ple xo, que as trans for ma ções
que a ati vi da de ta be li oa e a pró pria so ci e da de bra si le-
i ra re cla mam, tar dam já uns bons sé cu los para se
con cre ti zar. Ve re mos que os la i vos de pro ce di men tos
no ta ri a is me di e va is ain da re sis tem bra va men te, in-
crus ta dos na prá xis car to rá ria. man ti dos num am bi-
en te oclu so e de cer to modo re fra tá rio a toda mu dan-
ça es tru tu ral e ins ti tu ci o nal”. (Su bli nhei)

Os ma les e abu sos que hoje cons ta ta mos se re -
pro du zem como numa ve lha li ta nia de ví ci os can sa ti-
va men te re pe ti dos e es tão na pró pria ori gem des sa
ati vi da de hoje su pér flua na ma i or par te do mun do,
mas re sis ten te nos pa í ses de ori gem la ti na. A pri me i-
ra re gu la men ta ção vi gen te em Por tu gal é o Re gi men-
to de 12 de ja ne i ro de 1305, ba i xa do por D. Di nis, a
res pe i to do qual o au tor do tex to as si na la: “Os ta be-
liões ha vi am ju ra do pe ran te a chan ce la ria [do Rei] o
cum pri men to das re gras e a su je i ção às ta be las que
ha vi am sido fi xa das para re mu ne ra ção de seus ser vi-
ços. Mas não a cum pri am, exis tin do, ain da, ser vi ços
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que nela não es ta vam pre vis tos, sen do omis sa em re -
la ção a al guns atos. O rei de ter mi na en tão, o en vio de
no vas ta be las, es ta be le cen do o quan to de ve ri am re -
ce ber pe los atos e di li gên ci as que pra ti cas sem, cer -
ce an do-os da co bran ça ar bi trá ria pe los ser vi ços pres -
ta dos”. (p. 195)

Não ces sa vam aí os abu sos. Por isso, vai o au tor
a ou tro dos ma les:

“Esta va in for ma do El Rei que os ta be liães não
cum pri am, no apra za do, com suas obri ga ções na la -
vra tu ra das es cri tu ras en co men da das, ten do já em-
bol sa do os va lo res re la ti vos às ta xas emo lu men ta res.
De ter mi na, as sim, que den tro de três dias fos sem os
tra ba lhos de la vra tu ra ul ti ma dos, sob pena de sa tis fa-
zer o ta be lião às cus tas de vi das

Mes mo des cum prin do nor mas e com pro mis sos,
os no tá ri os con se gui am pri vi lé gi os con tra os qua is re -
cla ma va o povo. Um de les foi ob ter que, “nas vi las em
que atu as sem dois ta be liães ou mais, que pu des sem
ir, dois a dois a ta be li o ar, re ce ben do cada um por seu
tra ba lho dois sol dos. Esta dis po si ção, con tu do, foi ex -
pres sa men te re vo ga da por D. Afon so IV, fi lho de D. Di -
nis, a pe di do dos po vos que as sis tem às Cor tes de
San ta rém (1331). Re la tam ao rei que os ta be liães
abu sa vam, exi gin do sa lá ri os ile gí ti mos e ser vi am pior
quan do, aos pa res, sa íam às vi las: e isso, se nhor, re -
pre sen ta gran de dano e agra va men to do povo. Ser -
vem pior e são ne gli gen tes em seu ofí cio, re tar dan do
as es cri tu ras e por elas co bran do mais caro do que
de ve ri am”. (p. 197)

Di ag nós ti co do atra so mais atu al im pos sí vel.
Por tu gal, de onde nos veio esse mal, está dele

se li vran do com mais di li gên cia do que nós.
Pelo De cre to-Lei nº 28, de 13 de mar ço de 2000,

ain da du ran te o Go ver no do pri me i ro Mi nis tro So ci a-
lis ta Antô nio Gu ter res, Por tu gal deu a fa cul da de de
au ten ti car do cu men tos a uma sé rie de en ti da des e
pro fis si o na is: a) Jun tas de Fre gue sia; b) ope ra do res
dos Cor re i os; c) Câ ma ras de Co mér cio; d) ad vo ga dos
e e) so li ci ta do res.

Está na hora de ate nu ar mos o mal que a Cons ti-
tu in te fez ao País, ce den do ao lobby dos car tó ri os, e
tri lhar mos o ca mi nho da des bu ro cra ti za ção, para che -
gar mos à mo der ni da de que to dos re cla mam, pela
qual tan tos an se i am, mas em fa vor da qual tão pou -
cos agem e lu tam. Esta pro pos ta é um pe que no, mas
pode, que ren do o Con gres so, ser um pri me i ro e de ci-
si vo pas so.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – 
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, – Flá vio Arns – Mão
San ta – Luiz Otá vio – Pa trí cia Sa bo ya Go mes –
Edu ar do Aze re do – Mo za ril do Ca val can ti – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Amir Lan do – Ante ro Paes de
Bar ros – Mar ce lo Cri vel la – Val dir Ra upp – Fer nan-
do Be zer ra – Efra im Mo ra is  – Anto nio Car los Va la-

da res – He rá cli to For tes – Cé sar Bor ges – Pa pa léo
Paes – Osmar Dias – João Ca pi be ri be.

LEGISLACAO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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

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

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

Art. 5º ....................... ............................
LXXVI – são gra tu i tos para os re co-

nhe ci da men te po bres, na for ma da lei:
a) o re gis tro ci vil de nas ci men to;
b) a cer ti dão de óbi to;

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

TÍTULO II

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 14. (*) A so be ra nia po pu lar será exer ci da
pelo su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to,
com va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di-
an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i-

to anos.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to res os es -

tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar obri -
ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma
da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;
V – a fi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
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b) trin ta anos para Go ver na dor e Vice-Go ver na-
dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;

c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De -
pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vi ce P ref eito e
juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.
§ 4º São ine le gí ve is os ina lis tá ve is e os anal fa-

be tos.
§ 5º São ine le gí ve is para os mes mos car gos, no

pe río do sub se qüen te, o Pre si den te da Re pú bli ca, os
Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os
Pre fe i tos e quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do
nos seis me ses an te ri o res ao ple i to.

§ 6º Para con cor re rem a ou tros car gos, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do 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 seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º 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 í do den tro dos seis me ses an te ri o res ao ple i-
to, sal vo se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à
re e le i ção.

§ 8º O mi li tar alis tá vel é ele gí vel, aten di das as
se guin tes con di ções:

I – se con tar me nos de dez anos de ser vi ço, de -
ve rá afas tar-se da ati vi da de;

II – se con tar mais de dez anos de ser vi ço, será
agre ga do pela au to ri da de su pe ri or e, se ele i to, pas sa-
rá au to ma ti ca men te, no ato da di plo ma ção, para a
ina ti vi da de.

§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros ca -
sos de ine le gi bi li da de e os pra zos de sua ces sa ção, a
fim de pro te ger a nor ma li da de e le gi ti mi da de das ele i-
ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi co ou o
abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em pre go na
ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de quin ze dias con ta-
dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11. A ação de im pug na ção de man da to tra mi-
ta rá em se gre do de jus ti ça, res pon den do o au tor, na
for ma da lei, se te me rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são Nº 4, de
1994

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 16, de 1997

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO VII
Da Fa mí lia, da Cri an ça,

do Ado les cen te e do Ido so

Art. 226. A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es -
pe ci al pro te ção do Esta do.

§ 1º O ca sa men to é ci vil e gra tu i ta a ce le bra ção.
§ 2º O ca sa men to re li gi o so tem efe i to ci vil, nos

ter mos da lei.
§ 3º Para efe i to da pro te ção do Esta do, é re co-

nhe ci da a união es tá vel en tre o ho mem e a
mu lher como en ti da de fa mi li ar, de ven do a lei fa -

ci li tar sua con ver são em ca sa men to.
§ 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.

§ 5º Os di re i tos e de ve res re fe ren tes à so ci e da-
de con ju gal são exer ci dos igual men te pelo ho mem e
pela mu lher.

§ 6º O ca sa men to ci vil pode ser dis sol vi do pelo
di vór cio, após pré via se pa ra ção ju di ci al por mais de
um ano nos ca sos ex pres sos em lei, ou com pro va da
se pa ra ção de fato por mais de dois anos.

§ 7º Fun da do nos prin cí pi os da dig ni da de da
pes soa hu ma na e da pa ter ni da de res pon sá vel, o pla -
ne ja men to fa mi li ar é li vre de ci são do ca sal, com pe tin-
do ao Esta do pro pi ci ar re cur sos edu ca ci o na is e ci en-
tí fi cos para o exer cí cio des se di re i to, ve da da qual quer
for ma co er ci ti va por par te de ins ti tu i ções ofi ci a is ou
pri va das.

§ 8º O Esta do as se gu ra rá a as sis tên cia à fa mí lia
na pes soa de cada um dos que a in te gram, cri an do
me ca nis mos para co i bir a vi o lên cia no âm bi to de suas 
re la ções.
....................................................................................

TÍTULO IX
Das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Ge ra is

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

Art. 236. Os ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro são
exer ci dos em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der
pú bli co.

§ 1º Lei re gu la rá as ati vi da des, dis ci pli na rá a
res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal dos no tá ri os, dos ofi -
ci a is de re gis tro e de seus pre pos tos, e de fi ni rá a fis -
ca li za ção de seus atos pelo Po der Ju di ciá rio.

§ 2º Lei fe de ral es ta be le ce rá nor mas ge ra is para 
fi xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos atos pra ti ca dos
pe los ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro.
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§ 3º O in gres so na ati vi da de no ta ri al e de re gis-
tro de pen de de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los,
não se per mi tin do que qual quer ser ven tia fi que vaga,
sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo-
ção, por mais de seis me ses.
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
 CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

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

Art. 31. Se rão es ta ti za das as ser ven ti as do foro
ju di ci al, as sim de fi ni das em lei, res pe i ta dos os di re i-
tos dos atu a is ti tu la res.

Art. 32. O dis pos to no art. 236 não se apli ca aos
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro que já te nham sido ofi -
ci a li za dos pelo po der pú bli co, res pe i tan do-se o di re i to
de seus ser vi do res.
....................................................................................

LEI N. 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 30. Das pes so as com pro va da men te po bres,
à vis ta de ates ta do da au to ri da de com pe ten te, não
será co bra do emo lu men to pelo re gis tro ci vil e res pec-
ti va cer ti dão.
....................................................................................

Art. 50. Os ofi ci a is do re gis tro se rão ain da obri -
ga dos a sa tis fa zer às exi gên ci as da le gis la ção fe de ral
so bre alis ta men to e sor te io mi li tar, sob as san ções
nela es ta be le ci das.
........................................ ............................................

LEI Nº 7.844, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989

Dis ci pli na o in ci so LXXVI do art. 5º
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, al te ran do a re da ção do art. 30
da Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de
1973.

Art. 1º O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de de zem-
bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 30. Das pes so as re co nhe ci da men te po bres
não se rão co bra dos emo lu men tos pelo re gis tro ci vil
de nas ci men to e pelo as sen to de óbi to e res pec ti vas
cer ti dões.

§ 1º O es ta do de po bre za será com pro va do por
de cla ra ção do pró prio in te res sa do ou a rogo, em se

tra tan do de anal fa be to, nes te caso acom pa nha da da
as si na tu ra de duas tes te mu nhas.

§ 2º A fal si da de da de cla ra ção en se ja rá a res -
pon sa bi li da de ci vil e pe nal do in te res sa do.”
....................................................................................

LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Re gu la men ta o art. 236 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, dis pon do so bre ser vi ços no -
ta ri a is e de re gis tro.

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

Art. 7º Aos ta be liães de no tas com pe te com ex -
clu si vi da de:

I – la vrar es cri tu ras e pro cu ra ções, pú bli cas;
II – la vrar tes ta men tos pú bli cos e apro var os cer -

ra dos;
III – la vrar atas no ta ri a is;
IV – re co nhe cer fir mas;
V – au ten ti car có pi as.
Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos ta be liães de

no tas re a li zar to das as ges tões e di li gên ci as ne ces sá-
ri as ou con ve ni en tes ao pre pa ro dos atos no ta ri a is,
re que ren do o que cou ber, sem ônus ma i o res que os
emo lu men tos de vi dos pelo ato.

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

LEI Nº 8.936, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos dos arts. 9º e 10
da Lei nº 8.918, de 14 de ju lho de 1994.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 673, de 1994, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Hum ber to Lu ce na,
Pre si den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º Os arts. 9º e 10 da Lei nº 8.918, de 14 de
ju lho de 1994, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te-
ra ções:

Art. 9º .............................. .....................
II – mul ta no va lor de até 110.000 Uni -

da des Fis ca is de Re fe rên cia (Ufir), ou uni-
da de pa drão su per ve ni en te;

................................... ...........................
“Art. 10. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Ao de po si tá rio in fi el

será apli ca da a mul ta no va lor de até 27.500 
Uni da des Fis ca is de Re fe rên cia (Ufir), ou
uni da de pa drão su per ve ni en te.”
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 24 de no vem bro de 1994; 173º
da Inde pen dên cia e 106º da Re pú bli ca.
....................................................................................

LEI Nº 9.053, DE 25 DE MAIO DE 1995

Alte ra a re da ção do art. 50 da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que
dis põe so bre os re gis tros pú bli cos, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º O ca put do art. 50 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 50. Todo nas ci men to que ocor rer no ter ri tó-
rio na ci o nal de ve rá ser dado o re gis tro, no lu gar em
que ti ver ocor ri do o par to ou no lu gar da re si dên cia
dos pais, den tro do pra zo de quin ze dias, que será
am pli a do em até três me ses para os lu ga res dis tan tes
mais de trin ta qui lô me tros da sede do car tó rio.”

Art. 2º É acres cen ta do ao art. 50 da Lei nº 6.015, 
de 31 de de zem bro de 1973, o se guin te pa rá gra fo, nu -
me ra do como § 1º, re nu me ran do-se os de ma is:

Art. 50. ..................... .............................
§ 1º Qu an do for di ver so o lu gar da re-

si dên cia dos pais, ob ser var-se-á a or dem
con ti da nos itens 1º e 2º do art. 52.

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

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO IV
Do Nas ci men to

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

Art. 51. Todo nas ci men to que ocor rer no ter ri tó-
rio na ci o nal de ve rá ser dado o re gis tro no car tó rio do
lu gar em que ti ver ocor ri do o par to, den tro de quin ze
(15) dias, am pli an do-se até três (3) me ses para os lu -
ga res dis tan tes mais de trin ta (30) qui lô me tros da
sede do car tó rio.

§ 1º Os ín di os, en quan to não in te gra dos, não
es tão obri ga dos a ins cri ção do nas ci men to. Este po -
de rá ser fe i to em li vro pró prio do ór gão fe de ral de as -
sis tên cia aos ín di os.

§ 2º Os me no res de vin te e um (21) anos e ma i o-
res de de zo i to (18) anos po de rão, pes so al men te e
isen tos de mul ta, re que rer o re gis tro de seu nas ci-
men to.

§ 3º É fa cul ta do aos nas ci dos an te ri or men te à
obri ga to ri e da de do re gis tro ci vil re que rer, isen tos de
mul ta, a ins cri ção de seu nas ci men to.

§ 4º Aos bra si le i ros nas ci dos no es tran ge i ro se
apli ca rá o dis pos to nes te ar ti go, res sal va das as pres -
cri ções le ga is re la ti vas aos con su la dos.

Art. 52. Os nas ci men tos ocor ri dos a bor do,
quan do não re gis tra dos nos ter mos do ar ti go 65, de -
ve rão ser de cla ra dos den tro de cin co (5) dias, a con -
tar da che ga da do na vio ou ae ro na ve ao lo cal do des -
ti no, no res pec ti vo car tó rio ou con su la do.

Art. 53. São obri ga dos a fa zer de cla ra ção de
nas ci men to:

1º) o pai;
2º) em fal ta ou im pe di men to do pai, a mãe, sen -

do nes te caso o pra zo para de cla ra ção pror ro ga do
por qua ren ta e cin co (45) dias;

3º) no im pe di men to de am bos, o pa ren te mais
pró xi mo, sen do ma i or achan do-se pre sen te;

4º) em fal ta ou im pe di men to do pa ren te re fe ri do
no nú me ro an te ri or os ad mi nis tra do res de hos pi ta is
ou os mé di cos e par te i ras, que ti ve rem as sis ti do o
par to;

5º) pes soa idô nea da casa em que ocor rer, sen -
do fora da re si dên cia da mãe;

6º) fi nal men te, as pes so as en car re ga das da
guar da do me nor.

1º Qu an do o ofi ci al ti ver mo ti vo para du vi dar da
de cla ra ção, po de rá ir à casa do re cém-nas ci do ve ri fi-
car a sua exis tên cia, ou exi gir a ates ta ção do mé di co
ou par te i ra que ti ver as sis ti do o par to, ou o tes te mu-
nho de duas pes so as que não fo rem os pais e ti ve rem
vis to o re cém-nas ci do.

2º Tra tan do-se de re gis tro fora do pra zo le gal o
ofi ci al, em caso de dú vi da, po de rá re que rer ao Juiz as 
pro vi dên ci as que fo rem ca bí ve is para es cla re ci men to
do fato.
....................................................................................

LEI Nº 10.544, DE 13 DE SETEMBRO DE 1995,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dá nova re da ção ao ar ti go 9º da Lei
nº 9.880, de 14 de maio de 1993.

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

LEI Nº 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996

Re gu la men ta o in ci so LXXVII do art.
5º da Cons ti tu i ção, dis pon do so bre a gra -
tu i da de dos atos ne ces sá ri os ao exer cí-
cio da ci da da nia.
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Art. 1º São gra tu i tos os atos ne ces sá ri os ao
exer cí cio da ci da da nia, as sim con si de ra dos:

I – os que ca pa ci tam o ci da dão ao exer cí cio da
so be ra nia po pu lar, a que se re por ta o art. 14 da Cons -
ti tu i ção;

II – aque les re fe ren tes ao alis ta men to mi li tar;
III – os pe di dos de in for ma ções ao Po der Pú bli-

co, em to dos os seus âm bi tos, ob je ti van do a ins tru ção
de de fe sa ou a de nún cia de ir re gu la ri da des ad mi nis-
tra ti vas na ór bi ta pú bli ca;

IV – as ações de im pug na ção de man da to ele ti-
vo por abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u-
de;

V – qua is quer re que ri men tos ou pe ti ções que vi -
sem as ga ran ti as in di vi du a is e a de fe sa do in te res se
pú bli co.
....................................................................................

LEI Nº 9.465, DE 7 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre for ne ci men to gra tu i to
de re gis tro ex tem po râ neo de nas ci men to.

Art. 1º Não ha ve rá in ci dên cia de emo lu men tos
ou mul tas no re gis tro de nas ci men to efe tu a do fora de
pra zo, quan do des ti na do à ob ten ção de Car te i ra do
Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al.
....................................................................................

LEI Nº 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Dá nova re da ção ao art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que
dis põe so bre os re gis tros pú bli cos;
acres cen ta in ci so ao art. 1º da Lei nº
9.265, de 12 de fe ve re i ro de 1996, que tra -
ta da gra tu i da de dos atos ne ces sá ri os ao 
exer cí cio da ci da da nia; e al te ra os arts.
30 e 45 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem-
bro de 1994, que dis põe so bre os ser vi-
ços no ta ri a is e de re gis tro.

Art. 1º  O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973, al te ra da pela Lei nº 7.844, de 18 de
ou tu bro de 1989, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 30. Não se rão co bra dos emo lu-
men tos pelo re gis tro ci vil de nas ci men to
pelo as sen to de óbi to, bem como pela pri-
me i ra cer ti dão res pec ti va.

§ 1º  Os re co nhe ci da men te po bres es -
tão isen tos de pa ga men to de emo lu men tos
pe las de ma is cer ti dões ex tra í das pelo car tó-
rio de re gis tro ci vil.

§ 2º  O es ta do de po bre za será com-
pro va do por de cla ra ção do pró prio in te res-
sa do ou a rogo, tra tan do-se de anal fa be to,
nes te caso, acom pa nha da da as si na tu ra de
duas tes te mu nhas.

§ 3º A fal si da de da de cla ra ção en se ja-
rá a res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal do in te-
res sa do.”

Art. 2º (VETADO)
Art. 3º O art. 1º da Lei nº 9.265, de 12 de fe ve re i-

ro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in -
ci so:

“Art.1º ...................................................
................................................. .............
VI – O re gis tro ci vil de nas ci men to e o

as sen to de óbi to, bem como a pri me i ra cer ti-
dão res pec ti va.”

Art. 4º (VETADO)

Art. 5º O art. 45 da Lei nº 8.935, de 18 de no-
vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 45. São gra tu i tos os as sen tos do
re gis tro ci vil de nas ci men to e o de óbi to,
bem como a pri me i ra cer ti dão res pec ti va.

Pa rá gra fo úni co. Para os re co nhe ci da-
men te po bres não se rão co bra dos emo lu-
men tos pe las cer ti dões a que se re fe re este
ar ti go.”

Art. 6º (VETADO)
Art. 7º Os Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos po -

de rão ins ti tu ir, jun to aos Ofí ci os de Re gis tro Ci vil, ser -
vi ços iti ne ran tes de re gis tros, apo i a dos pelo Po der
Pú bli co es ta du al e mu ni ci pal, para pro vi men to da gra -
tu i da de pre vis ta nes ta Lei.
....................................................................................

LEI Nº 10.169, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000

Re gu la o § 2º do art. 236 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, me di an te o es ta be le ci-
men to de nor mas ge ra is para a fi xa ção
de emo lu men tos re la ti vos aos atos pra ti-
ca dos pe los ser vi ços no ta ri a is e de re-
gis tro.

Art. 1º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral fi xa rão o
va lor dos emo lu men tos re la ti vos aos atos pra ti ca dos
pe los res pec ti vos ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro, ob -
ser va das as nor mas des ta lei.
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Pa rá gra fo úni co. O va lor fi xa do para os emo lu men-
tos de ve rá cor res pon der ao efe ti vo cus to e à ade qua da e
su fi ci en te re mu ne ra ção dos ser vi ços pres ta dos.
........................................ ............................................

Art. 7º  O des cum pri men to, pe los no tá ri os e re -
gis tra do res do dis pos to nes ta lei su je i tá-los-á às pe-
na li da des pre vis tas na Lei nº 8.935, de 18 de no vem-
bro de 1994, sem pre ju í zo da apli ca ção de ou tras san -
ções le ga is.

Art. 8º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, no âm bi-
to de sua com pe tên cia, res pe i ta do o pra zo es ta be le ci-
do no art. 9º des ta lei, es ta be le ce rão for ma de com -
pen sa ção aos re gis tra do res ci vis das pes so as na tu ra-
is pe los atos gra tu i tos, por eles pra ti ca dos, con for me
es ta be le ci do em lei fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não po de-
rá ge rar ônus para o Po der Pú bli co.
........................................ ............................................

PROVIMENTO Nº 6, DE 19 DE SETEMBRO DE
2001, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Dis põe so bre a cri a ção de fun do de
com pen sa ção em fa vor dos Ofí ci os de
Re gis tro Ci vil cus te a do por meio da ati vi-
da de re gis tral de Tí tu los e Do cu men tos
no Dis tri to Fe de ral.

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

Art. 5º  O va lor a ser cre di ta do, men sal men te, no
fun do de com pen sa ção, cor res pon de rá a 30% (trin ta
por cen to) do va lor de cada re gis tro de tí tu lo com cláu -
su la de ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia ou, quan do
os emo lu men tos de vi dos atin gi rem va lor igual ou su -
pe ri or a R$110,00 (cen to e dez re a is), con for me dis -
pos to na alí nea d, do inc. II, da Ta be la “N”, do De cre-
to-Lei nº 115/67, o re pas se ao fun do li mi tar-se-á, por
cada re gis tro, ao im por te de R$33,00 (trin ta e três re -
a is), ou seja, 30% (trin ta por cen to) do va lor mí ni mo a
que se re fe re o art. 4º.

Art. 6º A cri a ção do fun do de com pen sa ção de
que tra ta este Pro vi men to não subs ti tui nem se con -
fun de com o fun do de res sar ci men to do re gis tro ci vil a 
ser cri a do por lei, cujo pro je to está em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal (PL nº 4.578/2001).
........................................ ............................................

LEI Nº 11.331, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002,
 DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dis põe so bre os emo lu men tos re la-
ti vos aos atos pra ti ca dos pe los ser vi ços

no ta ri a is e de re gis tro, em face das dis-
po si ções da Lei fe de ral nº 10.169, de 29
de de zem bro de 2000.

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

Art. 19.  .................................................
d) 3,289473% (três in te i ros, du zen tos

e oi ten ta e nove mil, qua tro cen tos e se ten ta
e três cen té si mos de mi lé si mos per cen tu a is)
são des ti na dos à com pen sa ção dos atos
gra tu i tos do re gis tro ci vil das pes so as na tu-
ra is e à com ple men ta ção da re ce i ta mí ni ma
das ser ven ti as de fi ci tá ri as;

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

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

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

Art. 225. As re pro du ções fo to grá fi cas, ci ne ma to-
grá fi cas, os re gis tros fo no grá fi cos e, em ge ral, qua is-
quer ou tras re pro du ções me câ ni cas ou ele trô ni cas de 
fa tos ou de co i sas fa zem pro va ple na des tes, se a par-
te, con tra quem fo rem exi bi dos, não lhes im pug nar a
exa ti dão.
........................................ ............................................

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

Art. 332. Ao fi nal da le gis la tu ra se rão ar qui va das
to das as pro po si ções em tra mi ta ção no Se na do, ex -
ce to:

I – as ori gi ná ri as da Câ ma ra ou por ela re vi sa-
das;

II – as de au to ria de Se na do res que per ma ne-
çam no exer cí cio de man da to ou que te nham sido re -
e le i tos;
........................................ ............................................

REGIMENTO INTERNO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

Art. 105. Fin da a le gis la tu ra, ar qui var-se-ão to das
as pro po si ções que no seu de cur so te nham sido sub-
me ti das à de li be ra ção da Câ ma ra e ain da se en con trem
em tra mi ta ção, bem como as que abram cré di to su ple-
men tar, com pa re ce res ou sem eles, sal vo as:

I – com pa re ce res fa vo rá ve is de to das as Co mis-
sões;

II – já apro va das em tur no úni co, em pri me i ro ou
se gun do tur no;
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III – que te nham tra mi ta do pelo Se na do, ou dele
ori gi ná ri as;

IV – de ini ci a ti va po pu lar;
V – de ini ci a ti va de ou tro Po der ou do Pro cu ra-

dor-Ge ral da Re pú bli ca.
Pa rá gra fo úni co. A pro po si ção po de rá ser de sar-

qui va da me di an te re que ri men to do Au tor, ou Au to res,
den tro dos pri me i ros cen to e oi ten ta dias da pri me i ra
ses são le gis la ti va or di ná ria da le gis la tu ra sub se qüen-
te, re to man do a tra mi ta ção des de o es tá gio em que
se en con tra va.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 63, DE 2003

Alte ra a re da ção do art. 105, in ci so I, 
“a” da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil, para in clu ir na com pe tên-
cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça o pro -
ces so e jul ga men to de mem bros do Mi-
nis té rio Pú bli co Esta du al quan do se tra te
de prá ti ca de cri mes co muns e de res-
pon sa bi li da de.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 105, in ci so I, a da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, pas sa a vi go rar com a 
se guin te re da ção:

Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e, nes tes e nos de res -
pon sa bi li da de, os De sem bar ga do res dos Tri bu na is
de Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os mem -
bros dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe de ral, os dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem -
bros dos Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni-
cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União e dos Esta -
dos que ofi ci em pe ran te tri bu na is; (NR).

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de ini ci a ti va que visa cor ri gir omis são
do le gis la dor cons ti tu ci o nal que não ob ser vou a si me-

tria exis ten te en tre os mem bros do Po der Ju di ciá rio e
do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al sub me ten do os De-
sem bar ga do res ao cri vo do Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça quan do se tra te de pro ces so cri mi nal e, inex pli ca-
vel men te, de i xan do os mem bros do Mi nis té rio Pú bli-
co Esta du al que ofi ci am pe ran te Tri bu na is ao al can ce
dos Tri bu na is de Jus ti ça.

Re gis tre-se que o le gis la dor ori gi ná rio ob ser vou
a si me tria en tre os mem bros do Po der Ju di ciá rio na
es fe ra Fe de ral e os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral su je i tan do-os to dos ao Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça quan do do pro ces so e jul ga men to que ver sem
so bre a prá ti ca de cri mes co muns e de res pon sa bi li-
da de.

Portan to, nada jus ti fi ca o tra ta men to de si gual
pra ti ca do quan do tra ta-se de mem bros do Po der Ju di-
ciá rio Esta du al e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Esta -
du al, fato que ago ra se pre ten de ou me lhor, se re co-
men da, cor ri gir.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se-
na dor Mag no Mal ta – Se na dor Sér gio Ca bral – Se-
na dor De mós te nes Tor res, Tião Vi a na – Edu ar do
Su plicy – Ael ton Fre i tas – Pe dro Si mon – Ide li Sal -
vat ti – Edi son Lo bão – He lo í sa He le na – Serys
Slhes sa en ko – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Alo i-
zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Pa trí cia Sa-
bo ya Go mes – Du ci o mar Cos ta – Ro ber to Sa tur ni-
no – Ante ro Paes de Bar ros – Lú cia Vâ nia – Mar ce-
lo Cri vel la – Efra im Mo ra is – Mão San ta – Mo za ril-
do Ca val can ti – Edu ar do Aze re do – Fer nan do Be -
zer ra – José Agri pi no Maia –  Ger son Ca ma ta –
Luiz Otá vio – João Ba tis ta Mot ta – Ma gui to Vi le la – 
Eu rí pe des Ca mar go – Alme i da Lima – Pa pa léo
Paes.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tex to cons ti tu ci o nal pro mul ga do em 5 de ou tu-
bro de 1988, com as al te ra ções ado ta das pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is nºs 1/92 a 39/2002 e pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is de Re vi são nºs 1 a 6/94.
....................................................................................

Art. 105.* Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça:

I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e, nes tes e nos de res -
pon sa bi li da de, os de sem bar ga do res dos Tribu na is de 
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os mem-
bros dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri-
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to Fe de ral, os dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem -
bros dos Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni-
cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União que ofi ci em
pe ran te tri bu na is;

b) os man da dos de se gu ran ça e os ha be as
data con tra ato de Mi nis tro de Esta do, dos Co man-
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca ou
do pró prio Tri bu nal;

c) os ha be as cor pus, quan do o co a tor ou pa ci-
en te for qual quer das pes so as men ci o na das na alí -
nea a, ou quan do o co a tor for tri bu nal su je i to à sua ju -
ris di ção, Mi nis tro de Esta do ou Co man dan te da Ma ri-
nha, do Exér ci to ou da Ae ro náu ti ca, res sal va da a
com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral;

d) os con fli tos de com pe tên cia en tre qua is quer
tri bu na is, res sal va do o dis pos to no art. 102, I, o, bem
como en tre tri bu nal e ju í zes a ele não vin cu la dos e en -
tre ju í zes vin cu la dos a tri bu na is di ver sos;

e) as re vi sões cri mi na is e as ações res ci só ri as
de seus jul ga dos;

f) a re cla ma ção para a pre ser va ção de sua com -
pe tên cia e ga ran tia da au to ri da de de suas de ci sões;

g) os con fli tos de atri bu i ções en tre au to ri da des
ad mi nis tra ti vas e ju di ciá ri as da União, ou en tre au to ri-
da des ju di ciá ri as de um Esta do e ad mi nis tra ti vas de
ou tro ou do Dis tri to Fe de ral, ou en tre as des te e da
União;

h) o man da do de in jun ção, quan do a ela bo ra ção
da nor ma re gu la men ta do ra for atri bu i ção de ór gão,
en ti da de ou au to ri da de fe de ral, da ad mi nis tra ção di -
re ta ou in di re ta, ex ce tu a dos os ca sos de com pe tên cia
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos ór gãos da Jus ti ça
Mi li tar, da Jus ti ça Ele i to ral, da Jus ti ça do Traba lho e
da Jus ti ça Fe de ral;

II – jul gar, em re cur so or di ná rio:
a) os ha be as cor pus de ci di dos em úni ca ou úl -

ti ma ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter-
ri tó ri os, quan do a de ci são for de ne ga tó ria;

b) os man da dos de se gu ran ça de ci di dos em
úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou 
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter-
ri tó ri os, quan do de ne ga tó ria a de ci são;

c) as ca u sas em que fo rem par tes Esta do es -
tran ge i ro ou or ga nis mo in ter na ci o nal, de um lado, e,
do ou tro, Mu ni cí pio ou pes soa re si den te ou do mi ci li a-
da no País;

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 64, DE 2003

Re vo ga o § 8º do art. 14 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral, su pri min do as res tri ções de 
ele gi bi li da de dos mi li ta res alis tá ve is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Re vo ga-se o § 8º do art. 14 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Ca pí tu lo IV do Tí tu lo II de nos sa Lei Ma i or ver sa
so bre os di re i tos po lí ti cos. De po is dos anos de go ver no
au to ri tá rio, era na tu ral que, no to can te aos di re i tos de
modo ge ral, ci vis, po lí ti cos e so ci a is, o cons ti tu in te se
es me ras se em dar à so ci e da de bra si le i ra um do cu men-
to de alto teor li ber tá rio e ci da dão. Con tu do, nele se en -
con tram, ain da, res tri ções de di re i tos que, com a con so-
li da ção de nos sa de mo cra cia, ca u sam cada vez ma i or
es tra nhe za à cons ciên cia cí vi ca na ci o nal.

É o caso do § 8º do art. 14, cuja re vo ga ção pro -
po mos, que tra ta da ele gi bi li da de dos mi li ta res. O mi li-
tar alis tá vel é ele gí vel, mas as con di ções para que o
seja são dra co ni a nas e pra ti ca men te im pli cam a re-
nún cia à car re i ra mi li tar.

Quer-nos pa re cer te rem sido tais dis po si ções
re di gi das sob o im pac to do re gi me do qual o novo tex -
to cons ti tu ci o nal pro cu ra va afas tar-nos. Po de ria, nes -
se con tex to, jus ti fi car-se uma res tri ção de di re i tos aos
mi li ta res, no to can te à par ti ci pa ção po lí ti ca. Mais de
uma dú zia de anos já trans cor ri dos da pro mul ga ção
do tex to cons ti tu ci o nal, po rém, as re fe ri das res tri ções
pa re cem des ca bi das, ao fa zer dos mi li ta res ci da dãos
de se gun da clas se.

Não é ou tro, aliás, o sen ti do da li ção de um dos
mais emi nen tes cons ti tu ci o na lis tas bra si le i ros, o prof.
José Afon so da Sil va, ver bis:

Numa de mo cra cia, a ele gi bi li da de
deve ten der à uni ver sa li da de, tan to quan to o 
di re i to de alis tar-se ele i tor. Suas li mi ta ções
não de ve rão pre ju di car a li vre es co lha dos
ele i to res, mas ser di ta das ape nas por con si-
de ra ções prá ti cas, isen tas de qual quer con -
di ci o na men to po lí ti co, eco nô mi co, so ci al ou
cul tu ral (in Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal
Po si ti vo, Ma lhe i ros Edi to res, S. Pa u lo, 21ª
edi ção, pág. 365).
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O ide al numa de mo cra cia é a ele gi bi li da de co in-
ci dir com o ele i to ra do, sen do ele gí vel todo ele i tor, sal -
vo si tu a ções es pe ci a lís si mas e de con ve niên cia evi -
den te.

Tal não pa re ce o caso dos mi li ta res alis tá ve is,
que, na nos sa tra di ção cons ti tu ci o nal re pu bli ca na
pré via ao gol pe de 1964, nun ca ti ve ram o le gí ti mo di -
re i to de se can di da tar ou ser ele i tos li vre men te para
car gos po lí ti cos con di ci o na do a seu afas ta men to de fi-
ni ti vo da ati vi da de, em ter mos de car re i ra mi li tar.

Nas Cons ti tu i ções Re pu bli ca nas de 1891, 1934,
1937 e 1946 (an tes da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 9/64),
de modo ge ral, só os mi li ta res ina lis tá ve is (ge ral men te
cha ma das “pra ças de pré”) eram ine le gí ve is.

Não há ra zão, pois, para man ter-se esta odi o sa
dis cri mi na ção que man tém mi lha res de ele i to res, pela
sim ples cir cuns tân cia de se rem mi li ta res, na con di ção
su bal ter na de me no ri da de po lí ti ca ou de meia-ci da-
da nia, obri ga dos ao ab sur do de ter de es co lher en tre
duas das for mas mais hon ro sas de ser vir à Pá tria: a
car re i ra mi li tar ou o man da to po lí ti co ele ti vo.

Ne nhu ma das gran des de mo cra ci as oci den ta is
plu ra lis tas e mo der nas re pro duz tal pre con ce i to, pelo
me nos com sta tus de nor ma cons ti tu ci o nal.

Ao con trá rio, só para dar um exem plo de dis po-
si ti vo fron tal e ex pres sa men te an ta gô ni co a essa pre -
ven ção con tra a ci da da nia ple na da clas se cas tren se,
cite-se a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca da Itá lia, que pro -
cla ma, em dois de seus pre ce i tos, o se guin te:

“Art. 49. To dos os ci da dãos têm o di re i-
to de se as so ci a rem li vre men te a par ti dos e
con cor rer de mo cra ti ca men te na vida po lí ti ca
na ci o nal.” (gri fos nos sos)

“Art. 52. A de fe sa da Pá tria é de ver sa -
gra do do ci da dão.

O ser vi ço mi li tar é obri ga tó rio den tro
dos li mi tes e nor mas fi xa dos pela lei.

O seu cum pri men to não pre ju di ca a
po si ção de tra ba lho do ci da dão, nem o exer -
cí cio dos seus di re i tos po lí ti cos.”(gri fos nos -
sos)

Por to das es sas ra zões, a pre sen te PEC dis-
põe so bre a su pres são do pa rá gra fo em que tais
res tri ções se for ma li zam no tex to da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e con ta mos com o apo io de nos sos pa res
para sua apre sen ta ção e apro va ção, dada a jus ti ça
da ca u sa.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. –
Mag no Mal ta – Se na dor Sér gio Ca bral – Se na dor
De mós te nes Tor res, Edu ar do Su plicy – Ael ton –
Pe dro Si mon – Ide li Sal vat ti – Edi son Lo bão – He -
lo í sa He le na – Edu ar do S. Cam pos – Ana Jú lia Ca -

re pa – Pa tri cia Go mes – Du ci o mar Cos ta – Sa tur-
ni no – Anto nio P. Bar ros – Val dir Ra upp – Lú cia
Vâ nia – Mar ce lo Cri vel la – Efra im Mo ra is – Mão
San ta – Mo za ril do – Edu ar do Aze re do – Fer nan do
Be zer ra – José Agri pi no Maia – Ca ma ta – Luiz Otá -
vio – João Ba tis ta Mota – Ma gui to Vi le la – Eu rí pe-
des Ca mar go – Alme i da Lima – Pa pa léo Paes.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Tex to cons ti tu ci o nal pro mul ga do em 5 de ou tu-
bro de 1988, com as al te ra ções ado ta das pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is nº 1/92 a 39/2002 e pe las
Emen das Cons ti tu ci o na is de Re vi são nº 1 a 6/94.
....................................................................................

Art. 14. ..................................................
§ 8º O mi li tar alis tá vel é ele gí vel, aten -

di das as se guin tes con di ções:
I – se con tar me nos de dez anos de

ser vi ço, de ve rá afas tar-se da ati vi da de;
 II – se con tar mais de dez anos de

ser vi ço, será agre ga do pela au to ri da de su-
pe ri or e, se ele i to, pas sa rá au to ma ti ca men-
te, no ato da di plo ma ção, para a ina ti vi da de.

(À 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) – As Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que
aca bam de ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es -
pe cí fi cas cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re -
gi men to Inter no.

As ma té ri as será pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 351, DE 2003

Dis põe so bre me di das a se rem ado -
ta das para o re gis tro de atos nas jun tas
co mer ci a is e no Ca das tro Na ci o nal de
Pes soa Ju rí di ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro

de 1994, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so:

“Art. 37. Instru i rão obri ga to ri a men te os
pe di dos de ar qui va men to:

........................................ ......................
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VI – os com pro van tes da ori gem dos
re cur sos com que os só ci os con tri bu í ram
para a for ma ção do ca pi tal. (NR)”

Art. 2º A Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro de
1994, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 40-A. A jun ta co mer ci al pro mo ve-
rá vis to ria nos lo ca is in di ca dos como sede e 
fi li al nos atos apre sen ta dos a ar qui va men to.”

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 5.614, de 5 de ou tu bro de
1970, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo,
re no me an do-se o atu al pa rá gra fo úni co como § 1º:

“Art. 1º ............................... ...................
........................................ ......................
§ 2º A ins cri ção e a al te ra ção de da dos

ca das tra is de em pre sá ri os e so ci e da des,
sim ples e em pre sá ri as, so men te será efe tu-
a da me di an te a apre sen ta ção de com pro-
van tes da ori gem dos re cur sos com que os
só ci os con tri bu í ram para a for ma ção do ca -
pi tal e vis to ria dos lo ca is in di ca dos como
sede e fi li a is da pes soa ju rí di ca in te res sa da.
(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O pro je to que ora apre sen ta mos a esta Casa
tem por fi na li da de evi tar, ou pelo me nos di fi cul tar, a
pro li fe ra ção de “em pre sas fan tas mas” no Bra sil, que
es tão in va ri a vel men te li ga das à prá ti ca de ati vi da des
cri mi no sas.

Para tan to, es ta mos pro pon do duas me di das, a
se rem ado ta das por oca sião do re gis tro de em pre sas
na jun ta co mer ci al e no Ca das tro Na ci o nal de Pes soa
Ju rí di ca.

Se apro va do o pro je to, tan to as jun tas co mer ci a-
is quan to a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, so men te
po de rão pro mo ver o re gis tro de em pre sas após com -
pro va rem, in loco, a exis tên cia de sua sede e even tu-
a is fi li a is.

Além dis so, para ob ten ção do re gis tro na jun ta
co mer ci al e no CNPJ, a em pre sa in te res sa da de ve rá
apre sen tar, além dos do cu men tos exi gi dos pela le gis-
la ção em vi gor, com pro van tes da ori gem dos re cur-
sos que com põem seu ca pi tal so ci al.

Essa úl ti ma me di da tem por prin ci pal ob je ti vo
evi tar a uti li za ção de “la ran jas” na cons ti tu i ção de em -
pre sas.

É im pe ri o so do tar a le gis la ção de ins tru men tos
efi ca zes para com ba ter as fra u des, cada vez mais so fis-
ti ca das, pra ti ca das por de lin qüen tes ines cru pu lo sos.

É esse o ob je ti vo da pre sen te pro po si ção, para a 
qual so li ci ta mos o apo io dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor Jef fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 5.614, DE 5 DE OUTUBRO DE 1970

Dis põe so bre o Ca das tro Ge ral de
Con tri bu in tes (CGC).

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 Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tes (CGC)
pas sa rá a ser re gi do por ato do Mi nis tro da Fa zen da,
dis pon do so bre:

I – quem está su je i to à ins cri ção;
II – pra zos, con di ções, for ma e exi gên cia para o

pro ces sa men to das ins cri ções e atu a li za ção dos ele -
men tos ca das tra is;

III – quem está obri ga do a co mu ni car à re par ti-
ção fa zen dá ria fato que in te res se à atu a li za ção do
Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tes (CGC);

IV – pro ces so e jul ga men to das in fra ções, in clu-
si ve de ter mi na ção de pena apli cá vel, ob ser va do o
dis pos to no art. 3º;

V – qual quer ou tro as sun to vin cu la do ao fun ci o-
na men to do Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tes (CGC).

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis tro da Fa zen da po de rá,
per ma nen te men te, re gu lar os as sun tos re fe ri dos nes -
te ar ti go.
........................................ ............................................

LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de
Empre sas Mer can tis e Ati vi da des Afins e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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. 37. Instru i rão obri ga to ri a men te os pe di dos
de ar qui va men to:

I – o ins tru men to ori gi nal de cons ti tu i ção, mo di fi-
ca ção ou ex tin ção de em pre sas mer can tis, as si na do
pelo ti tu lar, pe los ad mi nis tra do res, só ci os ou seus
pro cu ra do res;

II – a cer ti dão cri mi nal do re gis tro de fe i tos aju i-
za dos, com pro ba tó ria de que ine xis te im pe di men to
le gal à par ti ci pa ção de pes soa fí si ca em em pre sa
mer can til, como ti tu lar ou ad mi nis tra do ra, por não es -
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tar in cur so nas pe nas dos cri mes pre vis tos no art. 11,
in ci so II, des ta lei;

III – a fi cha ca das tral se gun do mo de lo apro va do
pelo DNRC;

IV – os com pro van tes de pa ga men to dos pre ços
dos ser vi ços cor res pon den tes;

V – a pro va de iden ti da de dos ti tu la res e dos ad -
mi nis tra do res da em pre sa mer can til.

Pa rá gra fo úni co. Além dos re fe ri dos nes te ar ti-
go, ne nhum ou tro do cu men to será exi gi do das fir mas
in di vi du a is e so ci e da des re fe ri das nas alí ne as a, b e d
do in ci so II do art. 32.
........................................ ............................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos,
ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 352, DE 2003

Dis põe so bre a dis tri bu i ção gra tu i ta
de me di ca men tos de uso con tí nuo pelo
Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os por ta do res de do en ças e con di ções

crô ni cas que ne ces si tam tra ta men to com me di ca-
men tos de uso con tí nuo re ce be rão, gra tu i ta men te, do
Sis te ma Úni co de Sa ú de, toda a me di ca ção ne ces sá-
ria a seu tra ta men to.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo ela bo ra rá a pa dro ni za-
ção dos me di ca men tos a se rem uti li za dos em cada
con di ção ou do en ça, com vis tas a ori en tar a aqui si-
ção dos mes mos pe los ges to res do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

§ 2º A pa dro ni za ção de te ra pi as de ve rá ser re -
vis ta e re pu bli ca da anu al men te, ou sem pre que se fi -
zer ne ces sá rio, para se ade quar ao co nhe ci men to ci -
en tí fi co atu a li za do e à dis po ni bi li da de de no vos me di-
ca men tos no mer ca do.

Art. 2º As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta-
ção des ta lei se rão fi nan ci a das com re cur sos do or ça-
men to da Se gu ri da de So ci al da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, con for me re gu-
la men to.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor em um ano a con -
tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O en ve lhe ci men to da po pu la ção e o cres ci men-
to da pre va lên cia de do en ças crô ni cas têm tido um
im pac to im por tan te so bre os gas tos pú bli cos e pri va-
dos com me di ca men tos.

A atu a ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de, no sen ti-
do de as se gu rar o aces so a es ses me di ca men tos por
par te das pes so as que de les ne ces si tam para man ter
sua sa ú de ou, mes mo, para sal var suas vi das, tem
apre sen ta do sig ni fi ca ti vos avan ços, nos úl ti mos anos, 
por meio da am pli a ção da as sis tên cia far ma cêu ti ca
em ge ral. No en tan to, em que pese es ses re sul ta dos,
o aces so aos me di ca men tos de uso con tí nuo, no âm -
bi to do sis te ma, não tem sido sa tis fa tó rio.

Não cabe dú vi da em que os gas tos com a aqui -
si ção de me di ca men tos de uso con tí nuo têm um peso 
im por tan te nos or ça men tos do més ti cos, es pe ci al-
men te da que las fa mí li as nas qua is exis tem pes so as
ido sas.

Por ou tro lado, o uso ade qua do des sas me di ca-
ções é fa tor de re du ção de cus tos as sis ten ci a is, na
me di da em que re duz a ocor rên cia de agra va men tos
do qua dro e a ne ces si da de de as sis tên cia mé di ca, de
exa mes de la bo ra tó rio e de in ter na ções.

Essa pro po si ção ob je ti va am pli ar para os de ma-
is usuá ri os de me di ca men tos de uso con tí nuo a obri -
ga to ri e da de já exis ten te de o Sis te ma Úni co de Sa ú-
de pres tar, gra tu i ta men te, as sis tên cia far ma cêu ti ca
aos por ta do res do HIV e do en tes de Aids.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. –
Senador Luiz Otá vio.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 353, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
107 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 
1997, que es ta be le ce o Có di go de Trân si-
to Bra si le i ro, vi san do re me ter ao Con tran
com pe tên cia para de ter mi nar os ti pos de
ve í cu los pas sí ve is de uti li za ção no trans -
por te pú bli co de pas sa ge i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 107 da Lei nº 9.503, de 23 de se -

tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a in clu são do
se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art 107. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. De for ma a ga ran tir

pa drões mí ni mos na ci o na is de se gu ran ça e
con for to, o Con tran, ba se a do em cri té ri os
téc ni cos, edi ta rá, pe ri o di ca men te, lis ta con-
ten do as ca te go ri as e es pe ci fi ca ções téc ni-
cas dos ve í cu los que po de rão ser uti li za dos
para a pres ta ção dos ser vi ços de que tra ta o 
ca put des te ar ti go. (NR)”
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ouso de mo to ci cle tas no trans por te pú bli co in di-
vi du al de pas sa ge i ros – o cha ma do “moto-táxi” – tem
se pro li fe ra do em uma sé rie de ci da des bra si le i ras.
Essa uti li za ção, en tre tan to, é bas tan te con tro ver sa.
Em al gu mas ci da des, con ta com a re gu la men ta ção
do Po der Con ce den te mu ni ci pal, em ou tras é ex plo ra-
do de ma ne i ra clan des ti na.

A pró pria dis cus são acer ca da pos si bi li da de da
uti li za ção de mo to ci cle tas e con gê ne res no trans por-
te pú bli co de pas sa ge i ros é, tam bém, bas tan te con -
tro ver sa. Alguns en ten dem que, em vis ta do dis pos to
na Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 30, V), so men te os mu ni-
cí pi os têm o po der de de ter mi nar so bre essa uti li za-
ção ou não; e que não com pe ti ria à União le gis lar so -
bre o tema. Ou tros ar gu men tam que os mu ni cí pi os
não po dem re gu la men tar o uso dos “moto-tá xis”, uma 
vez que as mo to ci cle tas não ofe re cem se gu ran ça na
pres ta ção do ser vi ço, con fron tan do-se com o dis pos-
to na Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995 (a cha -
ma da Lei das Con ces sões), que de ter mi na (art. 6º, §
1º) que ser vi ço ade qua do é o que sa tis faz, en tre ou -
tras con di ções, a se gu ran ça do usuá rio da con ces são
ou per mis são.

O que se ve ri fi ca, des sa for ma, é que a dis cus-
são pas sa pela ques tão fun da men tal da se gu ran ça
dos ve í cu los uti li za dos no trans por te pú bli co. Assun to
(trans por te e trân si to) cuja com pe tên cia le gis la ti va, à
luz do dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 30, XI), é
pri va ti va da União. Assim, não se nega, nem se po de-
ria ne gar, a com pe tên cia do po der mu ni ci pal para or -
ga ni zar os ser vi ços pú bli cos de in te res se lo cal. Entre -
tan to, é im por tan te que a União as su ma suas prer ro-
ga ti vas e de ve res cons ti tu ci o na is e re gu la men te o uso
dos ve í cu los, de for ma a ga ran tir se gu ran ça e con for to,
na pres ta ção dos ser vi ços de trans por te pú bli co.

Assim, mais do que sim ples men te per mi tir, di re-
ta men te, a uti li za ção de mo to ci cle tas para fins de
pres ta ção de ser vi ços de trans por te pú bli co de pas -
sa ge i ros, o ob je ti vo do pre sen te pro je to – e tra ta-se
do que ele apre sen ta de ino va dor em re la ção aos de -
ma is apre sen ta dos an te ri or men te nes ta Casa – é o
de de ter mi nar, ex pres sa men te, que o Con tran de fi na
qua is os ti pos de ve í cu los que po dem ser uti li za dos
na pres ta ção des ses ser vi ços.

Esses ti pos de ve í cu los de vem ga ran tir, no mí ni-
mo, e em todo o Bra sil, se gu ran ça e con for to aos seus
usuá ri os. Entre tan to, essa dis cus são trans cen de o
cam po me ra men te es pe cu la ti vo e deve ser tra va da de
for ma mais téc ni ca. O foro mais ade qua do para tan to
é o Con tran, que de ve rá ava li ar, ba se a do em cri té ri os
téc ni cos ob je ti vos, se as mo to ci cle tas aten dem ou

não aos re qui si tos ex pres sos nes se pro je to e no pró -
prio tex to do Có di go de Trân si to.

Acre di ta mos que este pro je to te nha, ain da, o mé -
ri to de per mi tir que no vas tec no lo gi as ve i cu la res – ain da
não dis po ní ve is – pos sam ser uti li za das no trans por te
pú bli co de pas sa ge i ros, caso o Con tran jul gue que aten -
dem aos re qui si tos de se gu ran ça e con for to.

Des sa ma ne i ra, con to com o apo io dos no bres
pa res para a apro va ção des te pro je to que dará uma
so lu ção ade qua da a tão po lê mi co tema.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na do Fá ti ma Cle i de.

LEGISLAÇÃO CITADA

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.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO II

Art. 107. Os ve í cu los de alu guel, des ti na dos ao
trans por te in di vi du al ou co le ti vo de pas sa ge i ros, de-
ve rão sa tis fa zer, além das exi gên ci as pre vis tas nes te
Có di go, às con di ções téc ni cas e aos re qui si tos de se -
gu ran ça, hi gi e ne e con for to es ta be le ci dos pelo po der
com pe ten te para au to ri zar, per mi tir ou con ce der a ex -
plo ra ção des sa ati vi da de.
....................................................................................

(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 (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às
Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 724, DE 2003

Re quer a pro po si ção da can di da tu ra
do Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo ao
Prê mio No bel da Paz.

Com fun da men to no dis pos to no art. 222 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que
esta Casa pro po nha à Orga ni za ção das Na ções Uni -
das a in di ca ção do nome do Emba i xa dor Sér gio Vi e i-
ra de Mel lo, mor to on tem, em aten ta do ter ro ris ta con -
tra a sede da re pre sen ta ção da ONU no Ira que, como
can di da to ao Prê mio No bel da Paz de 2003.

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  21 24473    459ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Jus ti fi ca ção

Fun ci o ná rio da ONU des de 1969, quan do in-
gres sou nos qua dros da or ga ni za ção, atra vés de con -
cur so, Vi e i ra de Mel lo era fi lho de um Emba i xa dor
cas sa do pelo re gi me mi li tar. Se ria na tu ral que se guis-
se os pas sos do pai, mas pre fe riu não fa zer car re i ra
di plo má ti ca. “Não vi sen ti do al gum em se guir a car re i-
ra no Ita ma raty, na que le mo men to”, ex pli cou.

Foi no me a do che fe do Alto Co mis sa ri a do da
ONU para os Di re i tos Hu ma nos, seu úl ti mo pos to, em
12 de se tem bro de 2002, quan do a Assem bléia Ge ral
das Na ções Uni das apro vou a in di ca ção do Se cre tá-
rio-Ge ral, Kofi Annan.

Como fun ci o ná rio, per ma ne ceu no Alto Co mis-
sa ri a do das Na ções Uni das para Re fu gi a dos
(ACNUR) de 1969 a 1996. Sua ex ten sa ex pe riên cia
em ope ra ções hu ma ni tá ri as e de ma nu ten ção da paz, 
seja no es cri tó rio em Ge ne bra ou atu an do em tra ba-
lho de cam po - que o fas ci na va - fez com que se des -
ta cas se in ter na ci o nal men te.

De sen vol veu mis sões di fí ce is em Ban gla desh,
Su dão, Chi pre, Mo çam bi que e Peru. Este ve no Lí ba-
no, en tre 1981 e 1983, du ran te a in va são is ra e len se,
como as ses sor das For ças de Paz da ONU. Foi no me-
a do tam bém como Envi a do Espe ci al do Alto Co mis-
sa ri a do das Na ções Uni das para os Re fu gi a dos, no
Cam bo ja, e Di re tor de Re pa tri a ção da Au to ri da de
Pro vi só ria das Na ções Uni das. Ocu pou, em se gui da,
di ver sos pos tos de di re ção, em Ge ne bra, an tes de ser 
no me a do, em 1994, Di re tor da For ça de Pro te ção a
Ci vis na ex-Iu gos lá via, em ple na guer ra ci vil. Em
1996, atu ou como Co or de na dor Re gi o nal de Assun -
tos Hu ma ni tá ri os das Na ções Uni das para a re gião
dos Gran des La gos, na Áfri ca, após o ge no cí dio de
Ru an da. De sen vol veu, nes se pe río do, uma gran de
atra ção pelo con ti nen te afri ca no, sim pa tia que se es -
ten deu à Ásia, quan do pas sou dois me ses de fé ri as
no Vi et na me.

O êxi to ob ti do em mis sões com ple xas e de na tu-
re za sen sí vel fez com que Vi e i ra de Mel lo fos se in di-
ca do, em ou tu bro de 1999, para o car go que o tor nou
um nome de gran de pres tí gio po pu lar em todo o mun -
do: Admi nis tra dor da tran si ção de Ti mor Les te, ex-co -
lô nia de Por tu gal ane xa da pela Indo né sia, para a in -
de pen dên cia e a de mo cra cia. Fi cou ami go de Xa na na
Gus mão, o ca ris má ti co lí der da que le país que teve,
em sua fun da ção, a pre sen ça de ci si va do bra si le i ro.

Ser gio Vi e i ra de Mel lo, 55 anos, nas ceu no Rio
de Ja ne i ro em 15 de mar ço de 1948. Ali mo ram sua
mãe, dona Gil da, de 83 anos, e a úni ca irmã, Sô nia.
Estu dou na Fran ça, onde re ce beu o tí tu lo de dou tor

em Fi lo so fia e Ciên ci as Hu ma nas pela Uni ver si da de
de Sor bon ne, Pa ris. Foi ca sa do com uma fran ce sa e
era pai de dois fi lhos, La u rent e Adri an, que mo ram
em Ge ne bra.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo es ta va no auge de sua
car re i ra e mor reu como um he rói da paz, em ple na ati -
vi da de, em seu pos to de tra ba lho.

A im pren sa se ma ni fes tou, ao re dor do mun do,
em man che tes como es sas: “Mun do pres ta ho me na-
gem a Sér gio Vi e i ra de Mel lo”, “Papa pede o fim da vi -
o lên cia, após o aten ta do de ter ça-fe i ra”, “Vi e i ra de
Mel lo era um es pe ci a lis ta em di re i tos hu ma nos” (Le
Mon de), “Vi e i ra de Mel lo era um ho mem ha bi tu a do
aos con fli tos” (El País), “Vi e i ra de Mel lo era um exem -
plo raro de em ba i xa dor” (New York Ti mes), “Vi e i ra de
Mel lo foi um dos mais ta len to sos em ba i xa do res da
ONU” (Fi nan ci al Ti mes), “Indo né sia la men ta mor te de 
Vi e i ra de Mel lo”, “Vi e i ra de Mel lo fa lou pelo ce lu lar
com as ses sor e pe diu água”.

Os jor na is bra si le i ros de ram des ta que à ques -
tão do aten ta do, com as se guin tes man che tes: “Aten -
ta do mata no Ira que o he rói bra si le i ro da paz” (Jor nal
do Bra sil), “Ata que com bom ba em Bag dá mata bra si-
le i ro che fe da ONU” (Fo lha de S. Pa u lo), “A mor te do
bra si le i ro da Paz” (Zero Hora), “Ter ror mata di plo ma ta
bra si le i ro, hu mi lha a ONU e afron ta os EUA” (Cor re io
Bra zi li en se), “Gu er ra à paz” (O Glo bo).

Por sua de di ca ção às ca u sas hu ma ni tá ri as e à
de mo cra cia, por seu amor aos po vos opri mi dos pela
guer ra, nos mais di fe ren tes e dis tan tes pon tos do pla -
ne ta, Sér gio Vi e i ra de Mel lo se trans for mou, com seu
sa cri fí cio, em Már tir da Paz. É de jus ti ça, por tan to,
que seu nome seja in di ca do, pelo Bra sil, para o Prê -
mio No bel da Paz de 2003.

Com esta pro po si ção, Se nhor Pre si den te, que -
re mos, além de ho me na ge ar este gran de bra si le i ro,
dar o de vi do des ta que à atu a ção da ONU na re so lu-
ção dos mais di ver sos con fli tos ao re dor do mun do,
re for çan do a im por tân cia do seu pa pel, em con tra po-
si ção ao des pres tí gio a que ten tam con de ná-la os
pre ten sos se nho res do mun do.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. _ Se -
na dor Pe dro Si mon.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nos ter mos do art. 222, § 1º do Re gi men to
Inter no, o re que ri men to será des pa cha do à Co mis são
com pe ten te.
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O SR. EDUAR SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de as si nar o re fe ri do re que ri men-
to. Acre di to que ou tros Se na do res tam bém o fa rão.

Per gun to se há a pos si bi li da de de ins cri ção para
fa lar a res pe i to des se re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos ) – Se na dor Edu ar do Su plicy, com re la ção à pri -
me i ra so li ci ta ção for mu la da por V. Exª, ou seja, a as si-
na tu ra, o re que ri men to en con tra-se so bre a mesa.
Com re la ção ao uso da pa la vra para se re fe rir ao re -
que ri men to, no mo men to da vo ta ção, V. Exª terá di re i-
to quan do ele re tor nar à Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 725, DE 2003

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta-
das pelo Se nhor Mi nis tro de Sa ú de, Hum ber to Cos ta,
in for ma ções so bre os con vê ni os fir ma dos com o Con-
se lho in dí ge na de Ro ra i ma – CIR, quan tos con vê ni os,
qua is os anos, va lo res, bem como a pres ta ção de con -
tas da que la en ti da de jun to ao Mi nis té rio da Sa ú de.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 726, DE 2003

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta-
das pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz
Bas tos, in for ma ções so bre se exis tem e qua is são as
fa zen das e ou tras pro pri e da des exis ten tes nas ter ras
in dí ge nas Ser ra da Moça, Mor ce go e Tru a ru lo ca li za-
das na Gle ba Mu ru pu.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 727, DE 2003

Re quer, à Mi nis tra de Esta do das Mi -
nas e Ener gia, in for ma ções so bre o pro-
ces so de li ci ta ção para a cons tru ção de
pla ta for mas de pe tró leo.

Com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral e no dis pos to no art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce-
lên cia seja en ca mi nha do à Mi nis tra de Esta do das Mi -

nas e Ener gia, Drª Dil ma Rous seff, pe di do de for ne ci-
men to de to das as in for ma ções que per mi tam es cla-
re cer ple na men te o pro ces so de li ci ta ção para a cons -
tru ção de pla ta for mas de pe tró leo para a Pe tro brás.

Jus ti fi ca ção

No dia 16 de agos to do cor ren te foi no ti ci a do no
jor nal Fo lha de S. Pa u lo, na co lu na Pa i nel, o se guin te:

“Ba ta lha bi li o ná ria: A Pe tro bras con se guiu uma
li mi nar na Jus ti ça para re ti rar a em pre sa Ma rí ti ma da
con cor rên cia para a cons tru ção de duas pla ta for mas
na ba cia de Cam pos. Ale gou fal ta de ga ran ti as fi nan-
ce i ras. A Ma rí ti ma era a úni ca bra si le i ra no pro ces so,
que en vol ve cer ca de US$1 bi.”

“Mor deu a lín gua: Na cam pa nha pre si den ci al do
ano pas sa do, Lula cri ti cou FHC por cons tru ir pla ta for-
ma da Pe tro bras no ex te ri or, de i xan do de ge rar em-
pre gos no Bra sil. O re sul ta do da li ci ta ção, se uma
nova de ci são da Jus ti ça não sus pen der o pro ces so,
será di vul ga do na pró xi ma se gun da-fe i ra” (18-8).

Este Re que ri men to tem por ob je ti vo so li ci tar, ao
Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia e à Pe tro bras, o for ne-
ci men to de to das as in for ma ções que per mi tam es-
cla re cer ple na men te o pro ces so de li ci ta ção em tela,
in clu si ve quan to à ques tão sus ci ta da na nota aci ma,
se pos sí vel, com o for ne ci men to de có pia da do cu-
men ta ção per ti nen te ao pro ces so li ci ta tó rio.

Jus ti fi co este meu re que ri men to com a pre o cu-
pa ção so bre a pos sí vel ve ra ci da de da in for ma ção pu -
bli ca da no jor nal Fo lha de S. Pa u lo. Tra ta-se de in -
ves ti men to vul to so, que, como di zia o Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca quan do em cam pa nha ele i to ral,
de ve ria ter a sua apli ca ção em solo na ci o nal in cen ti-
va da.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor Pe dro Si mon.

(À Mesa para de ci são.)

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

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 728, DE 2003

So li ci to a Vos sa Excê len cia, nos ter -
mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de 
Lei do Se na do nº 314, de 2003, que Dis-
põe so bre o pro ces so de fa bri ca ção da
Cal, com o ob je ti vo de eli mi nar ris cos de

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  21 24475    461ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



ge ra ção de com pos tos po lu en tes ao meio
am bi en te, e dá ou tras pro vi dên ci as”, além
da Co mis são cons tan te no des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra do
Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será pu -
bli ca do e in clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF.PSDB/I/Nº 1.267/2003

Bra sí lia, 19 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do

ANTONIO CAMBRAIA, para in te grar, como mem bro
su plen te, a Co mis são Mis ta de Pla nos, 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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia de sig na o no bre De pu ta do Anto -
nio Cam bra ia para in te grar, como su plen te, a Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção, nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº  863-L-PFL/O3

Bra sí lia, 19 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do José Ro -

ber to Arru da para in te grar, como mem bro su plen te, a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Rob son
Tuma.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao no bre Se na-
dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como
está fal tan do um nome para pre en cher os três ora do-
res que usa rão da pa la vra para co mu ni ca ções ina diá-
ve is, re que i ro que o meu nome seja in clu í do como ter -
ce i ro ora dor.

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. Exª
terá 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. Estan do ins cri ta em
pri me i ro lu gar a no bre Se na do ra Fá ti ma Cle i de, em
se gun do lu gar o no bre Se na dor Cé sar Bor ges e em
ter ce i ro lu gar V. Exª, Se na dor Le o nel Pa van.

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 pri me i ro ora dor ins cri to,
no bre Se na dor Osmar Dias, por ces são do Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e
Srs. Se na do res, pri me i ro que ro agra de cer o Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro pela ces são da sua ins cri ção, para
que eu pu des se me ma ni fes tar nes ta tar de.

Qu e ro tra tar de um tema que deve in te res sar,
nes se mo men to, a todo o País, por que no do min go,
ou vin do a en tre vis ta do Pre si den te Lula, vi mos a sua
re a fir ma ção de que o se gun do se mes tre des te ano
será de di ca do, em boa par te, à re to ma da do cres ci-
men to eco nô mi co, à re to ma da do de sen vol vi men to –
e ano tei bem esse ter mo uti li za do pelo Pre si den te: re -
to ma da do de sen vol vi men to.

Mas é pre ci so ana li sar o que está acon te cen do,
para ve ri fi car se há um ca sa men to en tre o que o Pre -
si den te dis se e o que está acon te cen do de fato na
eco no mia bra si le i ra, o que está acon te cen do de fato
lá na pe que na ci da de do in te ri or, no dis tri to, na pro pri-
e da de ru ral, no co mér cio que mo vi men ta os Mu ni cí pi-
os pe que nos e mé di os des te País, se há um ca sa-
men to en tre o que pen sam as pes so as que es tão vi -
ven do o dra ma do de sem pre go com o que diz o Pre si-
den te da Re pú bli ca e al guns dos seus Mi nis tros.

E os da dos re ve lam que há um des ca sa men to
to tal. O des ca sa men to é to tal!

Hou ve uma que da dos in ves ti men tos ex ter nos
no País, ou seja, o di nhe i ro que en tra para fi car, re al-
men te, e ge rar em pre gos. Não o di nhe i ro que en tra
para es pe cu lar, em fun ção da taxa de ju ros, que é
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uma das ma i o res do mun do e que atrai ca pi tal es pe-
cu la ti vo, aque le que en tra num dia e sai no ou tro, e,
quan do a taxa de ju ros cai, já di mi nui o vo lu me de di -
nhe i ro ou o di nhe i ro dis po ní vel.Do ano pas sa do para
este, a pro je ção in di ca uma que da de três bi lhões:
caiu de tre ze para dez bi lhões. É mu i to. Se mul ti pli car-
mos por nú me ro de em pre gos, che ga re mos a mi lha-
res, e isso vai tor nan do cada vez mais di fí cil acre di tar
que o País vai sair des ta cri se que se en con tra para
não o es pe tá cu lo do cres ci men to, mas para a re to ma-
da do de sen vol vi men to.

Um ou tro dado – este me pa re ce ain da mais im -
por tan te que o pri me i ro – é que a ren da do tra ba lha-
dor caiu, Se na dor Ge ral do Mes qui ta, do ano pas sa do
para este, 14,7%. Ou seja, na mé dia, o tra ba lha dor
bra si le i ro está re ce ben do 14,7% a me nos do que re -
ce bia no ano pas sa do, o que sig ni fi ca que o po der
aqui si ti vo do tra ba lha dor é me nor em 14,7% e, por -
tan to, ele vai com prar me nos mer ca do ri as, as in dús-
tri as vão fa bri car me nos pro du tos e o co mér cio vai
ven der me nos, em pre gan do me nos gen te. Se esse
dado é re le van te, o ou tro me pa re ce ain da mais re le-
van te, por que in ter fe re di re ta men te no em pre go.

O de sem pe nho in dus tri al caiu 16%, nes te se-
mes tre, em re la ção ao pri me i ro se mes tre do ano pas -
sa do. Qu an do se es pe ra va um cres ci men to de pelo
me nos 2%, 3%, ti ve mos uma re du ção de 16% da ati -
vi da de in dus tri al, o que ex pli ca, Srªs. e Srs. Se na do-
res, o cres ci men to do de sem pre go em nos so País,
que é algo alar man te, tra zen do to das as con se qüên-
ci as que es ta mos can sa dos de de ba ter, prin ci pal-
men te a cri mi na li da de.

Ana li sa mos ou tros da dos, como o au men to das
ta ri fas. O sa lá rio teve uma re du ção do ga nho em qua -
se 15% do ano pas sa do para cá. Aliás, em um jor nal
de To can tins – Esta do do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, que pre si de a ses são nes te mo men to –, li
que os re gis tros em car te i ra de tra ba lho em To can tins
– e esse dado pode ser es ten di do a qua se to dos os
Esta dos bra si le i ros – não che gam a 15%. A in for ma li-
da de to mou con ta do mer ca do de tra ba lho. Então, há
mu i to o que fa zer para acre di tar mos que a eco no mia
está re to man do o seu cres ci men to.

Mas ve jam es ses ou tros da dos. A in fla ção teve
um au men to de 154% de 1994, quan do foi ins ti tu í do o 
Pla no Real, até maio de 2003. As ta ri fas e pla nos de
sa ú de, 175%; ser vi ços, 205%; com bus tí ve is, 276%;
ener gia, 305%; trans por te, 307%; alu guel, 352%; te le-
fo ne, 457%; gás de co zi nha, 550%. E a in fla ção,
154%. O sa lá rio di mi nu iu, e a des pe sa au men tou. E
aqui não es tou fa lan do de nada su pér fluo. Eu es tou
fa lan do de pla no de sa ú de, de com bus tí vel, de ener -

gia, de trans por te, de alu guel, de te le fo ne, de gás de
co zi nha, aqui lo que o tra ba lha dor, efe ti va men te, tem
de con su mir ou, pelo me nos, es pe ra-se que ele pos sa
con su mir gran de par te do que fa lei aqui. Aí, é cla ro, a
com bi na ção des ses fa to res vai re sul tar numa re du-
ção de con su mo.

Ano tei ou tros da dos. Há 11% a me nos de em -
pre ga das do més ti cas, de tra ba lha do res do lar, do que 
no ano pas sa do. Então, ti ve mos um de sem pre go no
se tor de 11%. É as sim que eu pos so pen sar.

Vi a gem ao ex te ri or – aí a clas se mé dia está so -
fren do um im pac to da re ces são: 36% a me nos. Ve í cu-
los: 21%. Aí o Go ver no, como se só este se tor es ti ves-
se em cri se, como se só os tra ba lha do res do se tor au -
to mo bi lís ti co es ti ves sem sen do de sem pre ga dos,
ado ta uma me di da es pe cí fi ca, di ri gi da ao se tor au to-
mo bi lís ti co, re du zin do o IPI para au men tar a ven da,
au men tar a fa bri ca ção e não de sem pre gar os tra ba-
lha do res. Eu dis se que a ven da de ve í cu los caiu 21%,
mas de ve mos ob ser var os ín di ces de ou tros se to res
tam bém. A ven da de te le vi so res tam bém caiu 21%.
Qu an to aos pla nos de sa ú de, no bre Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti, que é mé di co, tí nha mos 41 mi lhões de
pla nos de sa ú de e hoje te mos 35 mi lhões, não por que
as pes so as não que rem ter um pla no de sa ú de, mas
por que não po dem pa gar a men sa li da de. Com pu ta-
do res: 10%; es co las par ti cu la res: 15%. As es co las pú -
bli cas, que já não con se guem aten der à de man da,
es tão sen do su fo ca das pelo cres ci men to da de man-
da em 15%. As es co las pri va das es tão com uma ina -
dim plên cia de 15% a 20%, de pen den do do grau de
es co la ri da de. Con do mí ni os: ina dim plên cia de 15%;
car tões de cré di to, ina dim plên cia de 15%.

Se não ti ver mos me di das de im pac to na eco no-
mia, não va mos sair da cri se, que vai au men tan do os
ín di ces ne ga ti vos e re du zin do os ín di ces po si ti vos.
Va mos ver o de sem pre go cres cer, va mos ver a ina-
dim plên cia cres cer, va mos ver a ven da no co mér cio
cair, va mos ver a in dús tria re du zir a fa bri ca ção. E tudo 
gira numa roda só, de for ma que a eco no mia está,
sim, numa cri se pro fun da, e po de mos afir mar que
está em re ces são.

Eu apre sen tei um pro je to de lei que acre di to
pos sa con tri bu ir para re du zir o im pac to ne ga ti vo da
re ces são na eco no mia, ou seja, in ver ter essa for ma.
Te mos, aqui no Con gres so Na ci o nal, a obri ga ção de
não ape nas le van tar um di ag nós ti co da si tu a ção, mas 
apre sen tar pro pos tas que pos sam co la bo rar para que 
o País saia efe ti va men te da cri se em que se en con tra.

Estou fa lan do de uma lei que já exis te, mas que
pre ci sa ser al te ra da, que é a lei que deu às mi cro e
pe que nas em pre sas a pos si bi li da de de pa gar de for -
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ma di fe ren ci a da seus tri bu tos. Elas têm be ne fí ci os
que to dos co nhe ce mos. Essa lei per mi tiu um cres ci-
men to das mi cro e pe que nas em pre sas, que, se gun-
do da dos ofi ci a is, são res pon sá ve is pela ge ra ção de
60% dos em pre gos que te mos no Bra sil. Estou fa lan-
do do Sim ples, Sr. Pre si den te, cu jos va lo res não são
cor ri gi dos. Que fa i xas de fa tu ra men to o Sim ples es ta-
be le ce? Até R$120 mil anu a is para mi cro em pre sa e
de R$120 mil a R$1,2 mi lhão para pe que na em pre sa.
O que está acon te cen do? As mi cro em pre sas, que
não que rem per der os be ne fí ci os, quan do che gam ao
li mi te de R$120 mil, co lo cam uma par te na in for ma li-
da de – não es tou que ren do di zer que é so ne ga ção,
por que, na ver da de, elas são obri ga das a so ne gar
para não per der os be ne fí ci os. Com isso, per de o Go -
ver no, per de a eco no mia for mal do País e per dem os
tra ba lha do res, por que os em pre gos tam bém vão para
a in for ma li da de. Com isso, não te mos um cres ci men-
to da eco no mia, pelo me nos for mal, já que boa par te
está indo para a in for ma li da de. O mes mo pro ce di-
men to es tão fa zen do as pe que nas em pre sas quan do
ba tem no li mi te de R$1,2 mi lhão de fa tu ra men to anu al
para não per de rem os be ne fí ci os fis ca is da Lei do
Sim ples. O que ul tra pas sa o li mi te, as pe que nas em -
pre sas jo gam para a in for ma li da de.

O úl ti mo au men to des sas fa i xas ocor reu em 1º
de ja ne i ro de 1999. De lá para cá, a in fla ção cres ceu
cer ca de 80%, e não ti ve mos ne nhu ma cor re ção das
fa i xas do Sim ples. Estou pro pon do que a lei seja al te-
ra da para cor ri gir em pelo me nos 80%, ofe re cen do
igual da de com a in fla ção do pe río do: o li mi te de fa tu-
ra men to das mi cro em pre sas pas sa ria para
R$216.000,00 e o das pe que nas em pre sas para
R$2.160.000,00. Com isso, es ta ría mos pro por ci o nan-
do ma i or vi gor às pe que nas e mi cro em pre sas, que
po de ri am pa gar im pos tos, não so ne gar, per mi tin do o
cres ci men to da eco no mia.

De ou tro lado, fui bus car ou tro dado que pode
aju dar o Go ver no – e aqui es tou fa zen do uma su ges-
tão – a dar um pou co mais de em pre go à po pu la ção.
O Go ver no an te ri or cri ou o Re co o pe, que con ta va no
Orça men to com R$2 bi lhões para se rem li be ra dos às
co o pe ra ti vas, e até ago ra não che gou a li be rar R$800
mi lhões. Esse di nhe i ro pode aque cer a eco no mia de
uma re gião in te i ra, com o aque ci men to da eco no mia
de uma co o pe ra ti va que con gre ga 4, 5, 6 mil pe que-
nos pro pri e tá ri os ru ra is que de pen dem do Re co op.
Se a co o pe ra ti va se es tru tu rar, ven cen do as di fi cul da-
des fi nan ce i ras, ul tra pas san do as bar re i ras da cri se,
po de rá con ti nu ar fun ci o nan do, dan do sus ten ta ção a
essa clas se de pe que nos pro pri e tá ri os que, no cam -

po, ain da é res pon sá vel tam bém por gran de par te dos 
em pre gos que te mos em nos so País. 

Tam bém es tou su ge rin do, como for ma de de be-
lar a cri se, que o Go ver no re ve ja os in ves ti men tos que 
tem fe i to por in ter mé dio de seus Mi nis té ri os. Bus quei
da dos do Go ver no an te ri or e os com pa rei com os da -
dos do atu al Go ver no, no pri me i ro se mes tre. Ve ri fi-
quei que, no pri me i ro se mes tre des te ano, Se na dor
Ney Su as su na, o Go ver no in ves tiu 10% do que in ves-
tiu o Go ver no pas sa do no pri me i ro se mes tre do ano.

Des sa for ma, é im pos sí vel re sol ver a cri se. Se o
Go ver no está en ges san do os in ves ti men tos pú bli cos,
se o Go ver no não faz in ves ti men tos, como pode es -
pe rar que haja uma re a ção da ini ci a ti va pri va da?
Cons tru to ras de obras  não vão tra ba lhar, não vão
fun ci o nar ou vão fun ci o nar em par te, de sem pre gan do
pes so as; pres ta do ras de ser vi ços não pres ta rão ser -
vi ços, por que os re cur sos pú bli cos não es tão sen do
in je ta dos na eco no mia. E é para o ci da dão fi car de -
cep ci o na do ao ve ri fi car que, por exem plo, no pro gra-
ma de re for ma agrá ria, que foi a gran de ban de i ra de
cam pa nha e que se trans for mou em dis cur so do atu al
Go ver no em to dos os mo men tos, os in ves ti men tos
até ago ra não che ga ram a 5% do Orça men to do ano.
Ou seja, em sete me ses o Go ver no não con se guiu in -
ves tir mais do que 5% do Orça men to do ano.

O dis cur so fica des ca sa do da prá ti ca, por que a
exe cu ção está mu i to dis tan te da ex pec ta ti va cri a da
com os dis cur sos que são fe i tos. A re for ma agrá ria
não saiu do chão.

Aliás, vou re pe tir: não co nhe ço o Pro gra ma de
Re for ma Agrá ria do atu al Go ver no, e o fato de eu não o 
co nhe cer sig ni fi ca que os ou tros bra si le i ros tam bém
não de vem co nhe cê-lo, a não ser que eu es te ja de sin-
for ma do. Mas tal vez seja por isso que acon te çam tan -
tas in va sões. As in va sões se mul ti pli cam. No Pa ra ná,
eram qua tro mil fa mí li as na be i ra da es tra da, hoje são
tre ze mil. De ja ne i ro para cá, um cres ci men to ab sur do.
No Bra sil, eram ses sen ta mil fa mí li as; hoje são cen to e
cin qüen ta mil fa mí li as. Um cres ci men to ab sur do.

Sig ni fi ca isso que esse dis cur so mu i to fá cil, que
não leva em con ta o Orça men to e a re a li da de, pode
pro vo car pro ble mas so ci a is gra ves e con fli tos no
cam po, como es tão ocor ren do.

O que es tou pre gan do aqui é que o Go ver no
ado te a mi nha pro pos ta para o Sim ples; é que o Go -
ver no ado te a mi nha pro pos ta para a Re co op; é que o
Go ver no ini cie as obras de in fra-es tru tu ra que o País
aguar da, pois es tão pro me ti das e há re cur sos no
Orça men to para que elas se jam re a li za das, o que
pos si bi li ta rá que pos sa mos ver a eco no mia sen do
aque ci da e pes so as tra ba lhan do nes te País; e que o
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Go ver no ace i te a mi nha su ges tão de anun ci ar logo o
Pro gra ma de Re for ma Agrá ria, para aca bar com os
con fli tos que, hoje, são evi den tes em to dos os Esta -
dos bra si le i ros.

Se na dor Ney Su as su na, com mu i ta aten ção,
ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – O dis cur so
de V. Exª toca num item im por tan te da nos sa eco no-
mia. O Go ver no an te ri or ti rou vin te bi lhões de cir cu la-
ção. O Go ver no do Pre si den te Lula ti rou mais qua tor-
ze, e não hou ve in ves ti men tos ma i o res, ar ru ma ção da
casa, uma sé rie de me di das em cu jos mé ri tos não
que ro en trar. Mas, no bre Se na dor, V. Exª faz su ges-
tões im por tan tes. Qu e ro fa zer mais al gu mas. Inú me-
ros em prés ti mos fe i tos no ex te ri or es tão pa ra li sa dos,
por que não de mos a con tra par ti da, que é pe que na
para o mon tan te de di nhe i ro que in gres sa. Ti ve mos
co i sas gran di o sas, como o Si vam, com US$1,8 bi-
lhão, que fi cou pa gan do per ma nên cia em Nova Ior-
que en quan to a Ae ro náu ti ca aqui gas ta va o que não
ti nha. Mas há inú me ros ou tros, como o Pla na flo ra, e
se ria bom que o Go ver no pas sas se um pen te fino nis -
so, vis se o di nhe i ro de que dis põe, e des se a con tra-
par ti da, para que o di nhe i ro pu des se flu ir. Mas não
pára por aí. Há um ou tro pon to, que é o da co bran ça
das dí vi das. Esta mos com qua tro mi lhões de pro ces-
sos na Pro cu ra do ria Ge ral da Fa zen da Na ci o nal. Te -
mos R$200 bi lhões nas cin co re giões da Jus ti ça Fe -
de ral. Por que não se faz acor do, por que não se agi li-
za isso? A Itá lia e os Esta dos Uni dos fi ze ram acor do
com os de ve do res. Sei que exis te uma te o ria na Fa -
zen da de que, pe da go gi ca men te, não se deve fa zer
acor do, mas esta é uma hora de sa cri fí cio. Lim pa ría-
mos a dí vi da ati va e, com cer te za, se ri am li be ra dos
re cur sos pre ci o sos. E, como o Go ver no é quem ala-
van ca a eco no mia – V. Exª está co ber to de ra zão nis -
so –, nós ala van ca ría mos a nos sa eco no mia. Pa ra-
béns. So li da ri zo-me com V. Exª e apro ve i to para fa zer
mais es sas duas su ges tões.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se na dor Ney
Su as su na, até para cum prir o Re gi men to, vou en cer rar
in cor po ran do o apar te de V. Exª e as su ges tões que faz,
como sem pre opor tu nas. Con cluo, ci tan do dois da dos
mais – ci tei vá ri os em meu dis cur so –, para ilus trar e jus -
ti fi car a mi nha pre sen ça nes ta tri bu na.

O Bra sil in te i ro acom pa nhou a no tí cia de que, no 
Rio de Ja ne i ro, quan do se abriu um con cur so para
gari – uma fun ção evi den te men te res pe i tá vel e no bre
–, apre sen ta ram-se oi ten ta mil can di da tos para de-
zes se is va gas, o que é mu i ta co i sa. O ou tro dado diz
res pe i to a Lon dri na, a Ca pi tal do Café no Pa ra ná,
onde a ri que za foi mu i to gran de nos tem pos em que o

café era a la vou ra prin ci pal do Esta do, ci da de in dus tri-
al com mu i tas em pre sas ins ta la das. Lá, abri ram-se 12 
va gas para co ve i ro. Inscre ve ram-se 17 mil can di da-
tos, o que sig ni fi ca 3% da po pu la ção da ci da de de
Lon dri na. Não es tou de pre ci an do a fun ção de co ve i ro,
ci tei esse fato para ilus trar que a si tu a ção está feia e
que não é com dis cur so que se re sol ve rá o pro ble ma.

Sr. Pre si den te, fiz vá ri as su ges tões e es pe ro
que o Go ver no Lula ouça pelo me nos uma de las. O
Pro gra ma Pri me i ro Empre go, pro je to de mi nha au to-
ria, apro va do em 1995, o Go ver no pre fe re ig no rar,
des pre zan do, as sim, 23 ou tros pro je tos que pro põem
o pri me i ro em pre go, e fa zer va ler sua pro pos ta, como
se a de um Se na dor va les se me nos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, pela to le rân cia.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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, em se gui da, a V. Exª,
Se na dor Arthur Vir gí lio; an tes, po rém, pe diu a pa la-
vra, pela or dem, a 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, co -
mu ni co que já en ca mi nhei à Mesa o pe di do de re ti ra-
da do Re que ri men to nº 627, que está na pa u ta, para
que o Mi nis tro Pa loc ci vi es se pres tar es cla re ci men tos
a res pe i to do acor do com o FMI. 

Estou re ti ran do o re que ri men to ten do em vis ta
que re que ri men to se me lhan te está sen do dis cu ti do
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Assim que for cum pri da a ida à Co mis são, ana li-
sa re mos se ain da será ne ces sá rio tra zer o Mi nis tro ao 
ple ná rio ou não. 

Portan to, peço a re ti ra da de pa u ta do re que ri-
men to.

Agra de ço a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa in for ma a V. Exª que o re que ri men to
cons ta das de li be ra ções da Ordem do Dia e o pe di do
de re ti ra da será de ci di do no mo men to em que es ti ve-
rem sen do de ci di das as de ma is ma té ri as.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, como
Lí der, ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, para uma co -
mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter -
mos do art. 14, II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
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Srs. Se na do res, a de ci são do Co pom, para mim, foi
cor re ta. E o Go ver no ca mi nhou na di re ção cer ta, em -
bo ra pu des se, cer ta men te, ter ou sa do mais, ter che -
ga do, pelo me nos, a três pon tos, por que as ta xas de
ju ros re a is es tão ain da ele va das, a pon to de im pe di-
rem a efe ti va re to ma da do cres ci men to eco nô mi co.
Isso afo ra o fato de que o Go ver no de mo rou mu i to,
per deu três me ses para dar iní cio a esse pro ces so, o
que pra ti ca men te in vi a bi li za qual quer pers pec ti va po -
si ti va para este ano. 

Mais ain da: os jor na is hoje di zem – e pes so as
in sus pe i tas – que o Go ver no po de ria ter agi do como
agiu Armí nio Fra ga, teve que ele var para 45 após o
overs ho o ting de 1999; seis me ses de po is, es ta va
em 19% a taxa de ju ros e, dois me ses de po is, em
22%. Ba i xou a taxa Se lic/Armí nio Fra ga, em cer tos
me ses, bem mais do que uma vez. Então, o Go ver no
fi cou me nos tí mi do, mas ain da é tí mi do – já tem co ra-
gem de se le van tar para ti rar a moça para dan çar,
mas ain da não dan ça com de sen vol tu ra.

Na hora em que, por jus ti ça, re co nhe ço que foi um 
bom pas so, não su fi ci en te para a re to ma da do de sen-
vol vi men to eco nô mi co, mas sa ú do isso, po rém, como a
que bra da ex ces si va or to do xia que es ta va per me an do
as ca be ças do Ban co Cen tral e da Fa zen da.

Li, on tem, nos jor na is, no tí ci as en vol ven do o Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, e o Mi nis tro
da Con tro la do ria-Ge ral da União, Dr. Wal dir Pi res, e
per ce bi algo que a mim não me agra dou, per ce bi um
sen ti do de re van che: 62% dos con tra tos do Go ver no
pas sa do com pre fe i tu ras te ri am sido ir re gu la res. Não
fa zem dis tin ção en tre ir re gu la ri da de for mal, ir re gu la ri-
da de in sa ná vel; e não fa zem dis tin ção en tre má-fé e
ir re gu la ri da de for mal, por exem plo. Mas tudo isso me
pa re ceu po lí ti co, pa re ceu-me uma ten ta ti va de ga-
nhar es pa ço po lí ti co da ma ne i ra mes qui nha que, al -
gu mas ve zes, tem mar ca do a ação des te Go ver no.

Gos ta ria de di zer que essa ló gi ca até fun ci o nou
en quan to o PT era Opo si ção, en quan to o PT era o
úni co pro pri e tá rio da hon ra e os de ma is não. Mas
essa ló gi ca não pas sa pela mi nha ca be ça – e a re pi lo
com vi o lên cia – e sei que tam bém não tra fe ga pela
ma i o ria des ta Casa, como não tra fe ga pela ma i o ria do
Con gres so Na ci o nal.

Qu e ro ofe re cer um ro te i ro ao Mi nis tro Wal dir Pi -
res, para ele tra ba lhar, por exem plo, a cor rup ção. Um
go ver na dor do PT usa um ja ti nho para trans por tar a
babá do seu fi lho – de se jo que ele te nha pe los fi lhos
dos ele i to res do Pi a uí o mes mo des ve lo que ele tem
com o pró prio fi lho, dan do à babá esse tra ta men to tão 
vip –, mas isso só foi des co ber to por que hou ve um
aci den te como avião.

Se o Mi nis tro Wal dir Pi res quer sa ber de cor rup-
ção, que in ves ti gue aque la po dri dão em tor no de San -
to André, que me re ce ria uma CPI mes mo. Se qui ser
sa ber de cor rup ção, que pro cu re sa ber dos con tra tos
de lixo e de ôni bus na Pre fe i tu ra de São Pa u lo. Se qui -
ser sa ber de cor rup ção, por que o Par ti do dos Tra ba-
lha do res não pára de obs ta cu li zar o re que ri men to
que te nho para con fron tar, na Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le o Mi nis tro Ander son Ada u to, dos
Trans por tes, e o Dr. Pi men tel, ex-Di re tor do Dnit, que
tan to o acu sa.

Ain da nes se ro te i ro, con si de ro ile gí ti mo que tra -
ba lhe na Casa Ci vil, como alto fun ci o ná rio, o Sr. “Fu la-
no de tal” Tó fo li, que tem 293 ações na Jus ti ça Su pe ri-
or. Das duas uma, ou ele não tra ba lha e ga nha sem
tra ba lhar na Casa Ci vil, ou es ta ria usan do a Casa Ci -
vil para ten tar ga nhar as suas ações nos Tri bu na is Su -
pe ri o res. Diz ele que a OAB lhe dá au to ri za ção e que
isso se ria le gal. Digo a ele, à Ordem e a quem mais
que i ra: pode até ser le gal, mas não é le gí ti mo. Nem
tudo que é le gal é le gí ti mo e éti co; nem tudo que é le -
gal é o bas tan te para, em cima des se pa ta mar, uma
ci vi li za ção se es tan car.

Se o Mi nis tro Wal dir Pi res quer sa ber  mais,
devo di zer que a mim me ca u sa uma pro fun da es pé-
cie o pu bli ci tá rio Duda Men don ça pre pa rar os pro nun-
ci a men tos pes so a is do Pre si den te Lula, ao mes mo
tem po em que é pu bli ci tá rio do PT e que, em li ci ta ção,
ga nha 70% de uma con ta mi li o ná ria de R$232 mi-
lhões, cor res pon den do à pu bli ci da de do Go ver no
como um todo.

O Mi nis tro Val dir Pi res quer mais? 
Então, anun cio que on tem – e vou dar os de ta-

lhes que pos so – pedi a con vo ca ção, na CPI do Ba -
nes ta do, de duas fi gu ras mu i to im por tan tes des te Go -
ver no: o Dr. Luiz Au gus to de Oli ve i ra Can di o ta, Di re tor
de Po lí ti ca Mo ne tá ria do Ban co Cen tral; e o Pre si den-
te do Ban co do Bra sil, Dr. Cas sio Cas seb de Lima. Re -
ce bi a de nún cia, fui cons ta tar nos al far rá bi os da CPI,
e lá, Se na dor Jef fer son Pé res, fica com ple ta men te
evi den ci a do que as duas pes so as man têm, não sei se 
le gal men te ou ile gal men te, con tas no pa ra í so fis cal
de Nas sau. Se a Re ce i ta Fe de ral dis ser que a ope ra-
ção é le gal, eu digo que é ile gí ti mo o que fa zem: o Go -
ver no que fala em dez mi lhões de em pre gos não pode 
ter fun ci o ná ri os des se por te, que pre fe rem apli car seu 
di nhe i ro em pa ra í sos fis ca is. Esse pro ce di men to não
é éti co, Se na dor Jef fer son Pé res, Se na dor Cé sar Bor -
ges. E se por ven tu ra não for le gal, é evi den te que a
de mis são é o úni co ca mi nho que so bra ria para os
dois fun ci o ná ri os. Da mes ma for ma, se quer man ter
di nhe i ro no ex te ri or e o quer le gal men te, por que não
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em Nova York? Por que em Nas sau? É um mis té rio
que só a CPI vai acla rar, e não va mos des can sar en -
quan to isso não seja acla ra do.

Ouvi dis cur sos re ta li a ti vos: va mos con vo car não 
sei quem. Con vo quem. Já dis se e re pi to que sou a fa -
vor da con vo ca ção de qual quer pes soa. Se al guém
con si de rar im por tan te con vo car a du pla res pe i tá vel
de se nho ras, D. Ruth Car do so e D. Ma ri sa Le tí cia*,
ace i to con vo car as duas. Ou seja, que este País não
var ra nada para ba i xo do ta pe te, des ta ad mi nis tra ção,
da pas sa da ou da de Was hing ton Luiz. 

Mais ain da, se o Mi nis tro Wal dir Pi res quer, de
fato, fa lar em éti ca, ob ser ve se tem al gum Se na dor do 
meu par ti do às vol tas ou de pen den do de de ci são da
Co mis são de Éti ca des ta Casa. 

E, mais ain da, que ro co mu ni car que o Pre si den-
te do PT, ex-De pu ta do José Ge no í no, can di da to der -
ro ta do ao Go ver no de São Pa u lo na úl ti ma ele i ção,
em ho rá rio no bre de pro pa gan da ele i to ral de seu Par-
ti do, vai pe dir a cas sa ção do man da to do Go ver na dor
do Dis tri to Fe de ral e da mi nha com pa nhe i ra de Par ti-
do, a Vice-Go ver na do ra Ma ria de Lour des Aba dia*.

A Vice-Go ver na do ra está pro ces san do o Pre si-
den te José Ge no í no. E ela o está pro ces san do ou
para que ele se con fir me como le vi a no ou pro ve que
ela, de fato, ofen de a éti ca na po lí ti ca. Se ele pro var,
pe di rei a ex pul são da Vice-Go ver na do ra do meu Par -
ti do.Se ele não pro var, di rei, des ta tri bu na, que o Par-
ti do dos Traba lha do res está sen do pre si di do por al-
guém de por te le vi a no, que diz as co i sas por di zer e
que de po is não sus ten ta, na Jus ti ça, aqui lo que diz.

Ouço essa co i sa de quem vai ou não res pon der.
Por mim, de ve ri am res pon der to dos, e que ro res pon-
der a to dos, que ro a luta. E a ló gi ca per ver sa de al -
guém se in ti tu lar dono de todo o bem e de toda a éti ca
vai ser re ba ti da por nós, no tom que pen sa mos que
de ve mos re ba tê-la.

Por tan to, que este País pro cu re ver a ver da de i ra
éti ca e quem a tem. E a ver da de i ra éti ca co me ça pela
não di fa ma ção, pela não hi po cri sia, pelo não te mor a
in ves ti gar o que quer que seja.

Encer ro di zen do que quan do lou vo a tar dia de ci-
são do Ban co Cen tral de  re ba i xar a taxa de ju ros do
Co pom em 2,5% – po de ria ter sido um pou co mais –
ao mes mo tem po ofe re ço ao Mi nis tro Wal dir Pi res um
ro te i ro para apu rar a cor rup ção e ile ga li da de. Tam-
bém gos ta ria de di zer ao Mi nis tro Wal dir Pi res, em
quem sem pre de po si tei con fi an ça, que es tou de olho
na sua ati tu de, até por que sei o que ele dis se hoje na
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le: que iria com pa-
rar pre fe i tu ras dos ou tros par ti dos a pre fe i tu ras do PT,

para mos trar que as do PT são mu i to hon ra das e as
ou tras não.

Se ele quer com pa rar uma pre fe i tu ra com ou tra,
es pe ro que não o faça com a Pre fe i tu ra de San to
André, até para pou par o PT, por que em al gum lu gar
pode se ter pro ces sa do al gu ma po dri dão, mas não
sei se em al gum lu gar des te País já se pro ces sou po -
dri dão ma i or.

Estou aqui para ou vir e para de ba ter com quem
se dis po nha a fa zer isso co mi go.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – 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) – Antes de con ce der a pa la vra a V. Exª, pela or -
dem, Se na dor Edi son Lo bão, a Mesa pror ro ga a Hora
do Expe di en te por 15 mi nu tos para que pos sa mos ou -
vir V. Exª, os Se na do res que se ins cre ve ram para co -
mu ni ca ções ina diá ve is e o Lí der Tião Vi a na, que pede 
a pa la vra como Lí der.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Peço a V. Exª que me ins -
cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel an tes da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Edi son Lo bão, a Mesa re gis tra três
ora do res já ins cri tos. V. Exª, que foi ele i to com uma ex -
pres si va vo ta ção pelo Esta do do Ma ra nhão, fica ins -
cri to como pri me i ro su plen te.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Meu des -
ti no é a su plên 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 Se na dor Tião Vi a na,
como Lí der, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te-
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
a, do 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, de se jo ini ci al men te con fir mar a boa
no tí cia de que o Go ver no, por meio do Ban co Cen tral,
ado ta a re du ção da taxa de ju ros de ma ne i ra ex pres-
si va, tra zen do um oti mis mo re a lis ta e sus ten ta do ao
nos so País.

A so ci e da de bra si le i ra que acom pa nha a po lí ti-
ca ma cro e co nô mi ca está, mais do que nun ca, se re na
e con fi an te nos ca mi nhos ado ta dos pelo go ver no do
Pre si den te Lula nes ta ca mi nha da pela es ta bi li da de
eco nô mi ca e in cen ti vo à re to ma da do cres ci men to.
Des sa for ma, o se tor pro du ti vo po de rá exer cer o seu
pro pó si to que é a ge ra ção de em pre go, de ren da, de
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mo vi men ta ção fi nan ce i ra ca paz de tor nar este Bra sil
mais jus to e mais ver da de i ro. Essa é uma bela res-
pos ta para aque les que apre go a vam o caos e apon ta-
vam o ca mi nho da ar gen ti na li za ção do Bra sil.

Infor mo, ain da, ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral
que, hoje, o Mi nis tro Con tro la dor-Ge ral da União,
Wal dir Pi res, es te ve na Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, aten den do a uma in di ca ção do nos so Se na-
dor Eu rí pe des Ca mar go. A re u nião foi pre si di da pelo
Se na dor Ney Su as su na, e o Mi nis tro deu uma de-
mons tra ção de gran de za hu ma na, éti ca e for ma ção fi -
lo só fi ca, fa lan do aber ta men te das res pon sa bi li da des
que en vol vem a sua Pas ta e dos ca mi nhos ado ta dos
no cam po éti co para for ta le cer a mo ra li da de pú bli ca
bra si le i ra.

O Mi nis tro de mons trou gran de za e res pon sa bi li-
da de no con tro le e fis ca li za ção in ter na, uma vez que
sua Pas ta tem como ob je ti vo a de fe sa do in te res se
pú bli co, e es ta be le ceu um am plo e fan tás ti co de ba te
de mo crá ti co com os Srs. Se na do res. S. Exª de i xou
cla ro que não es ta mos in ves ti gan do par ti dos po lí ti cos
quan do acom pa nha mos a mo vi men ta ção fi nan ce i ra
dos re cur sos pú bli cos nos Mu ni cí pi os bra si le i ros e
que a es co lha do Mu ni cí pio é fe i ta por sor te io. Não es -
ta mos, na que la Pas ta, in te res sa dos em olhar para
par ti dos po lí ti cos, e, sim,  para as uni da des fe de ra das
em re la ção à uti li za ção dos re cur sos pú bli cos, res-
pon sa bi li da de que se deve tra du zir em pro ce di men to
trans pa ren te. O Mi nis tro de mons trou o mais ab so lu to
res pe i to por qual quer par ti do po lí ti co as sen ta do nes ta
Casa e re fe riu-se aos bons exem plos de ad mi nis tra-
ção pú bli ca, quan do con si de rou como ele va dos os
exem plos do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Isso é mo ti vo de or gu lho para nós que so mos da 
Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res. Te mos bons
exem plos de ges tão pú bli ca no Bra sil. Em mo men to
al gum, o Sr. Mi nis tro Con tro la dor da União de mons-
trou qual quer ati tu de pre con ce i tu o sa ou que le vas se
à sus pe i ta sua con du ta à fren te de sua Pas ta. Foi um
de ba te à al tu ra de um ho mem que re pre sen ta um es -
cu do da mo ral pú bli ca bra si le i ra, de uma fon te de dig -
ni da de pú bli ca nes te País.

Pen so que o Se na do Fe de ral ga nhou mu i to.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –

Nem tan to, Exª! Nem tan to!
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – É uma

pena, Sr. Pre si den te, que te nha mos tido um de ba te
po lí ti co na Co mis são com um nú me ro pou co ex pres-
si vo de Srs. Se na do res pre sen tes. Te nho cer te za de
que to dos se ri am con ven ci dos da res pon sa bi li da de

ele va da e da gran de za do Mi nis tro Wal dir Pi res na
con du ção de sua Pas ta.

Expres so a mi nha es tra nhe za com a con du ta do 
Lí der do PSDB, que há pou cos mi nu tos agiu de ma -
ne i ra hos til, an te ci pan do uma ver da de i ra con de na ção
à mo ral in di vi du al de duas pes so as que fa zem par te
do Go ver no bra si le i ro.

Acom pa nho, com mu i to res pe i to, a tra je tó ria po -
lí ti ca do Lí der do PSDB e, inú me ras ve zes, vi o no bre
Lí der na tri bu na pe din do pru dên cia nas acu sa ções de 
des vio de con du ta éti ca atri bu í das a al guém. Qu an tas
ve zes S. Exª es co lheu o ca mi nho da pru dên cia, para
que se apon tas sem e com pro vas sem os des vi os que
es ta ri am ocor ren do an tes de jul gar a hon ra dez das
pes so as!

Infe liz men te, da ma ne i ra como foi co lo ca do na
tri bu na do Se na do Fe de ral, hou ve uma con de na ção
pre ci pi ta da. O ca mi nho cor re to, da es ta bi li da de, da
so bri e da de, da se re ni da de te ria sido con vo car mos os 
sus pe i tos para de por, de vi do à de nún cia da ma i or im -
por tân cia do Lí der do PSDB, a fa vor de aju dar o País
e a mo ra li da de pú bli ca. Mas o ca mi nho da con de na-
ção an te ci pa da nun ca de ve ria ter sido es co lhi do por
al guém que re pu to ter ma tu ri da de, es ta bi li da de e
con te ú do po lí ti co na Casa, Sr. Pre si den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra por que fui ci ta do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não ci tei
no mi nal men te nin guém, Sr. Pre si den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Só
se o Mi nis tro José Dir ceu man dou me des ti tu ir.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não ci tei
no mi nal men te nin guém, Sr. Pre si den te. Peço ob ser-
vân cia do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos. Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Con ce de rei a pa -
la vra a V. Exªs pela or dem, se o fi ze rem de uma for ma
em que a Pre si dên cia pos sa or de nar os tra ba lhos, de
acor do com o Re gi men to Inter no.

Ou vi rei V. Exª, no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, até 
por que, na con di ção de Lí der, V. Exª pode pe dir a pa -
la vra, está de acor do com o Re gi men to. Peço a to dos,
em fa vor dos tra ba lhos da Casa, que usem da pa la vra
con for me pres cri to no Re gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, te nho cer te za da con du ção in sus pe i ta que V.
Exª ado ta na Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, que ora 
ocu pa, da au to ri da de que tem e de que é pro fun do co -
nhe ce dor do art. 14, in ci so VI, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral: quan do ci ta do no mi nal men te, o
Se na dor terá di re i to ao uso da pa la vra.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vou con ce der a pa la vra a V. Exª pela Li de ran ça
do PSDB, no bre Se na dor Arthur Vir gí lio. V. Exª dis põe
de cin co mi nu tos para uma co mu ni ca ção de in te res se
par ti dá rio.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr.Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça
da Opo si ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, cos tu-
mo ser di re to nas mi nhas co i sas. Qu an do que ro me
di ri gir a al guém, dou nome aos bois. É de ta lhe. O Mi -
nis tro José Dir ceu não re ú ne for ças para me de por da
Li de ran ça do PSDB. Por tan to, se al guém fala em Lí -
der do PSDB, en quan to eu for o Lí der, eu sou o atin gi-
do e devo res pon der pela mi nha hon ra e pela hon ra
do meu Par ti do, sem pre que for ne ces sá rio.

Quem é use i ro e ve ze i ro em con de na ção apres -
sa da é o PT. Foi o PT que ar ru i nou de ze nas e de ze-
nas de re pu ta ções nes te País, em con lu io, por exem -
plo, com o Pro cu ra dor Luiz Fran cis co, tão des mo ra li-
za da está essa fi gu ra hoje no ce ná rio na ci o nal.

Não faço con de na ção apres sa da. Ao con trá rio,
o que dis se é que te nho cer te za de que os dois dig ni-
tá ri os têm con tas em Nas sau. Não sei se é le gal ou
ile gal. Só digo que não deve per ma ne cer no Go ver no,
que tan to fala em em pre go, al guém que, ao in vés de
in ves tir no Bra sil, in ves te em Nas sau. E digo que sus -
pe i to de al guém que, po den do ter con ta no ex te ri or,
não a te nha em Nova Ior que, mas em Nas sau. Ape -
nas isso.

No mais, de ma ne i ra al ta ne i ra, es tou cum prin do
com o meu de ver de fa zer opo si ção. O meu de ver não
é ba ju lar áu li cos. Não sou áu li co. Meu de ver é per cor-
rer os pas sos do povo, da so ci e da de e não paço de
pa lá cio. Meu de ver, por tan to – e com toda a li ber da de,
pois nin guém aqui ja ma is vai ou sar me cas sar –,  é
de cla rar a po si ção do meu Par ti do e a mi nha pró pria
em re la ção a es ses epi só di os.

Te mos enor me pre o cu pa ção com a hon ra alhe -
ia, sim. Peço pru dên cia, sim. Te nho pru dên cia, sim.
Pedi a con vo ca ção das duas au to ri da des em re u nião
re ser va da, e a li dei os de ta lhes que, aliás, es tão ao
al can ce de qual quer mem bro – ti tu lar ou su plen te –
da CPI. Expus as ra zões e te nho cer te za de que elas
fo ram mu i to bem com pre en di das pe los meus Pa res
da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to.

Não sou e nun ca fui ma ri po sa de CPI. Par ti ci pei
de uma: o es cân da lo Del fim-BNH, na épo ca da Di ta-

du ra mi li tar. Tal vez essa te nha sido a pri me i ra vez que
me ma ni fes tei de ma ne i ra con tun den te, até por que o
fato era con tun den te em si mes mo. Ouvi ima tu ri da des
do tipo: va mos con vo car o “Fu la no”. E a mi nha res-
pos ta era e é sim ples. Vou ci tar o nome de V. Exª, Se -
na dor Tião Vi a na. O Lí der do PT é V. Exª. V. Exª é um
gran de Lí der. Vou ci tar V. Exª, Se na dor Tião Vi a na, e o 
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Eu não fico in ven tan do.
Se na dor Tião Vi a na e Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
con vo quem quem qui se rem, res pal da dos em fa tos e
em in dí ci os. E eu já dis se, até numa hi pér bo le, por que
não há fa tos, se não não se ria hi pér bo le. Eu ace i to a
con vo ca ção de Dª Ma ri sa Le tí cia* e de Dª Ruth Car -
do so* – as duas po dem ir jun tas ou se pa ra das, se
hou ver mo ti vos para levá-las à Co mis são.

Qu e ro que esta Casa se abra para in ves ti gar
qual quer fato do Go ver no pas sa do ou des te Go ver no,
por que não é pos sí vel fi car mos, de con lu io em con lu-
io, ima gi nan do que se man te nha, re pi to, esta ló gi ca
per ver sa em que al guns se auto-ar ro gam o pri vi lé gio
e o di re i to de di ze rem que são a re pre sen ta ção di vi na
da éti ca, quan do sa be mos que há exem plos como o
do Sr. Mi nis tro Wal dir Pi res: se quer se guir o ro te i ro de 
cor rup ção e de ir re gu la ri da de, siga o ro te i ro que ali
está. São hu ma nos, fa lí ve is e até com al gu mas de-
mons tra ções de fa li bi li da de que cho ca ri am o País se
os de ta lhes vi es sem à tona – e não sei por que não
vêm. Re fi ro-me ao caso da Pre fe i tu ra de San to André. 
Aqui lo é uma po dri dão ver da de i ra, não me nos que
uma po dri dão, tal vez mais. 

Sr. Pre si den te, agra de ço o re co nhe ci men to. O
Pre si den te Sar ney, ou tro dia, teve co mi go uma pe-
que na po lê mi ca – o que au men ta a es ti ma que te nho
por ele – so bre ter ou não o Lí der o di re i to de fa lar
mais de uma vez. Na ver da de, o Lí der pode fa lar mil
ve zes. Ha ve rá um dia em que eu vou fa lar mil ve zes.
Como o Lí der pode fa lar por cin co mi nu tos cada vez,
mul ti pli can do cin co mil ve zes por 24 ho ras, esse será
o tem po que eu vou pre ci sar para de fen der as mi nhas
idéi as, as mi nhas con vic ções, o meu Par ti do e os
meus pon tos de vis ta.

Des ta vez, V. Exª, com a gen ti le za e a fi dal guia
de sem pre, ori en tou-me a fa lar como Lí der, e eu es tou
di zen do que pos so fa lar como Lí der após o Se na dor
Mer ca dan te. Pode ser que eu vol te! Ago ra, es tou di -
zen do a V. Exª que eu es tou fa lan do mes mo é como
al guém, que aqui foi apon ta do pelo Lí der do PT – se
qui ser fa lar, Se na dor Tião Vi a na, art. 14; não vou es -
con der seu nome não, pode fa lar. Eu que ro que to dos
fa lem. Se na dor Pe dro Si mon, eu só con si go citá-lo
elo gi an do-o; ci tei o seu nome, mas elo gi an do-o. Que
V. Exª se de fen da do elo gio, se achar que deve. Ago ra,
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di zer que eu fa lei como al guém que foi in jus ta men te
acu sa do de ter fe i to jul ga men to pre ci pi ta do não. Não
fiz. Dis se que não sei da le ga li da de ou da ile ga li da de;
opi nei – e é um di re i to meu fazê-lo – so bre a le gi ti mi-
da de. Con si de ro ile gí ti mo que al guém man te nha con -
ta no ex te ri or se pode tê-la no Bra sil. E con si de ro sus -
pe i to que al guém pre fi ra tê-la em Nas sau em vez de
em Nova Ior que.

Por tan to, Sr. Pre si den te, essa é a mi nha par ti ci-
pa ção e te nho a im pres são de que esta não é a mi nha
úl ti ma in ter ven ção nes ta tar de.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –

Pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Da rei a pa la vra pela or dem, de acor do com as
ins cri ções fe i tas.

Gos ta ria de agra de cer tan to ao Lí der Arthur Vir -
gí lio quan to ao Lí der Tião Vi a na e de di zer que V. Exªs 
sem pre te rão, a seu lado, o nos so Re gi men to Inter no,
que a nós to dos pro te ge e a quem te mos o de ver de
cum prir.

Pe diu pela or dem e está ins cri to em pri me i ro lu -
gar, pela li de ran ça da mi no ria, o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

Con ce do, pela or dem, a pa la vra ao Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, so li ci to a ins cri ção como Lí der
do Go ver no, usan do a mi nha prer ro ga ti va re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Logo em se gui da ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, V. Exª está ins cri to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes
Tor res, pela or dem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, para me ins cre ver pela li de ran ça do
PFL, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Fica ins cri to V. Exª em quar to lu gar, de acor do
com as ano ta ções já so li ci ta das pe los Se na do res
Efra im Mo ra is, Alme i da Lima, Mag no Mal ta e V. Exª,
Se na dor De mós te nes Tor res.

Pela or dem V. Exª, Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – SP) – Sr. Pre si-

den te, ape nas lem bran do a V. Exª que, por ter sido ci -
ta do, após os Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e
Alo i zio Mer ca dan te, gos ta ria de usar da pa la vra a que 
te nho di re i to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to
Inter no.

V. Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos, como Lí -
der, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a cada dia vejo uma no vi da de na po lí ti ca bra si-
le i ra. Hoje, o nos so que ri do Se na dor Tião Vi a na ar -
ran jou uma Pas ta para o Mi nis tro Wal dir Pi res. Ao que
eu sa i ba, ele é ape nas o subs ti tu to da D. Na dir; ja ma is
tem uma Pas ta. Era uma Cor re ge do ria que ele exi giu
que pas sas se para Con tro la do ria, exi gin do de po is
que o Pre si den te Lula o tor nas se Mi nis tro. Evi den te-
men te, ele não tem Pas ta ne nhu ma.

Nada te nho de pes so al con tra o Sr. Wal dir Pi res.
Aca bei de der ro tá-lo com uma di fe ren ça de 1,2 mi lhão
de vo tos; uma di fe ren ça pe que na para o ele i to ra do da 
Ba hia! Entre tan to, não pos so ace i tar, como no de ba te
de hoje que o Se na dor Cé sar Bor ges bri lhan te men te
par ti ci pou, que ele faça com pa ra ções so bre pre fe i tu-
ras, di zen do que a pre fe i tu ra do PT era ex ce len te, era
isso ou aqui lo ou tro. Ele está exer cen do uma po si ção
não-par ti dá ria, de Con tro la dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Em ou tro caso, ele dis se: “Esse pre fe i to [re fe rin-
do-se ao de Ita bu na] é meu ami go pes so al”, e por isso 
não se in ves ti ga Ita bu na. Entre tan to, ele diz que não
re ce beu ne nhu ma de nún cia, o que não é ver da de,
pois foi o pró prio Mi nis té rio Pú bli co quem de nun ci ou.
O caso é me nos gra ve, re co nhe ço, do que o da Pre fe i-
tu ra de Por to Se gu ro.

Ago ra, a par ci a li da de do Sr. Wal dir Pi res é no tó ria.
E por quê? Por que o Pre si den te Lula co me teu o erro de
usar como re gra co lo car der ro ta dos no Go ver no. Alguns 
der ro ta dos po dem par ti ci par do Go ver no e atu ar mu i to
bem, mas um gru po to tal de der ro ta dos evi den te men te
traz a má goa da der ro ta. Um mi lhão e du zen tos mil vo -
tos a me nos dói e tem que ser des con ta do na que le ele i-
tor que o der ro tou. Isso não está cer to.

Ade ma is, pro cu rem nos Ana is da Ba hia os gas -
tos do Dr. Wal dir Pi res como Go ver na dor no Pa lá cio
de Ondi na, onde ele re si dia; es tão to dos pu bli ca dos
no Diá rio Ofi ci al do Esta do da Ba hia. Nun ca, em
tem po al gum, se gas tou tan to. Ve jam a sua vida no
Esta do e di gam se ele dá para con tro lar um país das
di men sões do Bra sil. Não te nho nada de pes so al con -
tra ele. Co me ça mos a vida pú bli ca jun tos. Ele foi go-
ver na dor; eu fui três ve zes. Ele de i xou o go ver no no
meio por que o povo não mais o su por ta va. E, para
mim, essa é uma con di ção pri vi le gi a da, em re la ção
ao Sr. Wal dir Pi res. E o Se na dor Cé sar Bor ges, com
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mu i ta cor re ção e fir me za, apre sen tou os pon tos na
Co mis são, e isso de ve ria ter sido sa li en ta do pelo meu 
pre za do ami go Tião Vi a na, e não o foi. Nós não es tá-
va mos lá, só ti nha, da Opo si ção, o Se na dor Cé sar
Bor ges. O PT es ta va mais ou me nos pre sen te, mas
to dos vi ram que o Dr. Wal dir Pi res já está de fa sa 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 Alo i zio Mer -
ca dan te, na con di ção de Lí der de Go ver no, pelo pra -
zo de cin co mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sis ti, ao lon go dos úl -
ti mos me ses, a dis cur sos ve e men tes, agres si vos,
qua se num tom de co bran ça, exi gin do me di das de
po lí ti ca eco nô mi ca, que per mi tis sem um que da na
taxa de ju ros.

Essa era a prin ci pal ban de i ra da Opo si ção.
Lem bro-me, in clu si ve, na se ma na pas sa da,

des ta mes ma tri bu na, de que li de ran ças da Opo si ção
bra da vam a taxa de ju ros como pon to cen tral de crí ti-
ca à po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no, e bus cá va mos
apre sen tar ar gu men tos de que a po lí ti ca eco nô mi ca,
à me di da em que sus ten ta va o au men to das ex por ta-
ções em sete me ses de 27%, ge ra va um sal do co mer-
ci al de US$13 bi lhões, que é re cor de his tó ri co para
este pe río do na his tó ria do Bra sil.

Asse gu ra vam, por tan to, a en tra da de um ca pi tal
que gera em pre go, in ves ti men to, im pos tos, sa lá ri os e
que o Bra sil não pre ci sa va con ti nu ar se fi nan ci an do,
ven den do o seu pa tri mô nio, des na ci o na li zan do as
suas em pre sas e au men tan do a sua vul ne ra bi li da de
a mé dio e lon go pra zo.

Mes mo no ce ná rio de re ces são in ter na ci o nal, o
de sem pe nho ex por ta dor do Bra sil – e re pe ti rei aqui
tan tas ve zes quan tas fo rem ne ces sá ri as: que é, hoje,
o ma i or pro du tor ex por ta dor de car ne do mun do; o
ma i or pro du tor ex por ta dor de ál co ol do mun do, e
cada vez se con su mi rá mais o eta nol como com bus tí-
vel, com esse novo mo tor fle xí vel; o ma i or pro du tor ex -
por ta dor de açú car; o ma i or pro du tor ex por ta dor de
la ran ja; o ma i or pro du tor de suco de la ran ja, café e
tan tos ou tros pro du tos e tem se des ta ca do na mi ne ra-
ção, na si de rur gia, no se tor de pa pel e ce lu lo se.

Ain da esta se ma na, fui, com o Pre si den te Lula,
à ina u gu ra ção de uma fá bri ca, que au men ta rá em
US$500 mi lhões a ex por ta ção de pa pel e ce lu lo se
para o Bra sil –, esse se tor ex por ta dor dava se gu ran ça
para me lho rar a taxa de câm bio e o ba lan ço de pa ga-
men tos e di mi nu ía a vul ne ra bi li da de ex ter na que nós
her da mos.

Va mos aos da dos: o nos so dé fi cit de tran sa ções
cor ren tes era de US$ 18 bi lhões há um ano, hoje é su -
pe ra vi tá rio em US$ 1,5 bi lhão; que esta po lí ti ca tam -
bém le va va à me lho ria sig ni fi ca ti va nas fi nan ças pú -
bli cas, ti ve mos uma re du ção na dí vi da pú bli ca de 62% 
do PIB para 53% do PIB; e que isso le va va a uma que -
da sus ten tá vel da in fla ção, que de sa bou em to dos os
in di ca do res.

Pois bem, hoje, o Co pom re du ziu a taxa de ju ros
em dois e meio pon tos per cen tu a is.

A taxa de ju ros já é me nor do que no Go ver no
an te ri or !

E o mais im por tan te: a tra je tó ria con ti nua sen do
de que da pro gres si va, con sis ten te e sus ten tá vel.
Pen so que a que da de dois e meio pon tos per cen tu a is
foi uma sur pre sa tão gran de, e vejo que al guns lí de res
da Opo si ção es tão meio ator do a dos, per den do um
pou co a se re ni da de, o eixo, a qua li da de do de ba te po -
lí ti co e se per den do em ques tões que re al men te não
fa zem jus – eu di ria – ao de sa fio do de ba te po lí ti co
nes te Ple ná rio num mo men to his tó ri co como este. 

Mas, se não bas tas se a que da na taxa de ju ros,
o Go ver no cri ou me ca nis mos ino va do res de ba ra te ar
a taxa de ju ros na pon ta.

Hoje, o apo sen ta do pode abrir li nhas es pe ci a is
de cré di tos de até R$1 mil, com 2% de ju ros ao mês,
quan do a taxa de ju ros do che que es pe ci al che ga va a
10 ou 12% ao mês no Go ver no an te ri or, que nun ca
olhou para os 22 mi lhões de apo sen ta dos para bus -
car me ca nis mos cri a ti vos como esse, que ge ram cré -
di to di ri gi do e for ça o se tor pri va do a re du zir a sua
taxa de ju ros.

A taxa bá si ca cai, me lho ran do as fi nan ças e
cada pon to per cen tu al re pre sen ta um ga nho na dí vi-
da pú bli ca de R$7 bi lhões ao ano. 

Por isso, te mos de con ti nu ar com essa tra je tó ria
de ba i xar taxa de ju ros, re du zir o ris co na pon ta, am -
pli ar e me lho rar a qua li da de do cré di to, por que isso
per mi ti rá ala van car o in ves ti men to pú bli co.

O Pla no Plu ri a nu al de se nha as pri o ri da des de
in ves ti men to, qua is são as ta re fas es sen ci a is do País
e por onde po de mos cres cer com pro je tos es tru tu ran-
tes para o de sen vol vi men to.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que a éti ca é
um pa tri mô nio ine go ciá vel. A trans pa rên cia, na vida
pú bli ca, e o con tro le so ci al so bre as de ci sões do Go -
ver no, so bre a pro bi da de dos ho mens pú bli cos, são
es sen ci a is em um Go ver no de mu dan ças, como re-
pre sen ta o nos so Go ver no.

Qu al quer tipo de in dí cio, sus pe i ção ou pro ble ma
deve ser apu ra do com todo o ri gor. Se al gum fun ci o-
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ná rio do Go ver no, quan do es ta va na vida pri va da,
pra ti cou ato ilí ci to, se gu ra men te, ele será res pon sá-
vel. E sa be re mos puni-lo de for ma exem plar.

Te nho ab so lu ta cer te za de que a jus ti ça se faz,
não sim ples men te men ci o nan do in dí ci os, mas, so-
bre tu do, dan do di re i to de de fe sa an tes do jul ga men to
pre ci pi ta do, seja de quem for. 

Nós po de re mos vol tar a essa dis cus são no fu tu-
ro, mas qual quer in dí cio será apu ra do.

Não te re mos um “en ga ve ta dor-ge ral da Re pú-
bli ca”. Afi nal, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca foi ele -
i to pelo voto di re to dos Pro cu ra do res do Bra sil in te i ro.
Seu nome foi in di ca do pelo Mi nis té rio Pú bli co com a
mais am pla e re pre sen ta ti va ele i ção que já hou ve
nes se se tor.

Por tan to, que re mos a apu ra ção, o con tro le do
Le gis la ti vo so bre o Exe cu ti vo, fis ca li za ção e trans pa-
rên cia. Te nho cer te za de que va mos cons tru ir esse
pro ce di men to, que é um gran de pa tri mô nio des te
País.

Não ha ve rá ca mi nho de vol ta na his tó ria...
Espe ro que tra te mos es ses te mas com res pon sa-

bi li da de, se re ni da de, sem jul ga men tos pre ci pi ta dos e,
so bre tu do, sem bus car par ti da ri zar te mas como esse,
por que, se gu ra men te, isso não aju da rá nem o País,
nem o de ba te qua li fi ca do so bre fis ca li za ção.

Não va mos co me çar a pin çar no mes iso la da-
men te, por que esse ca mi nho não será pro mis sor para
o Bra sil.

Va mos ele ger cri té ri os, per mi tir que o tra ba lho
seja fe i to com se ri e da de, com se re ni da de, com to tal
in de pen dên cia por essa CPI ou por qual quer ou tra
que ve nha a ser ins ti tu í da no País, para que pos sa-
mos ter re sul ta dos que, de fato, apri mo rem a vida pú -
bli ca, aper fe i ço em a ges tão do se tor pú bli co, e per mi-
tam ao Le gis la ti vo, ao Mi nis té rio Pú bli co, ao Tri bu nal
de Con tas da União e ao ci da dão uma fis ca li za ção
per ma nen te, ne ces sá ria, obri ga tó ria, para que nós te -
nha mos trans pa rên cia na ges tão da co i sa pú bli ca.

Por tudo isso, eu que ria, so bre tu do, cha mar a
aten ção des te Ple ná rio para a im por tân cia do fato de
a Câ ma ra ter aca ba do de con clu ir a vo ta ção da re for-
ma da Pre vi dên cia So ci al – ama nhã ha ve rá a se gun-
da vo ta ção.

A in for ma ção que nós ti ve mos é que ne nhum
Par ti do está apre sen tan do emen das nes se se gun do
tur no, o que mos tra que foi cons tru í do um am plo acor -
do na Câ ma ra dos De pu ta dos, uma ne go ci a ção exa -
us ti va e trans pa ren te, que tra rá im por tan tes me lho ri-
as do sis te ma pre vi den ciá rio, para os Mu ni cí pi os,

para os Esta dos, para a União, mais jus ti ça pre vi den-
ciá ria en tre o se tor pú bli co e o se tor pri va do.

O Se na do dis cu ti rá, te nho cer te za, com mu i ta
res pon sa bi li da de essa re for ma.

Eu vi os três Se na do res do PFL pe din do, na re u-
nião com os Lí de res, que seja apro va do o pro je to da
Câ ma ra aqui no Se na do.

Ante on tem, ouvi o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is,
Aé cio Ne ves, e, on tem, num jan tar, o Go ver na dor Ge -
ral do Alckmin, fa lan do da im por tân cia da apro va ção
des sa re for ma com as ne go ci a ções que fo ram em pre-
en di das na Câ ma ra.

O Go ver na dor Ge ral do Alckmin des ta ca va, in clu-
si ve, que, em São Pa u lo, a re ce i ta pre vi den ciá ria é de
R$1,2 bi lhão e a fo lha de pa ga men to de ina ti vos che ga
a R$9 bi lhões, e, que, por tan to, é es sen ci al para as fi -
nan ças de São Pa u lo a re for ma pre vi den ciá ria.

Qu an to mais para o res to dos Esta dos, dos Mu -
ni cí pi os, da pró pria União e, eu di ria, para a se gu ran-
ça dos ser vi do res, que te rão ago ra uma Pre vi dên cia
sus ten tá vel, viá vel, com uma pre vi dên cia pú bli ca
com ple men tar para os no vos ser vi do res, com a in te-
gra li da de ga ran ti da, me lho ran do as con di ções de re -
mu ne ra ção do fu tu ro.

Por que era in sus ten tá vel o ca mi nho que ví nha-
mos tri lhan do di an te das imen sas di fi cul da des que o
País atra ves sa.

O ma i or de sa fio, no en tan to, do meu pon to de
vis ta, nes te mo men to, é a re for ma tri bu tá ria.

Como nós pre vía mos, a Câ ma ra se en vol veu to -
tal men te com a re for ma pre vi den ciá ria, o que era pre -
vi sí vel – eu di ria que era ab so lu ta men te com pre en sí-
vel que isso ocor res se – e dis cu tiu, en vol veu-se, hou -
ve um diá lo go im por tan te, ne go ci a ções com ple xas.

E o re sul ta do foi am pla men te re fe ren da do pe los
Par ti dos, pe las Ban ca das, do Go ver no e da pró pria
Opo si ção, que per mi ti ram a vo ta ção na Câ ma ra.

No en tan to, a re for ma tri bu tá ria não teve o mes -
mo des ta que. Mas, do pon to de vis ta ma cro e co nô mi-
co, do pon to de vis ta dos re sul ta dos da po lí ti ca eco nô-
mi ca, do ba lan ço de pa ga men to, na in fla ção, na que -
da da taxa de ju ros, nos in ves ti men tos, ela é tão im -
por tan te quan to a re for ma pre vi den ciá ria.

Ela aju da rá o in ves ti men to pro du ti vo, sim pli fi-
can do, des bu ro cra ti zan do, ra ci o na li zan do os tri bu tos,
re e qui li bran do a Fe de ra ção.

Portan to, esse é um de ba te que te mos que fa zer
com mu i ta pro fun di da de no Se na do.

O Se na do tem mu i to mais vi vên cia para ma té ria
tri bu tá ria.
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Para con clu ir, Sr. Pre si den te, há aqui 22 ex-Go -
ver na do res, 15 ex-Mi nis tros, que da rão uma con tri bu-
i ção ines ti má vel para que pos sa mos, den tro da mar -
gem pe que na de ma no bra fis cal que o País atra ves sa
– não po de mos re du zir car ga tri bu tá ria nes te mo men-
to, mas po de mos me lho rar a dis tri bu i ção da car ga –
per mi tir que aque les que pa gam pa guem me nos e
aque les que não pa gam pas sem a pa gar, sim pli fi can-
do, ra ci o na li zan do, es ti mu lan do as ex por ta ções e o
in ves ti men to, a pro du ção e a jus ti ça so ci al.

Assim, se gu ra men te da re mos uma gran de con -
tri bu i ção ao País, de bru çan do-nos so bre es ses dois
te mas da re for ma pre vi den ciá ria e tri bu tá ria, dis cu tin-
do com toda li ber da de es ses dois te mas tão im por-
tan tes e re le van tes.

Mas, se gu ra men te, na re for ma tri bu tá ria é mu i to
im por tan te a par ti ci pa ção do Se na do, in clu si ve pelo
ca len dá rio exí guo que te mos, em fun ção da anu a li da-
de fis cal até 31 de de zem bro e da no ven te na – duas
exi gên ci as im por tan tes para qual quer ino va ção.

Por tudo isso, pro po nho que de sen vol va mos um
de ba te aca lo ra do, in ten so, res pon sá vel, con tri bu in do
para que o Bra sil, que tem dado li ções de ma tu ri da de
po lí ti ca, pos sa se guir nes se ca mi nho e con clu ir co le ti-
va men te ta re fas tão im por tan tes para to dos os Pre fe i-
tos, Go ver na do res, União, para o fu tu ro des te País,
que é a con clu são des sas duas re for mas es sen ci a is,
a con so li dar essa pri me i ra eta pa da po lí ti ca eco nô mi-
ca, que, ape sar de toda ad ver si da de, já per mi te co -
lher fru tos pro mis so res, para que pos sa mos com bi nar
cres ci men to sus ten tá vel com es ta bi li da de, jus ti ça so -
ci al com cres ci men to em pre go, que são os ma i o res
de sa fi os que te mos nes se pe río do que se ini cia.

Mu i to obri ga do.
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)

– Se na dor Arthur Vir gí lio, con ce de rei a pa la vra a V. Exª
logo após o Se na dor Tião Vi a na. V. Exª de i xou cla ro que 
ci tou no mi nal men te o Lí der Tião Vi a na. Por isso, de
acor do com o Re gi men to, con ce de rei a pa la vra ao Se -
na dor Tião Vi a na por ter sido ci ta do por V. Exª ex pli ci ta-
men te. Em se gui da, fa la rá V. Exª como Lí der.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve. O Lí -
der Alo i zio Mer ca dan te de i xou cla ra a po si ção do Go -
ver no.

Gos ta ria de re gis trar que o Lí der do PSDB, Se -
na dor Arthur Vir gí lio – como pre fe re ser cha ma do –,
na sua se gun da fala, de i xou cla ro o li mi te de não fa zer
um jul ga men to da hon ra das duas pes so as ci ta das.

Te nho cer te za de que, di an te dis so, S. Exª olha rá as
no tas ta qui grá fi cas e ado ta rá uma re fle xão so bre o
que fa lei a res pe i to do que dis se da tri bu na do Se na-
do. É nor mal, às ve zes, no ca lor do de ba te, que não
se per ce ba aon de vai o li mi te da afir ma ção em al guns
mo men tos. Te nho ab so lu ta con fi an ça na ca pa ci da de
de jus ti ça e na res pon sa bi li da de do uso da pa la vra
que tem o Se na dor Arthur Vir gí lio.

Então, es tou con tem pla do com os es cla re ci-
men tos da sua se gun da fala. Dis cor do das crí ti cas fe i-
tas. Enten do que o ca mi nho do Go ver no é o da es ta bi-
li da de, de apro va ção po pu lar e com gran de res pos ta
à so ci e da de.

So bre o que dis se o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, gos ta ria de ex ter nar a mi nha di ver gên cia
de opi nião, por que te nho na fi gu ra do Mi nis tro Val dir
Pi res um exem plo con cre to de hon ra dez, de dig ni da-
de na vida pú bli ca, e te nho cer te za de que toda a sua
tra je tó ria mos tra o ca mi nho da dig ni da de hu ma na.
Não es tou com isso que ren do co lo cá-lo aci ma de
qual quer po lí ti co da Ba hia, mas es tou ex pon do um
pon to de vis ta ba se a do em um rico e belo de ba te que
ti ve mos, com a pre sen ça in clu si ve do Se na dor Cé sar
Bor ges, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em
uma au diên cia pú bli ca no dia de hoje.

No mais, Sr. Pre si den te, qual quer de nún cia con tra
qual quer des vio de con du ta, qual quer des vio éti co na
vida pú bli ca bra si le i ra, den tro do Go ver no, é pre ci so que 
seja en ca mi nha da nos mol des da fun da men ta ção que
rege qual quer ati tu de por par te de um de nun ci an te à
Con tro la do ria da União, que sa be rá agir com ab so lu ta
isen ção e com au to ri da de mo ral que tem.

Durante o Discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce de rei
a pa la vra a V. Exª como Lí der, por cin co mi nu tos, por que
o nos so Re gi men to não li mi ta as ve zes que o Lí der
pode usar da pa la vra an tes do Expe di en te. Faço, po-
rém, um ape lo aos nos sos Lí de res, por que o tem po que 
têm re gi men tal men te po de ria ser dos Se na do res que
es tão ins cri tos para de ba ter ou tras ma té ri as.

Pe di ria a V.Exª que ape nas exer ces se a li de ran-
ça den tro do tem po que o Re gi men to as se gu ra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, gos ta ria de con sig nar o meu pe di do
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para fa lar pela Li de ran ça do PL, para uma co mu ni ca-
ção ur gen te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, vou di re to ao as sun to e à pes soa,
vou re fe rir-me ao Lí der Alo i zio Mer ca dan te. S. Exª que 
tem po si ção eco nô mi ca opos ta à li nha pra ti ca da pelo
Mi nis tro Pa loc ci fala que a taxa de ju ros cai de ma ne i-
ra sus ten ta da, e digo que ela cai de ma ne i ra tar dia. S.
Exª sabe, me lhor do que nin guém, que nada im pe de
que um aba lo sís mi co da eco no mia mun di al obri gue o 
Go ver no a, da qui a pou co, au men tar ta xas bá si cas de 
ju ros. Por tan to, essa pro mes sa po de rá an ga ri ar com -
pli ca ções po lí ti cas para um Go ver no que se es me ra
em er rar na téc ni ca.

S. Exª fala da agri cul tu ra com or gu lho, como se
as co i sas ti ves sem sido plan ta das e co lhi das nes te
Go ver no. Isso é uma in ver da de! Da qui a pou co, S. Exª 
vai di zer que o Bra sil pre pa rou atle tas para o
Pan-Ame ri ca no em oito me ses. Se ria ou tra gros se i ra
in ver da de.

S. Exª fala na ex por ta ção. A ex por ta ção se deve
à gran de pro du ti vi da de ob ti da nos oito anos pas sa-
dos e ao bru tal ar ro cho eco nô mi co im pos to ao con su-
mi dor bra si le i ro. Essa é ou tra fa ce ta do sal do ex por ta-
dor que aí está.

S. Exª fala em 18 bi lhões de dé fi cit nas tran sa-
ções cor ren tes, quan do sabe mu i to bem que ter mi nou
em 6 bi lhões o dé fi cit das tran sa ções cor ren tes do go -
ver no Fer nan do Hen ri que. E é lou vá vel que hoje te-
nha mos su pe rá vit. Esse é um dado bom para pen sar-
mos em eco no mia fu tu ra.

S. Exª diz que o Go ver no do PT não tem en ga ve-
ta dor e, com isso, in sul ta um ho mem que re pu to ín te-
gro, o Dr. Ge ral do Brin de i ro. Se en ga ve ta dor fos se, o
Dr. Ge ral do Brin de i ro te ria en ga ve ta do cer ca de 10
ações ou mais do Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa -
loc ci, nos úl ti mos mo men tos.

O Pre si den te Lula, na re vis ta Veja, na que la en -
tre vis ta ge ne ro sís si ma, na que le car na val fora de épo -
ca, não co me mo ra va 6 me ses, nem 100 dias, tam-
pou co 1 ano. Nun ca vi al guém ce le brar 8 me ses. Isso
é si nal de fra que za de mons tra do pelo Go ver no. Mas
dis se o Pre si den te Lula, com mu i ta ho nes ti da de, que
re mar ca do res vo ra zes de pre ço acha vam que o Go-
ver no de Sua Exce lên cia se ria um Go ver no tres lou ca-
do e, por isso, ge ra ram aque le mo vi men to in fla ci o ná-
rio des pro po si ta do. Sua Exce lên cia mes mo des men-
tiu o jar gão, le vi a na men te pro pa la do por li de ran ças
par la men ta res suas, quan to à tal he ran ça mal di ta,
quan to a te rem re ce bi do o País de sor ga ni za do. Ao

con trá rio, a des con fi an ça que Lula im pu nha aos mer -
ca dos de sor ga ni zou o fi nal do go ver no Fer nan do
Hen ri que. Por isso, sim, pa gou-se um pre ço gran de,
pelo cha ma do ris co Lula.

Di rei algo, por que hoje sou uma pes soa ex tre-
ma men te cor da ta, cor di al no tra to, afe tu o so em re la-
ção aos meus Co le gas, mas não adi an ta. Hoje, o me -
lhor ne gó cio que fa zem é me en fren tar de ma ne i ra até 
mais rude por que não há nada que me faça ba i xar o
tom. Pode ser que ama nhã o ba i xe; hoje não.

Di rei bem cla ra men te, com mu i ta ni ti dez: não
vo ta rei nada, nem que seja de mi nha con vic ção, em
re la ção às tais re for mas se não ces sar de vez essa le -
vi an da de du pla, que tem dois itens: pri me i ro, essa fal -
sa e men ti ro sa he ran ça mal di ta – ou vin do isso, não
voto nada, a co me çar pela re for ma da Pre vi dên cia;
se gun do, essa his tó ria in fun da da e in cul ta de que te -
mos uma agri cul tu ra ma ra vi lho sa gra ças a não sei
quem. Não é ver da de, é pre ci so re co nhe cer o mé ri to
do que foi fe i to para trás, sob pena de es tar mos
achan do que nos pro põem uma par ce ria de má-fé.
Não tra ba lho com quem não fala a ver da de. É o Pre si-
den te Lula quem diz que a de sor ga ni za ção da eco no-
mia se deve à des con fi an ça in jus ti fi ca da con tra Sua
Exce lên cia, im pos ta pe los mer ca dos e agen tes eco -
nô mi cos. Fica mu i to bem cla ro isso.

Está na hora do ama du re ci men to, da ma tu ri da-
de. Está na hora da que les que são res pon sá ve is pelo
Go ver no as su mi rem uma fi si o no mia ma du ra e con fiá-
vel pe ran te seus in ter lo cu to res. Pre fi ro ser ad ver sá rio;
aliás, sou ad ver sá rio di ta do pe las ur nas. Ace i to ser
ali a do? Não. Ace i to ser par ce i ro con jun tu ral, quan do
a mi nha cons ciên cia apon tar, e ace i to ser ini mi go se
for essa a des ti na ção apon ta da por quem ouse tra tar
com le vi an da de a mim, ao go ver no de quem fui lí der e 
à mi nha Ban ca da. Ace i to ser ad ver sá rio, ser ini mi go,
qual quer co i sa que me man te nha fiel aos meus prin -
cí pi os, às mi nhas idéi as e aos ide a is que me mo ti vam
na vida pú bli ca.

Portan to, Sr. Pre si den te, V. Exª co me ça rá a
Ordem do Dia, mas ape nas que ro di zer que hoje não
há for ça hu ma na que me im pe ça de fi car com a úl ti ma
pa la vra – for ça hu ma na nem de su ma na. For ça al gu-
ma me im pe di rá de fi car com a úl ti ma pa la vra hoje
aqui. Hoje, se al guém fa lar, fa la rei em se gui da. Se fa -
lar ou tro, fa la rei no va men te, fico aqui até as três ho ras
da ma nhã, mas juro que a úl ti ma pes soa a fa lar so bre
esse as sun to se rei eu e mais nin guém, por que é uma
des ti na ção do pró prio vi gor com que de fen do as mi -
nhas idéi as.
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Por tan to, co me ce mos a Ordem do Dia. De po is,
se for para con ti nu ar mos o de ba te, con ti nu a re mos o
de ba te. Se qui se rem, po de mos mar car um dia e po -
de re mos dar cin co mi nu tos para cada um, para que
pos sa mos, efe ti va men te, exa mi nar cada pon to exa-
us ti va men te, des de a tão pro pa la da eco no mia até o
fra cas so das po lí ti cas so ci a is que aí es tão.

Encer ro, Sr. Pre si den te, di zen do a V. Exª que
ofe re ci um ro te i ro para in ves ti ga ção da cor rup ção
nes te País ao Mi nis tro Val dir Pi res, que deve ser hon -
ra do – cla ro que é hon ra do, meu pai di zia que S. Exª
era hon ra do; não é mais hon ra do do eu, não é mais
hon ra do do que o meu Par ti do, não é mais hon ra do do
que os meus com pa nhe i ros. Por isso, não va mos ace -
i tar li ção de éti ca do Sr. Val dir Pi res. E, se S. Exª quer
se guir o ro te i ro que lhe ofe re ci, que co me ce abrin do o
baú da po dri dão de San to André. É o pri me i ro item.
Os ou tros doze, en ca mi nha rei por es cri to a S. Exª.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Lí der Mar ce lo Cri vel la.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, como fui ci ta do, o Re gi men to me
per mi te usar da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
pede a pa la vra de po is do Lí der Mar ce lo Cri vel la.

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 nome da paz, gos ta ria de
cha mar à re fle xão os meus com pa nhe i ros para um
tema mu i to re le van te, a sa ú de. De ve mos cu i dar da
nos sa pró pria sa ú de po lí ti ca e mo ral.

Sr. Pre si den te, há uma má xi ma que diz que a
tris te za nos leva a um hos pi tal e a fe li ci da de nos faz
en con trá-lo, mas ela não se co a du na no meu Esta do,
por que, in fe liz men te, nos sos hos pi ta is es tão em es ta-
do de ca la mi da de pú bli ca.

Ontem, foi pu bli ca do no jor nal O Glo bo –  e com
mu i to pe sar co mu ni co isso aos meus com pa nhe i ros – 
que o Ia ser, hos pi tal es ta du al de re le van tes ser vi ços
pres ta dos, com mais de 50 anos, fe chou as por tas, no 
cen tro da ci da de do Rio de Ja ne i ro, por que não ti nha
me di ca men tos, a emer gên cia já es ta va fe cha da há
cin co me ses e mé di cos e en fer me i ros não se sen ti am
eti ca men te ca pa zes de aten der nos sos do en tes.

No mo men to em que dis cu ti mos a des vin cu la-
ção dos re cur sos da CPMF para a sa ú de, é pre ci so
uma re fle xão mu i to pro fun da, por que hoje um bra si le i-
ro que pre ci sa da rede pú bli ca no meu Esta do so fre
mu i to.

Sr. Pre si den te, em nome des se so fri men to, faço
essa co mu ni ca ção ur gen te e peço ao Mi nis tro da Sa -
ú de, Hum ber to Cos ta, que veja com os olhos da so li-
da ri e da de, da fra ter ni da de e, aci ma de tudo, da res -
pon sa bi li da de que sei que S. Exª tem, como Mi nis tro
com pe ten te, tra ba lha dor, dig no e que tam bém está
pre o cu pa do com essa des vin cu la ção das ver bas da
CPMF para a sa ú de. O Rio de Ja ne i ro pre ci sa re ce ber
re cur sos para a sa ú de. Te nho cer te za de que a si tu a-
ção do Ia serj se re pe te por mu i tos ou tros hos pi ta is do
País, do Oi a po que ao Chuí, mas, tal vez, em um Esta -
do que man da para Bra sí lia to dos os me ses R$3,5 bi -
lhões – só de im pos to de ren da dos flu mi nen ses são
R$2 bi lhões – e re ce be de ver ba do SUS ape nas
R$100 mi lhões. Esses são nú me ros da Con sul to ria
do Se na do. Para tra ta men to de cân cer de prós ta ta,
são re pas sa dos por mês R$3 mil.

Portan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
dou um gri to de aler ta nes ta Casa para que, com mu i-
ta re fle xão e res pon sa bi li da de, ve nha mos a olhar com 
ca ri nho a des vin cu la ção dos re cur sos da CPMF. Faço
um ape lo ao Mi nis tro da Sa ú de, para que, no mais
cur to tem po pos sí vel, o Ia serj vol te a pres tar ser vi ços
ao so fri do, mas tra ba lha dor povo do meu Esta do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª pe diu a pa la vra na for ma
do art. 14?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Exa ta men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu que ro
di zer que V. Exª será o úl ti mo ora dor a usar da pa la vra
nos ter mos do art. 14, por que o Re gi men to, em seu
in ci so VI des se art. 14, diz:

VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual -
quer fase da ses são, por cin co mi nu tos, se
no mi nal men te ci ta do na oca sião, para es cla-
re ci men to de ato ou fato que lhe te nha sido
atri bu í do em dis cur so ou apar te, não sen do
a pa la vra dada, com essa fi na li da de, a mais
de dois ora do res na mes ma ses são;

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, a de pen der do que diga o Lí der, fa la rei
como Lí der em se gui da.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de, pri me i ra-
men te, di zer ao Lí der Arthur Vir gí lio que du e lo é uma
co i sa an ti ga. No de ba te do Par la men to de ve mos dis -
cu tir, di a lo gar, con fron tar po si ções, mas lon ge de mim 
ten tar im pe dir que S. Exª fi que até 3 ho ras da ma nhã
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para fa lar por úl ti mo. Eu acho que V. Exª já de ve ria ins -
cre vê-lo por úl ti mo, para ter mos se gu ran ça de que ire -
mos dor mir cedo, a fim de ama nhã es tar mos mais cal -
mos e con ti nu ar mos esse de ba te tão rico que nós te -
mos tido ao lon go dos úl ti mos anos.

Mas eu que ria di zer, Sr. Pre si den te, que pou cas
ve zes vi tan ta co ra gem des ta tri bu na. Por que quan do
le mos Ni etzsche, ele diz que “co ra gem é de fen der
com con vic ção aqui lo em que não se acre di ta”. E eu
re al men te não pos so acre di tar que o Se na dor Arthur
Vir gí lio, com a vi vên cia e ex pe riên cia que tem, pos sa
su por que o re sul ta do es pe ta cu lar da agri cul tu ra bra -
si le i ra seja re sul ta do de uma po lí ti ca eco nô mi ca de
seis me ses. Não.

A agri cul tu ra bra si le i ra vem cres cen do com sus -
ten ta bi li da de nos úl ti mos três anos, por que os gra ves
equí vo cos da po lí ti ca de po pu lis mo cam bi al da pri me-
i ra fase do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so fo -
ram su pe ra dos com o câm bio li vre. Vem cres cen do,
por que nós te mos van ta gens com pa ra ti vas es tru tu ra-
is. Ter ri tó rio; duas ve zes mais ter ra agri cul tá vel que a
Chi na, ape sar de ela co lher 435 mi lhões de to ne la das
de grãos e nós es tar mos co lhen do 120 mi lhões. Isso
mos tra o ca mi nho a se guir. Nós pos su í mos 18% da
água po tá vel do pla ne ta. Usu fru í mos ín di ces de so la-
ri da de como pou cos pa í ses. É isso que dá uma van ta-
gem com pa ra ti va.

Com uma po lí ti ca agrí co la cor re ta e de câm bio
equi li bra da, a agri cul tu ra terá re sul ta dos nes te e no
pró xi mo Go ver no, por que é um ca mi nho pro mis sor
num País como o nos so, prin ci pal men te se con se-
guir mos re mo ver os sub sí di os dos pa í ses ri cos, as
bar re i ras co mer ci a is, para ex pan dir a nos sa ca pa ci-
da de e for ta le cer o mer ca do in ter no de mas sas, para
ali men tar mos nos so povo de uma for ma me lhor do
que te mos fe i to. Daí as ini ci a ti vas como o Pro gra ma
Fome Zero, o es for ço da agri cul tu ra fa mi li ar. De mos
aqui cré di tos de R$5,6 bi lhões; re pac tu a mos a dí vi da
da agri cul tu ra fa mi li ar; há o Pla no Sa fra; con ta mos
com R$32 bi lhões de cré di tos para a agri cul tu ra em -
pre sa ri al, para o agro ne gó cio. Esse é o ca mi nho.

O se tor ex por ta dor, Sr. Pre si den te, tem van ta-
gens com pa ra ti vas es tru tu ra is. A mi ne ra ção é uma
van ta gem nos úl ti mos qui nhen tos anos. Por si nal, a
des co ber ta do Bra sil já vi nha mo ti va da pelo nos so po -
ten ci al.

Ago ra, te mos de trans for mar essa van ta gem na -
tu ral das re ser vas mi ne ra is es tra té gi cas em me lhor
qua li da de das ex por ta ções, agre gan do va lor, como
es tão fa zen do na si de rur gia, na in dús tria au to mo ti va
e na in dús tria de avi a ção – o Bra sil pos sui uma em -
pre sa ae ro náu ti ca que está en tre as qua tro ma i o res
do mun do. Pela vi são his tó ri ca da ge ra ção, não do
Go ver no an te ri or, nem do úl ti mo.

Nos anos 30, co me ça mos a pen sar que este
País po de ria voar. O ITA foi o res pon sá vel pela for ma-
ção de uma ge ra ção en ge nhe i ros de pon ta, que fi ze-
ram da Embra er, anos de po is, uma em pre sa ca paz
de voar. São es ses ho mens pú bli cos que en xer gam
além dos in te res ses par ti dá ri os, além do seu tem po e
além de um go ver no ou da si tu a ção em que es tão Go -
ver no e Opo si ção, e se mo vem por prin cí pi os, por um
pro je to e por um com pro mis so de Bra sil, por uma ca -
pa ci da de de diá lo go, de to le rân cia e de in ter lo cu ção,
que fa zem a his tó ria des te País.

É exa ta men te por essa bi o gra fia do Se na dor
Arthur Vir gí lio que eu peço a S. Exª que per ma ne ça
no ca mi nho do de ba te com que ini ci a mos a tran si ção
des te País, dis cu tin do para fren te, dis cu tin do gran de,
pen san do po lí ti cas pú bli cas e pen san do me nos de
quem são os re sul ta dos ou de quem são as res pon sa-
bi li da des. É di re i to da Opo si ção cri ti car o Go ver no; é
di re i to do Go ver no atu al cri ti car o an te ri or; é a li ber da-
de de ex pres são uma ra zão fun da men tal do man da to.
Nós te mos de nos mo ver e vo tar pe las nos sas con vic-
ções, pe las nos sas po si ções e pela dis cus são de mé -
ri to que ins pi ra cada de ci são.

Eu te nho cer te za que, pas sa do o ca lor da dis -
cus são que faz par te do mo men to da vida pú bli ca, o
que é ab so lu ta men te com pre en sí vel, a qua li da de do
de ba te des te ple ná rio – que te mos per se gui do –, será 
pre ser va da e, se gu ra men te, , da re mos pas sos fun da-
men ta is, apro van do a Re for ma Pre vi den ciá ria e a Tri-
bu tá ria, que não são ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral.
Fo ram cons tru í das com os 27 Go ver na do res, que en -
tre ga ram co le ti va e su pra par ti da ri a men te as pro pos-
tas ao Con gres so. E te nho cer te za que este será o ca -
mi nho pro mis sor do de ba te en tre Opo si ção e Go ver-
no: o plu ra lis mo das idéi as e das di fe ren ças, que tan to
en ri que cem a vida pú bli ca. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si-
den te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer uso da pa la vra como
Lí der.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
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 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.) –  Con si de ro im -
por tan te que o Se na dor Arthur Vir gí lio te nha toda a
von ta de de de ba ter. Con tu do, faço uma res sal va
quan to à sua pro mes sa de que rer usar do tem po a
cada cin co mi nu tos. S. Exª pre ci sa le var em con ta o
res pe i to tam bém aos seus co le gas que aqui che ga-
ram na se gun da-fe i ra e ins cre ve ram-se para hoje
usar da pa la vra. Se um Lí der, Sr. Pre si den te, pas sar a
uti li zar des se me ca nis mo, es ta rá im pe din do os seus
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co le gas, in clu si ve os do seu Par ti do, de ex pres sar
seus an se i os, opi niões e pro je tos.

Então, so li ci to que o Se na dor-Lí der do PSDB, cuja 
von ta de de de ba ter lou vo, leve tam bém em con si de ra-
ção o di re i to dos de ma is Se na do res. É ape nas a ob ser-
va ção que, cons tru ti va men te, gos ta ria de fa zer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se,
por exem plo, o Se na dor Edu ar do Su plicy for nos seus
pro nun ci a men tos, me nos pro li xo, já so bra rá mu i to
tem po.

Fala o Se na dor Alo í zio Mer ca dan te em con vic-
ção e é exa ta men te a mi nha a con vic ção que, por úl ti-
mo, S. Exª aqui de mons trou, ou seja, a de que, em
seis ou oito me ses, ne nhum Go ver no é ca paz de fa zer
um re sul ta do tão bri lhan te na agri cul tu ra. É um re co-
nhe ci men to que en ten do como uma au to crí ti ca e lou -
vo o sen ti men to de au to crí ti ca de S. Exª.

Fala S. Exª nos de ve res da Opo si ção. Che go a
pen sar que, na úl ti ma ele i ção, uma par te pon de rá vel
do ele i to ra do pode – quem sabe? – não ter vo ta do,
para mu dar o Go ver no; pode ter vo ta do, para mu dar a
Opo si ção, bus can do cri ar para o País uma Opo si ção
mais res pon sá vel e ca paz de ser mais cons tru ti va –
não obs ta cu li zan do, por exem plo, vo ta ções es sen ci a-
is para a co i sa pú bli ca. A Opo si ção, que era fe i ta pelo
Par ti do de S. Exª, es ta va aba i xo da crí ti ca, do pon to
de vis ta do ra di ca lis mo, do sec ta ris mo, da fal ta de
com pos tu ra e do des com pro mis so com as trans for-
ma ções des te País.

Diz S. Exª ‘pe ço a ele isso, peço a ele aqui lo’. E eu
re pi to: peço a S. Exª duas co i sas: a pri me i ra, item a, que
de uma vez por to das se pul te esta jus ti fi ca ti va in cul ta,
in jus ta e de nun ci a da pelo pró prio Pre si den te Lula, a tal
“he ran ça mal di ta”, sob pena de ces sar qual quer co la bo-
ra ção nos sa em re la ção ao Go ver no, ain da que por ven-
tu ra haja a con cor dân cia ide o ló gi ca. Estou sen do bem
cla ro e não re cuo das mi nhas po si ções.

O se gun do pon to é de i xar bem ní ti do que esse
jogo de ‘a éti ca nos per ten ce’ não é ver da de: vide
San to André. Ofe re ci o ro te i ro ao Mi nis tro Val dir Pi res
e, do ro te i ro, cons ta esta po dri dão que é o es cân da lo
de San to André, que está em in se pul to e não deve
con ti nu ar in se pul to.

Fala S. Exª na con vi vên cia. E sabe S. Exª como
sou eu ca paz da boa con vi vên cia. Vol to a di zer: a con -
vi vên cia e o ca lor da luta não são de ter mi na dos por
mim nun ca. Sem pre é o ad ver sá rio que dá o tom. Se
qui ser ar-con di ci o na do, ace i to de bom gra do. Se qui -

ser o cal de i rão do in fer no, tam bém ace i to. Ace i to as
duas ofer tas, por que meu de ver é de fen der as mi nhas
con vic ções e não fa zer a par ce ria e o diá lo go de Si tu-
a ção con tra Opo si ção, se eu não ti ver con fi an ça nos
meus in ter lo cu to res. Não ad mi to in ter lo cu tor que não
é exa to, que con tra ria o pró prio Pre si den te da Re pú-
bli ca e que re co nhe ce que a in fla ção, por exem plo, ex -
plo diu não por nós, mas por eles, ex plo diu por ele.
Essa ma té ria foi pu bli ca da na re vis ta Veja. Inter lo cu-
tor que des men te isso des con si de ra in te lec tu al men te
o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca e pas sa a não me -
re cer o meu res pe i to. Nes se caso, muda a con ver sa,
muda o tom, muda o ca lor. E é exa ta men te as sim que
es tou ten tan do de li mi tar mi nha po si ção.

Não há ra zão para usar os cin co mi nu tos de que
dis po nho, até por que ob ti ve ago ra do Lí der o re co-
nhe ci men to de que, de fato, este Go ver no não é res -
pon sá vel por sa fra ne nhu ma. O Go ver no está co lhen-
do e tem sido boa a sua co lhe i ta, em bo ra não te nha
plan ta do nada. Se há um ni cho de com pe tên cia nes te
Go ver no é pre ci sa men te o Mi nis tro Ro ber to Ro dri-
gues, que está se ven do mu i to mal com os ra di ca lis-
mos im pos tos por se to res tam bém li ga dos ao Go ver-
no no cam po bra si le i ro, ame a çan do a ba lan ça co mer-
ci al e o re sul ta do con jun to da nos sa eco no mia. Obti ve
do Lí der essa in for ma ção.

De mi nha par te, não tra ba lho  olhan do para trás, 
mas olhan do para fren te. Não tra ba lho eu com a fi gu-
ra do “ca bis ba i xis mo”; tra ba lho eu com a fi gu ra da al ti-
vez; tra ba lho eu com a fi gu ra da li ber da de; e ma ni fes-
to-me eu sem pre de acor do com o di ta me do meu co -
ra ção, do meu cé re bro e da mi nha von ta de de ser vir a
este País.

Portan to, Sr. Pre si den te, pas se mos à Ordem do
Dia, para vo tar mos as ma té ri as de in te res se do País,
e sa u dan do, por que, de fato, as co i sas co me çam, pe -
las pa la vras pon de ra das dos dois Lí de res, a ser re-
pos tas no seu lu gar.

Po de ri am não ser as sim re pos tas, e te ría mos
dias aca lo ra dos. Mas es tão sen do re pos tas, e, evi-
den te men te, eu pró prio me dis po nho a ace i tar tal ati -
tu de como uma de mons tra ção de boa von ta de, es pe-
ran do que seja du ra dou ra e, so bre tu do, sin ce ra, por -
que en tre os meus de fe i tos não está o da in sin ce ri da-
de. Não to le ro di a lo gar com in ter lo cu tor que não se
ma ni fes te de ma ne i ra sin ce ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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:
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REQUERIMENTO Nº 729, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 58, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 145 e
ss., do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a-
ção de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, com -
pos ta de mem bros ti tu la res e sete su plen tes, com li -
mi te má xi mo de des pe sa de R$20.000,00, des ti na da
a, no pra zo de no ven ta dias, apu rar ir re gu la ri da des
co me ti das por em pre sas de se gu ros, re ven de do res
de au to mó ve is, re cu pe ra do ras de ve í cu los e ofi ci nas
de des man che de au to mó ve is, em re la ção aos ve í cu-
los “sal va dos”, con for me de nún cia do pro gra ma Fan -
tás ti co, da Rede Glo bo de Te le vi são.

Jus ti fi ca ção

A im pren sa, em es pe ci al a Te le vi são Glo bo, tem
pro du zi do uma sé rie de de nún ci as re la ti va men te a
fra u des co me ti das em re la ção aos ve í cu los de no mi-
na dos “sal va dos”. Par ti ci pam des sa rede cri mi no sa
em pre sas de se gu ros, ofi ci nas de des man che, re ven-
de do res de au to mó ve is e re cu pe ra do ras de ve í cu los.

Dada a di men são da ação cri mi no sa, que vem
afe tan do o pa tri mô nio pes so al e a eco no mia po pu lar,
não pode fi car o Po der Le gis la ti vo imu ne às de nún ci-
as, que se quer são in ves ti ga das pe los ór gãos com pe-
ten tes, quer por ino pe rân cia, quer por co ni vên cia com 
as qua dri lhas.

A cri a ção de uma CPI des ti na da a apu rar tais fa -
tos vem ao en con tro dos an se i os do Esta do e da so ci-
e da de, de ver des ba ra ta da uma ação de ta ma nha en -
ver ga du ra, que, além de one rar os co fres pú bli cos,
afron ta o que há de mais le gí ti mo ao ci da dão: sua se -
gu ran ça pes so al e de seu pa tri mô nio.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor Ro meu Tuma – Edi son Lo bão – Ney Su as su-
na – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Alme i da
Lima – Tas so Je re is sa ti – Cé sar Bor ges – Mão
San ta – João Alber to – Serys Slhes sa ren ko – Mo -
za ril do Ca val can ti – Ga ri bal di Alves – Pe dro Si-
mon – Jef fer son Pe res – Edu ar do Aze re do – Pa pa-
léo Paes – José Jor ge – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Re nil do San ta na – Flá vio Arns – Edu ar do
Su plicy – He lio Cos ta – Anto nio Car los Va la da res
– Ro me ro Jucá – Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido con tém o nú me ro de subs cri to res exi gi-
dos na Cons ti tu i ção Fe de ral e nos ter mos do art.
145 do Re gi men to Inter no.

Assi na tu ras con fe ri das pela Se cre ta ria da
Mesa.

O re que ri men to será pu bli ca do para que pro du-
za os de vi dos efe i tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

re que ri men to nº684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os pro je to de lei da

Câ ma ra nº 91, de 2000; e com os Pro je tos de lei do
se na do nºs 657, de 1999, 32 e 200, de 2000)

Pro je to de leo da Câ ma ra nº 13, de
2001 (nº 350/99, na casa de ori gem), de ini -
ci a ti va do pre si den te da Re pu bli ca, que dis -
põe so bre a for ma e a apre sen ta ção dos
sim bo los na ci o na is.

Apre sen ta ção dos pa re ce res.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre ta rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 730, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos Re gi men ta is, o de sa pen-
sa men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 200, de
2000, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (PL 
nº 350, de 1999, na ori gem) e dos de ma is que tra mi-
tam em con jun to.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la.

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.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 200, de 2000, fica 
de sa pen sa do do Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De pu-
ta dos nº 13, de 2001, e das de ma is ma té ri as, e vol ta a 
ter tra mi ta ção au tô no ma e re tor na à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia em de ci são ter mi-
na ti va.

Antes de ini ci ar a ins tru ção da ma té ria, 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 14, de 1998, que tra mi ta va em con jun to
com os de ma is Pro je tos, foi ar qui va do no fi nal da úl ti-
ma le gis la tu ra, nos ter mos do art. 332, I, do Re gi men-
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to Inter no, com a re da ção dada pela Re so lu ção nº 17,
de 2002.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são de Edu ca ção, que será
lido pelo Sr. 1.º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.133, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001,
(nº 350, de 1999, na Casa de ori gem), que
dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção
dos sím bo los na ci o na is.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Tra mi tam em con jun to, nes ta Casa Le gis la ti va,
por for ça do art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001
(nº 350, de 1999, na ori gem), o Pro je to de Lei nº 14,
de 1998 (nº 3.770, de 1997, na ori gem), o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000 (nº 2.990, de 1997, na
ori gem), o Pro je to de Lei do Se na do nº 657, de 1999,
o Pro je to de Lei do Se na do nº 32, de 2000, e o Pro je to
de Lei do Se na do nº 200, de 2000.

To das as pro po si ções ofe re cem al te ra ções e
acrés ci mos à Lei nº 5.700, de 1º de se tem bro de
1971, que “dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção
dos sím bo los na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra, nº 13, de 2001 (nº
350, de 1999, na Casa de ori gem) é o que con tem pla
com ma i or abran gên cia a ma té ria.

A pro po si ção pos sui 38 ar ti gos de nor mas ge ra-
is, dis tri bu í dos em oito ca pí tu los, que dis põem so bre
a for ma dos Sím bo los Na ci o na is (a Ban de i ra Na ci o-
nal, o Hino Na ci o nal, as Armas Na ci o na is e o Selo
Na ci o nal); sua apre sen ta ção; as co res na ci o na is; o
res pe i to de vi do à Ban de i ra Na ci o nal e ao Hino Na ci o-
nal; as con tra ven ções re fe ren tes aos Sím bo los Na ci o-
na is. O pro je to con ta, ain da, com nove ane xos, com
as es pe ci fi ca ções re fe ren tes a cada um dos Sím bo-
los, as sim dis tri bu í dos: os dois pri me i ros, re la ti vos à
Ban de i ra Na ci o nal, os qua tro se guin tes, ao Hino Na -
ci o nal, o pe núl ti mo, às Armas Na ci o na is, e o úl ti mo,
ao Selo Na ci o nal.

Re sul ta do de en ten di men tos en tre re pre sen tan-
tes dos Mi nis té ri os da Jus ti ça, da Cul tu ra, da Edu ca-
ção, dos an ti gos mi nis té ri os mi li ta res e de en ti da des
da so ci e da de ci vil, o pro je to de lei tem por ob je ti vo

pre cí puo, ex pres so na Men sa gem nº 361, de 1999, a
al te ra ção da Lei nº 5.700, de 1º de se tem bro de 1971,
no in tu i to de “tor nar  aces sí vel ao povo bra si le i ro o
uso e a apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is, prin ci-
pal men te a Ban de i ra e o Hino.”

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção foi
exa mi na da pela Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção
e pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção. A pri me i ra, ma ni fes tou-se so bre a ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria do pro je to, en quan to a se-
gun da, ao exa mi nar a téc ni ca le gis la ti va, o mé ri to, a
cons ti tu ci o na li da de e a ju ri di ci da de da ma té ria, ma ni-
fes tou-se pela sua apro va ção com emen da des ti na da
a al te rar a cor res pon dên cia das es tre las da Ban de i ra
Na ci o nal, con so li da da na re da ção fi nal, con fe rin do à
es tre la de pri me i ra gran de za Spi ca (Alfa da Vir gem) a
re pre sen ta ção do Dis tri to Fe de ral.

O PLC nº 14, de 1998, e o PLC nº 91, de 2000,
apro va dos na Câ ma ra dos De pu ta dos, tra tam, am-
bos, de as pec tos re la ci o na dos à re ve rên cia e aos mo -
dos de ex po si ção da Ban de i ra Na ci o nal e à exe cu ção
do Hino Na ci o nal, as pec tos tam bém con tem pla dos
pelo PLC nº 13, de 1991.

O PLS nº 657, de 1999, pro põe a am pli a ção das
pos si bi li da des de re pro du ção da Ban de i ra Na ci o nal e
in ter di ta a sua ex po si ção em mau es ta do de con ser-
va ção.

O PLS nº 32, de 2000, tor na obri ga tó ria a im -
pres são do de se nho da Ban de i ra Na ci o nal e da le tra
do Hino Na ci o nal nas con tra ca pas dos ca der nos e li -
vros di dá ti cos.

Por fim, o PLS nº 200, de 2000, pro põe a subs ti-
tu i ção, nas Armas Na ci o na is, do ramo de fumo pelo
ramo do gua ra ná fru ti fi ca do.

II – Aná li se

Em boa hora vem o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13,
de 2001, con fe rir fle xi bi li da de às ma ni fes ta ções cí vi co-cul-
tu ra is, em con so nân cia com a evo lu ção dos cos tu mes.

A le gis la ção que atu al men te re gu la a for ma e a
apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is data de 1971
e, de lá para este iní cio do sé cu lo XXI, as mu dan ças
ex pe ri men ta das pe los có di gos de com por ta men to
so ci al são imen sas. Pa re ce in ques ti o ná vel que todo
ci da dão tem ob ser va do, no dia-a-dia, a rá pi da al te ra-
ção e a in cor po ra ção de no vos há bi tos di ta dos, in clu-
si ve, pelo pro ces so de glo ba li za ção.

Mu i to opor tu na men te, o ato em aná li se vem
con fe rir a es pe ra da mo der ni da de aos ri tu a is que ex -
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pres sam o sen ti men to cí vi co de vi do, em es pe ci al, aos 
sím bo los pá tri os. A sa u da ção na for ma de pal mas,
por exem plo, pas sa a ser não ape nas ad mi ti da, como
apre ci a da, por oca sião do has te a men to da Ban de i ra
e da exe cu ção do Hino.

Com jus te za, são man ti dos os im pe di men tos de
de sa pre ço à Ban de i ra, a sua apre sen ta ção em mau
es ta do de con ser va ção ou de ma ne i ra de pre ci a ti va,
bem como a sua uti li za ção em so le ni da des pú bli cas
em de sa cor do aos pre ce i tos es ti pu la dos pela lei.

Re la ti va men te ao Hino Na ci o nal, a pro po si ção
veda a sua exe cu ção em so le ni da des de ca rá ter ofi ci-
al ou em con ti nên cia, com ar ran jos vo ca is di fe ren tes
do es ta be le ci do por Alber to Ne po mu ce no. Entre tan to,
ex ce tu a das es sas oca siões de ca rá ter ofi ci al, o pro je-
to per mi te qual quer ou tro ar ran jo vo cal ou ins tru men-
tal, des de que a ini ci a ti va não afron te ou des res pe i te
o Hino.

Por fim, no elen co das me di das mais im por tan-
tes pro pos tas pelo PLC nº 13, de 2001, des ta que-se a 
in clu são de novo ca pí tu lo ao De cre to-Lei nº 3.688, de
1941, a cha ma da Lei das Con tra ven ções Pe na is, vol -
ta do ex clu si va men te para as in fra ções às re gras de vi-
das aos Sím bo los Na ci o na is.

Impor ta res sal tar aqui que as al te ra ções su ge ri-
das pelo Po der Exe cu ti vo di zem res pe i to mais es pe ci-
fi ca men te à re da ção do di plo ma do que a es sên cia de 
suas de ter mi na ções.

O PLS nº 657, de 1999, ao pro por a am pli a ção
das pos si bi li da des de re pro du ção da Ban de i ra Na ci o-
nal em ves ti men tas e ob je tos de uso pes so al, atri bui
ao tra ta men to dis pen sa do a esse Sím bo lo Na ci o nal a
mo der ni da de que ele me re ce. Nada mais le gí ti ma
que a ma ni fes ta ção do sen ti men to cí vi co pela in cor-
po ra ção da Ban de i ra ao nos so co ti di a no, como já fa -
zem pa í ses como a Fran ça, os Esta dos Uni dos e a
Argen ti na, para ci tar três exem plos. Por tan to, na in-
ten ção de pre ser var a me ri tó ria in ten ção do re fe ri do
ato, en ca mi nha mos emen da nes se sen ti do.

O PLS nº 32, de 2000, pro põe a obri ga to ri e da de
da im pres são do de se nho da Ban de i ra Na ci o nal e da
le tra do Hino Na ci o nal nas con tra ca pas dos ca der nos
e li vros di dá ti cos. É nos so en ten di men to que essa ini -
ci a ti va, tal como apre sen ta da pelo pro je to, vul ne ra ria
o prin cí pio do exer cí cio da li vre ini ci a ti va es ta tu í do
pelo art. 170 da Cons ti tu i ção Fe de ral. No en tan to,
como, a nos so ver, a in ten ção tem mé ri to in ques ti o ná-
vel, apre sen ta mos emen da que es co i ma o ví cio de in -
cons ti tu ci o na li da de e pre ser va mais esse ins tru men to

de con vi vên cia das nos sas cri an ças com os sím bo los
pá tri os. Afi nal, tal con vi vên cia é que con so li da o ci vis-
mo e, ao Po der Pú bli co, cabe pro pi ci ar os me i os para
a sua vi a bi li za ção.

Qu an to ao PLS nº 200, de 2000, é mis ter cor ro-
bo rar a sua opor tu ni da de ao subs ti tu ir, nas Armas
Na ci o na is, o ramo de fumo pelo ramo de gua ra ná, em
sin to nia com as atu a is cam pa nhas, de ca rá ter mun di-
al, a fa vor da er ra di ca ção do per ni ci o so ví cio do fumo.
Por ou tro lado, a re pre sen ta ção de um ramo de gua ra-
ná fru ti fi ca do vem in cor po rar, aos Sím bo los Na ci o na-
is, um su ges ti vo sig no da nos sa iden ti da de cul tu ral.

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção,
nes ta Co mis são de Edu ca ção, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350, de 1999, na Casa de
ori gem), com as emen das ora apre sen ta das, pela con -
se qüen te re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14,
de 1998 (nº 3.770, de 1997, na ori gem), do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000 (nº 2.990, de 1997, na
ori gem), do Pro je to de Lei do Se na do nº 657, de 1999,
do Pro je to de Lei do Se na do nº 32, de 2000, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 200, de 2000, e pela au diên cia da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para
que ela se pro nun cie nos ter mos re gi men ta is.

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao in ci so III, do art. 8º, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350, de 1999, na Casa
de ori gem), a se guin te re da ção:

“Art. 8º...................................................
..............................................................
III – re pro du zi da so bre pa re des, te tos,

vi dra ças, ve í cu los, ae ro na ves, ade si vos,
uten sí li os, ves ti men tas e ob je tos de uso
pes so al;

.............................................................”

EMENDA Nº 2–CE

Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co ao
art. 32 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº
350, de 1999, na Casa de ori gem):

“Art. 32. .................................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a im-

pres são do de se nho da Ban de i ra Na ci o nal e 
da le tra do Hino Na ci o nal nas con tra ca pas
dos ca der nos do en si no fun da men tal pro du-
zi dos ou ad qui ri dos pelo Po der Pú bli co.”
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EMENDA Nº 3–CE

Dê-se ao in ci so III, do art. 1º, do Ane xo VIII, do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350, de
1999, na Casa de ori gem) a se guin te re da ção:

“Ane xo VIII
Art. 1º ...................................................
..............................................................
III – O todo bro can te so bre uma es pa-

da, em pala, em pu nha da de ouro, guar das
de blau, sal vo a par te do cen tro, que é de
go les e con ten do uma es tre la de pra ta, fi gu-
ra rá so bre uma co roa for ma da de um ramo
de café, à di re i ta, e de ou tro de gua ra ná, à
es quer da, am bos fru ti fi ca dos e da pró pria
cor, ata dos de blau, fi can do o con jun to so-
bre um res plen dor de ouro, cu jos con tor nos
for mam uma es tre la de vin te pon tas.

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

Sala da Co mis são, 30 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor Mo re i-
ra Men des, Re la tor – Se na dor Antô nio Car los Jú ni-
or – Se na dor Ge ral do Cân di do – Se na dor Ro me ro
Jucá – Se na dor Arlin do Por to  – Se na dor Ro meu
Tuma – Se na dor Lú cio Alcân ta ra – Se na dor Na bor
Jú ni or – Se na dor Wal deck Orne las_ Se na dor José
Co e lho – Se na dor Luiz Pon tes – Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca  – Se na dor Fre i tas Neto – Se na dor Gér-
son Ca ma ta _ Se na dor Ca sil do Mal da ner – Se na-
dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Pa re cer
é fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das de 1 a 3, da
Co mis são de Edu ca ção, que apre sen ta, e pela re je i-
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000, e
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 657, de 1999, e 32,
de 2000, que tra mi tam em con jun to; e pela au diên cia
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la, Re la tor de sig-
na do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, para pro fe rir o pa re cer.

PARECER Nº 1.134, DE 2003 – PLEN

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ob je ti va o pre sen te pro je to, ori gi ná rio que
é do Po der Exe cu ti vo, per mi tir de uma for ma mais am -
pla, mais de mo crá ti ca e po pu lar, o uso e a apre sen ta-
ção dos sím bo los na ci o na is, par ti cu lar men te da Ban -
de i ra e do Hino Na ci o nal.

Tra mi tam com ele, em con jun to, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 91, de 2000 (nº 2.990, de 1997, na ori -
gem); o Pro je to de Lei do Se na do nº 657; o Pro je to de
Lei do Se na do nº 32, de 2000; e o Pro je to de Lei do
Se na do nº 200, de 2000. Este úl ti mo aca ba mos de
de sa pen sá-lo, e ofe re ce rei um re la tó rio opor tu na-
men te.

Tam bém o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14 tra mi-
ta va com ele, em con jun to, mas foi ar qui va do no iní cio
da pre sen te Le gis la tu ra por for ça do art. 332 do nos so
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Esses pro je tos, em seu con jun to, vi sam a al te rar
a Lei nº 5.700, de 1º de se tem bro de 1971, ain da em
vi gor, que con so li da a le gis la ção “so bre a for ma e a
apre sen ta ção dos sím bo los na ci o na is”.

O pro je to em exa me faz, de cer to modo, no cam -
po da tra mi ta ção le gis la ti va, o mes mo que fez a re fe ri-
da lei, na me di da em que, pra ti ca men te, ab sor veu as
pro po si ções que es ta vam em cur so no Con gres so
Na ci o nal à épo ca da sua ela bo ra ção pelo gru po de
tra ba lho a que va mos nos re fe rir mais adi an te.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi ana li-
sa da pela Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção e pela
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. A
pri me i ra ma ni fes tou-se so bre a ade qua ção fi nan ce i ra
e or ça men tá ria do pro je to de lei. Após o exa me da
téc ni ca le gis la ti va, do mé ri to, da cons ti tu ci o na li da de e 
ju ri di ci da de da ma té ria, a Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção ma ni fes tou-se fa vo ra vel men te
à apro va ção do pro je to.

As re fe ri das emen das da Co mis são de Edu ca-
ção nºs 1 e 2, de ta lham al ter na ti vas de re pro du ção da 
Ban de i ra Na ci o nal e da di vul ga ção do Hino Na ci o nal.
A de nº 3, muda a con fi gu ra ção das Armas, ou Bra -
são, como tam bém se diz, subs ti tu in do o ramo de
fumo pelo de gua ra ná.

Esse pro je to de lei foi de sa pen sa do, re pi to, e so -
bre ele ofe re ce rei re la tó rio opor tu na men te.

O pro je to em exa me, PLC nº 13, de 2001, em
con so nân cia com a no tá vel evo lu ção dos cos tu mes
ex pe ri men ta da pela so ci e da de nas der ra de i ras dé ca-
das do sé cu lo pas sa do e no iní cio des te sé cu lo XXI,
vem ofe re cer a es pe ra da fle xi bi li da de às ex pres sões
de ci vis mo em re la ção aos Sím bo los Na ci o na is bra si-
le i ros.

Como vi mos, re gu la das por le gis la ção da ta da
de 1971, as men ci o na das ma ni fes ta ções cí vi co-cul tu-
ra is evo lu í ram.
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As al te ra ções pro pos tas pelo pro je to aten dem,
as sim, aos re cla mos do nos so tem po e cons ti tu em ini -
ci a ti va que vem su prir a men ci o na da la cu na, apon ta-
da sis te ma ti ca men te tan to pe los pro je tos apre sen ta-
dos na Câ ma ra dos De pu ta dos como os des ta Casa,
ago ra em tra mi ta ção con jun ta.

Qu an to às emen das ofe re ci das, mu i to em bo ra
con sen tâ ne as com o es pí ri to e o pro pó si to do pro je to
quan do in ten ta dar con tem po ra ne i da de a es sas co-
me mo ra ções e às nor mas vi gen tes, sa bi da men te mu -
i to res tri ti vas do uso e da apre sen ta ção dos sím bo los
na ci o na is, en ten de mos que já es tão, em par te, aco lhi-
das, na me di da em que o tex to, pos si bi li tan do vá ri as
al ter na ti vas para o uso e a apre sen ta ção dos Sím bo-
los Na ci o na is, não ne ces si ta de ou tros de ta lha men-
tos ou por me no res, como os pro pos tos nes sas emen -
das. Assim, mu i to em bo ra pelo seu as pec to for mal
pos sam ser aco lhi das, com ex ce ção da “emen da cor -
re ti va” da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, pa re ce-nos de me lhor al vi tre su ge rir que se jam
elas apre sen ta das, caso seus emi nen tes au to res as -
sim de se ja rem, em pro po si ções au tô no mas, já que
al gu mas, pelo seu mé ri to, são ob je to de an ti gas con -
tro vér si as e fa rão com que o de ba te tal vez se pro lon-
gue ad ae ter num.

Cabe aqui acen tu ar que, em bo ra man te nha os rí -
gi dos re qui si tos vi gen tes quan to ao res pe i to de vi do à
Ban de i ra Na ci o nal, es pe ci al men te nas so le ni da des
ofi ci a is ou em con ti nên cia, o mes mo acon te cen do com 
o Hino Na ci o nal, já que a le tra em ne nhu ma hi pó te se
po de rá ser can ta da di fe ren te men te dos seus ver sos, o
pro je to ad mi te mo dos al ter na ti vos de in ter pre ta ção
fora das oca siões so le nes, como nas fes tas, nas ati vi-
da des es por ti vas ou em ou tros mo men tos em que o
povo de se je ex pres sar seu sen ti men to pa trió ti co.

Qu e re mos lem brar, nes ta pas sa gem, o que di -
zia a Lei em sua re da ção pri mi ti va:

“São con si de ra das ma ni fes ta ções de
des res pe i to à Ban de i ra Na ci o nal, e por tan to
pro i bi das:

III – Usá-la como rou pa gem, re pos te i-
ro, pano de boca, guar ni ção de mesa, re-
ves ti men to de tri bu na, ou como co ber tu ra
de pla cas, re tra tos, pa i néis ou mo nu men tos
a ina u gu rar.”

Meu Deus! Qu an tos “des res pe i tos” as sis ti mos
di a ri a men te e que po de ri am ser pu ni dos com de ten-
ção, mul ta e até com a pri são sim ples de um ano! Vin -
do a ser apro va do o pro je to, a fu tu ra lei per mi ti rá que
a Ban de i ra ou a sua ale go ria ou es ti li za ção, nas fes -

tas po pu la res, nos es por tes, de se nha da no ves tuá rio,
nas em ba la gens, nos ador nos, des de que não ex-
pres sem ul tra je ou des pre zo, que con ti nu am pu ni dos
pela Lei das Con tra ven ções Pe na is, é fa cul ta da a sua
apre sen ta ção ou uti li za ção. Na ver da de, a Ban de i ra
Na ci o nal, como os de ma is Sím bo los, se rão sem pre e
so men te aque les des cri tos nos mo de los, com o ta ma-
nho, o for ma to, as co res, es pe ci fi ca ções e a com po si-
ção cons tan tes dos Ane xos que se rão pu bli ca dos jun -
ta men te com essa nor ma le gal.

O pro je to, vale di zer, em sua ver são ori gi nal
deve ser man ti do. E aqui pe di mos a aten ção dos
meus emi nen tes Pa res, pois é im por tan te fri sar, não
se co gi ta de qua is quer al te ra ções nos Sím bo los Na ci-
o na is; bus ca ape nas de mo cra ti zar ou fa ci li tar ou tras
for mas de apre sen ta ção e uso des ses sím bo los. No
en tan to, a emen da que ora apre sen to, em bo ra tra te
de mo di fi ca ção da con fi gu ra ção ou das es pe ci fi ca-
ções da Ban de i ra Na ci o nal, visa a res ta be le cer cor re-
la ção das es tre las com o res pec ti vo Esta do da Fe de-
ra ção, al te ra da, se gun do se vê do pro ces sa do, na re -
da ção fi nal do pro je to. E aí eu gos ta ria de ci tar a no bre
Se na do ra do Pará, que fez ques tão de que esse tex to
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, que re ti ra va do
Pará a es tre la que fica aci ma da nos sa li nha “Ordem e 
Pro gres so”, fos se res ta be le ci do nes sa lei. Assim está
aqui, con for me o de se jo de S. Exª, acre di to que ex-
pres san do o de se jo da ma i o ria do povo, já que o Pará, 
nos áu re os tem pos, não era só o Pará, mas era a
Ama zô nia, os Ter ri tó ri os, o Grão-Pará, me ren do des -
ta que por ser a ma i or fa i xa ter ri to ri al do Bra sil aci ma
da li nha do Equa dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, anun-
cia-se, para este ano, a ce le bra ção do 7 de Se tem bro,
Dia da Pá tria, com uma gran de fes ta em todo o Bra sil.
Se ria im por tan te que esse pro je to fos se san ci o na do a 
tem po de se evi tar que no va men te haja in con tá ve is
in frin gên ci as à lei vi gen te, como um sim ples agi tar da
Ban de i ra Na ci o nal num car ro aber to, ou a sua co lo ca-
ção numa ja ne la, numa ár vo re ou mes mo de se nha da
numa ca mi sa. De se ja mos ou vir, com pro fun da emo -
ção, uma nova ou a mes ma ver são, já ou vi da, do can -
to do Hino Na ci o nal, numa in ter pre ta ção ple na de
sen ti men to e de amor ao Bra sil, ou exe cu ta da por
uma or ques tra que nos ofe re ça va ri a ções do tema,
qua se sem pre de gran de be le za. Da mes ma for ma,
que re mos ou vir, res pe i to sa men te ou em con ti nên cia,
a exe cu ção do Hino Na ci o nal ou as sis tir ao has te a-
men to da Ban de i ra Na ci o nal nas oca siões em que as -
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sim for in di ca do ou tor na do obri ga tó rio por lei, pe los
re gu la men tos ou pela tra di ção.

Fi nal men te, de se ja mos pon de rar que a ur gên-
cia re que ri da teve o ob je ti vo de não mais adi ar a apro -
va ção do Pro je to, pos si bi li tan do, caso as sim tam bém
pro ce da a Câ ma ra dos De pu ta dos, o seu en ca mi nha-
men to à san ção pre si den ci al ain da este mês, a tem po
de a nova lei po der vi go rar já nas pró xi mas co me mo-
ra ções da Se ma na da Pá tria.

Por isso tudo, opi no, no mé ri to, pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350,
de 1999, na ori gem), com a ado ção da Emen da ao
Ane xo II; pela sua cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de,
bem como pela re je i ção das Emen das nºs 1, 2 e 3 da
Co mis são de Edu ca ção, do PLC nº 91, de 2000, e dos
PLS nºs 657, de 1999, e 32 de 2000, man ti da, as sim,
a re da ção ori gi nal da pro po si ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
con clui pela apro va ção do PLC nº 13, com apre sen ta-
ção da Emen da nº 1, de Ple ná rio, que al te ra o Ane xo II,
e pela re je i ção das Emen das nº 1, 2 e 3, da Co mis são
de Edu ca ção, do PLC nº 91 e dos PLS nºs 657 e 32.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de ama nhã, para dis cus são.

São os se guin tes os itens 2, 3 e 4 que tra mi tam
em con jun to:

Item 2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 2001; e com os Pro je tos de Lei

do Se na do nºs 657, de 1999 e 32, de 2000)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000 (nº
2.990/97, na Casa de ori gem), que al te ra a re da ção
dos arts. 13 e 14 da Lei nº 5.700, de 1º de se tem bro
de 1971, que dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção
dos Sím bo los Na ci o na is e dá ou tras pro vi dên ci as, de -
ter mi nan do o has te a men to diá rio da Ban de i ra Na ci o-
nal em to dos os pré di os pú bli cos.

Item 3

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 657, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2000, e 13, de 2001; e com o Pro -

je to de Lei do Se na do nº 32, de 2000)

Pro je to de Lei do Se na do nº 657, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que al te ra o art. 11

da Lei nº 5.700, de 1º de se tem bro de 1971 e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Item 4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2000

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je to de

Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000, e 13, de 2001;
e com o Pro je to de Lei do Se na do nº 657, de 1999)

Pro je to de Lei do Se na do nº 32, de 2000, de au -
to ria da Se na do ra Lu zia To le do, que acres cen ta pa rá-
gra fo úni co ao art. 39 da Lei nº 5.700,, de 1971, que
dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção dos Sím bo los
Na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

É o se guin te o item 5 que, de sa pen sa do, nos
ter mos do Re que ri men to nº 730, de 2003, vol ta a
ter tra mi ta ção au tô no ma e re tor na à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter -
mi na ti va:

Item 5

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2000

Pro je to de Lei do Se na do nº 200, de 2000, de
au to ria do Se na dor Jef fer son Pe res, que al te ra o in ci-
so III do art. 8º da Lei nº 5.700, de 19 de se tem bro de
1971, que dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção dos 
Sím bo los Na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as, para
subs ti tu ir, na re pre sen ta ção das Armas Na ci o na is, o
ramo de fumo pelo de gua ra ná.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA)
– Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de sa ber se é pos sí vel
fa lar so bre a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A dis cus-
são pros se gui rá ama nhã. Hoje, in fe liz men te, já pas sa-
mos a dis cus são. Era so men te para re ce ber o pa re cer.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – 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 ao no bre Se na dor Mag no Mal ta.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Eu
gos ta ria que V. Exª me ins cre ves se como Lí der do
meu Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to em ter ce i ro lu gar. Em pri me i ro está o
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Se na dor Alme i da Lima e em se gun do o Se na dor
Efra im Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 55, 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 55, 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 mo di fi ca o
“ca put” do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(acres cen ta, den tre os prin cí pi os que re gem
a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li da de),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
do dia 26 de ju nho úl ti mo.

Pas sa-se à vo ta ção da pro pos ta.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, in ci so II, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin tos da com -
po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo
pro ces so ele trô ni co.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção

Os Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca das.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, pos so en ca mi nhar? Já está em vo ta-
ção?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está em
vo ta ção. V. Exª pode en ca mi nhar.

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, fui o Re la tor da
ma té ria e aco lhi a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
do ilus tre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti por que não
se tra ta de ino va ção. Cons ta va do pro je to ori gi nal da
Cons ti tu i ção atu al; não sei por que foi re ti ra do em sua
re da ção fi nal. Cons ta das Cons ti tu i ções dos Esta dos
de São Pa u lo, de Mi nas Ge ra is e de Ser gi pe, por
exem plo.

O prin cí pio da ra zo a bi li da de pode pa re cer até o
ób vio ulu lan te. Te nho como apo io o pa re cer de bons
ju ris tas, de bons cul to res do Di re i to, que en ten dem
que será bom que cons te do tex to cons ti tu ci o nal. Algo 
pode ser le gal, mo ral, mas de sar ra zo a do. É um prin cí-
pio que deve cons tar da Cons ti tu i ção. Como Lí der do
PDT, co e ren te men te, re co men do o voto “sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co re co men da o voto “sim”.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Enca mi-
nho o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, o PPS tam bém en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te , o PSDB tam bém ori en ta os Se na do res do
Par ti do a vo ta rem “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.
Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

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) – Insis ti-
mos com os Srs. Se na do res que se en con tram fora do 
ple ná rio que ve nham vo tar. Há ne ces si da de de quo-
rum qua li fi ca do para esta vo ta ção.

Fa ze mos um ape lo para que to dos os Srs. Se na-
do res vo tem e os que aqui não se en con tram com pa-
re çam ao ple ná rio, para exer cer seu di re i to a voto.
Pre ci sa mos de 49 vo tos po si ti vos para a apro va ção
da pre sen te emen da.

To dos os Srs. Se na do res já exer ce ram o seu di -
re i to a voto? (Pa u sa.)

So li ci to aos Srs. Se na do res que não se au sen-
tem do re cin to, pois ha ve rá ain da duas vo ta ções no -
mi na is. Ape lo para que per ma ne çam em ple ná rio
para exer cer mos o di re i to ao voto, exi gi do pela le gis-
la ção em vi gor.

To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)
Encer ra da a vo ta ção.
Vou pro cla mar o re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vo ta ram
SIM 65 Se na do res; e NÃO 0.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 65 vo tos.
Apro va do, por una ni mi da de.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, pos te ri or-

men te, para o se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci-
do o in ters tí cio re gi men tal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 55, DE 1999

Mo di fi ca o ca put do ar ti go 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O ca put do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção.

“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta
e in di re ta de qual quer dos Po de res da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os de 
le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de, efi ciên cia e ra zo a bi li da de e, tam-
bém, ao se guin te:”

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

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 36, DE 1999

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
 do Re cur so nº 26, de 2001)

(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 36, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le-
la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e 
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos
Tri bu na is de Con tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de
2001, 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 Luiz
Pon tes, com voto ven ci do, em se pa ra do, do

Se na dor José Fo ga ça, que se abs te ve em
re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a

pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la para dis cu tir.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

De mós te nes Tor res, con ce de rei a pa la vra a V. Exª,
pela or dem, após o Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, apre sen tei esta emen da cons ti tu ci-
o nal pro mo ven do a fu são dos Tri bu na is de Con tas de
Fis ca li za ção dos Esta dos por um mo ti vo mu i to jus to:
23 Esta dos bra si le i ros têm ape nas um Tri bu nal de
Con tas de Fis ca li za ção, que fis ca li za Esta dos e Mu ni-
cí pi os. Ape nas qua tro Esta dos bra si le i ros – Ba hia,
Ce a rá, Pará e Go iás – têm dois Tri bu na is de Con tas,
um que fis ca li za os Esta dos e ou tro que fis ca li za os
Mu ni cí pi os, mas am bos man ti dos pe los Esta dos, ou
seja, Go iás, Ba hia, Ce a rá e Pará pa gam em do bro
para se rem fis ca li za dos. São 14 con se lhe i ros des ses
qua tro Esta dos, 14 ve í cu los a mais, 14 se cre tá ri as a
mais, 14 te le fo nes a mais, en fim, tudo ocor re em do -
bro nes ses qua tro Esta dos.

Enten do que ou to dos os Esta dos bra si le i ros cri -
am um tri bu nal ou o Con gres so ex tin gue e pro mo ve a
fu são dos Tri bu na is dos qua tro Esta dos que es tão to -
tal men te di fe ren tes do res to da Fe de ra ção. Não con -
cor do que o povo ba i a no, o povo go i a no e o povo ce a-
ren se pa guem em do bro por algo que não ocor re nos
de ma is Esta dos da Fe de ra ção.

Qu an do go ver nei Go iás, pro mo vi a ex tin ção do
Tribu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os, pas san do a atri -
bu i ção para o Tri bu nal de Con tas do Esta do. Infe liz-
men te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral dis se que o Esta -
do não po de ria pro mo ver essa fu são, por isso, como
Se na dor, apre sen to esta emen da, que con si de ro im -
por tan te para os qua tro Esta dos e para o seu povo,
por que es tão pa gan do caro para se rem fis ca li za dos.

Se al guém ti ver ar gu men tos que jus ti fi quem o
fato de o meu Esta do ter dois tri bu na is, ou ha ver tri bu-
na is em du pli ci da de, eu gos ta ria de ou vir. Qu e ro co -
nhe cer os ar gu men tos con trá ri os à mi nha pro po si ção,
que en ten do seja al ta men te im por tan te num mo men-
to como este, em que os Esta dos que rem apro var a
re for ma, que rem eco no mi zar. O Bra sil pre ci sa re al-
men te de fa zer eco no mi as. E esta emen da visa a uma 
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eco no mia mu i to gran de para qua tro Esta dos que não
es tão sin to ni za dos com o res tan te do País. Eu nun ca
en ten di isso quan do fui Go ver na dor. E hoje, como Se -
na dor, não pos so en ten der por que qua tro Esta dos
pre ci sam de dois tri bu na is com as mes mas atri bu i-
ções.

Por isso, apre sen tei esta emen da, para a qual
peço o apo io de to dos os Se na do res. To dos que vo ta-
rem a fa vor dela es ta rão vo tan do a fa vor dos go i a nos,
dos ba i a nos, dos pa ra en ses e dos ce a ren ses, que te -
rão mu i to me nos cus tos com a fis ca li za ção de seus
res pec ti vos Esta dos. Não ha ve rá pre ju í zo para ne-
nhum des ses Esta dos; ao con trá rio, ha ve rá be ne fí cio,
pois eles hoje têm tri bu na is em du pli ci da de.

Ago ra, cha mo aten ção das Srªs Se na do ras e
dos Srs. Se na do res para o se guin te fato: a emen da de
mi nha au to ria não pre ju di ca ne nhum dos fun ci o ná ri os
de ne nhum dos tri bu na is e, mu i to me nos, os con se-
lhe i ros. Os con se lhe i ros e os fun ci o ná ri os se rão in-
cor po ra dos aos qua dros dos Tri bu na is de Con tas dos
Esta dos, com to dos os di re i tos e van ta gens. Des sa
for ma, tra ta-se de uma emen da que não pre ju di ca
nin guém e que be ne fi cia o povo de qua tro Esta dos da
Fe de ra ção.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao no bre Se na dor
Sa tur ni no Bra ga.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, con cor do com os ar gu men tos
de V. Exª e vo ta rei fa vo ra vel men te à sua pro po si ção.
Entre tan to, apro ve i to o en se jo para de i xar aqui um es -
cla re ci men to re fe ren te ao Tri bu nal de Con tas do Mu -
ni cí pio do Rio de Ja ne i ro. Nos Mu ni cí pi os do Rio de
Ja ne i ro e de São Pa u lo, ten do em vis ta seus or ça-
men tos mu i to ma i o res do que o de mu i tos Esta dos da
Fe de ra ção, há Tri bu na is de Con tas pró pri os, sus ten-
ta dos e pa gos pelo Mu ni cí pio, e não pe los res pec ti vos
Esta dos. E que ro dar um de po i men to mu i to fa vo rá vel
ao Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro,
que co nhe ço bem, pois fui Pre fe i to. Dele eu tive uma
aju da ines ti má vel nas con sul tas per ma nen tes que eu
fa zia. So bre o Tri bu nal do Rio de Ja ne i ro ja ma is se
aven tou qual quer sus pe i ção, seja de com por ta men to
des vi a do, seja de ex ces so de gas tos. Enfim, é um tri -
bu nal que se com por ta de acor do com o que se es pe-
ra de um ser vi ço pú bli co, de um tri bu nal des sa na tu re-
za. Não pos so fa lar pelo Tri bu nal de São Pa u lo, que
não co nhe ço. Mas, no to can te ao Rio de Ja ne i ro, dou
este de po i men to, por que tam bém têm sido co gi ta das

pro po si ções de ex tin ção des ses dois tri bu na is, com o
que dis cor do, pois têm gran de pa pel a re pre sen tar. No 
caso es pe cí fi co dos tri bu na is sus ten ta dos pe los Esta -
dos, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, por exem plo, o Tri-
bu nal de Con tas do Esta do fis ca li za tam bém to dos os
Mu ni cí pi os do in te ri or. Por tan to, co e ren te men te com
esta po si ção, apo i a rei e vo ta rei fa vo ra vel men te ao
pro je to de V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – V. Exª 
lem brou esse de ta lhe em boa hora, pois mi nha emen -
da não al can ça os tri bu na is man ti dos pe los Mu ni cí pi-
os, só os qua tro man ti dos pelo Esta do.

Res sal to, po rém, que a mi nha pro po si ção visa a
uma gran de eco no mia para es ses qua tro Esta dos. Te -
nho gran des ami gos em am bos os Tri bu na is de Go-
iás, onde há con se lhe i ros da me lhor en ver ga du ra mo -
ral. Não se tra ta dis so. A mi nha pro po si ção não se
deve a de mé ri to des te ou da que le tri bu nal, mas ob je-
ti va eco no mia para o Esta do. Um Esta do onde fal tam
es tra das, pon tes, que apre sen ta dé fi cit ha bi ta ci o nal e
cuja po pu la ção pas sa fome não se pode dar ao luxo
de man ter dois tri bu na is de fis ca li za ção ao mes mo
tem po. A mi nha in ten ção é que fi que ape nas um, com
14 con se lhe i ros e to dos os fun ci o ná ri os. À me di da
que se fo rem apo sen tan do, ex tin guir-se-ão os car gos
até fi car o nú me ro de sete con se lhe i ros.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP)  Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Como o Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no fez re fe rên cia à pos tu ra éti ca e
cor re ta do Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio do Rio de
Ja ne i ro e re fe riu-se a des co nhe ci men to, es ti mu-
lou-me a bus car tam bém o re co nhe ci men to do tra ba-
lho exer ci do, há anos, pelo Tri bu nal de Con tas do Mu -
ni cí pio de São Pa u lo. Qu an do con si de ra mos o Tri bu-
nal de Con tas, não são ape nas os con se lhe i ros, mas
a es tru tu ra téc ni ca dos fun ci o ná ri os con cur sa dos que
mi li tam há mu i tos anos e que de sen vol vem uma tec -
no lo gia per fe i ta de acom pa nha men to de or ça men to e
fis ca li za ção. Assim, eu só que ria pres tar meu tes te-
mu nho, já aler ta do por V. Exª de que seu pro je to não
atin ge os tri bu na is mu ni ci pa is in de pen den tes.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Exa -
ta men te. Qu e ro lou var não só a ati tu de de V. Exª, ao
elo gi ar o Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio de São Pa -
u lo, como tam bém a do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
Bra ga, por res sal tar a im por tân cia e a cre di bi li da de do 
Tribu nal de Con tas do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro.
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Tam bém res sal to a im por tân cia do Tri bu nal de
Con tas do Esta do de Go iás, pois os Tri bu na is de Con -
tas é que fis ca li zam os Mu ni cí pi os. Mas eles po dem
se fun dir em um só e de sen vol ver o mes mo tra ba lho,
com mu i ta eco no mia.

Agra de ço pela aten ção, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, e vol to a re pe tir: peço apo io a to das
as Srªs e a to dos os Srs. Se na do res.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos.
Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Srs. Se na do res, gos ta ria
de man ter es tri ta men te o que te mos ado ta do como pro -
ce di men to, con for me a se guin te de ci são da Mesa: es-
go ta do o tem po do ora dor, não é per mi ti do a ele a con -
ces são de apar te. Não que ro co me ter uma in de li ca de za
com os Srs. Se na do res, mas ape nas me com pre en dam
no cum pri men to es tri to do nos so Re gi men to.

Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª tem a pa la vra
para con clu ir.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, agra de ço a V. Exª e vol to a pe dir apo io
para esta emen da im por tan tís si ma para to dos nós.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le-
la, 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Ma gui to Vi le la, a Mesa agra de ce a V.
Exª pela com pre en são e pela co la bo ra ção com a di re-
ção dos tra ba lhos.

Srªs e Srs. Se na do res, os Se na do res Sibá Ma -
cha do e De mós te nes Tor res so li ci ta ram a pa la vra
pela or dem. Po rém, an tes de con ce der a pa la vra a S.
Exªs, a Mesa re ce beu um re que ri men to de au to ria do
Se na dor De mós te nes Tor res que será lido nes te mo -
men to. Fa rei a le i tu ra e, em se gui da, con ce de rei a pa -
la vra, pela or dem, aos Se na do res men ci o na dos.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 731, DE 2003.

Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do PEC nº
36, de 1999, a fim de que a re fe ri da pro po si ção seja
re e xa mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se na-
dor De mós te nes Tor res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes
Tor res para jus ti fi car a pro po si ção do re que ri men to e,
em se gui da, ao Se na dor Sibá Ma cha do, pela or dem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Para jus ti fi car. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, como bem fri sou o Se na dor
Ma gui to Vi le la, essa é uma me di da de ex tra or di ná ria
eco no mia para o Bra sil. É bem ver da de que, onde há
dois Tri bu na is de Con tas, po de ria ha ver na tu ral men te
um. Se ria mu i to me lhor que as sim pro ce dês se mos.
Entre tan to, há al gu mas dú vi das quan to ao pro ble ma
que se cri a rá em re la ção à es tru tu ra, aos téc ni cos e
mes mo em re la ção aos con se lhe i ros dos Tri bu na is de 
Con tas que se rão in cor po ra dos.

Fa lei com o Se na dor Ma gui to Vi le la, que me ga -
ran tiu que a ques tão or ça men tá ria está ple na men te
re sol vi da. Os con se lhe i ros dos Tri bu na is de Con tas
que se rão in cor po ra dos, as sim como ou tros, tam bém
ale gam que a si tu a ção or ça men tá ria não fi cou de fi ni-
da. Expli co me lhor. Os Tri bu na is de Con tas dos Esta -
dos têm di re i to a 3% do Orça men to e, onde há Tri bu-
na is de Con tas dos Mu ni cí pi os, há um acrés ci mo de
0,4%. Entre tan to, isso não fica de vi da men te ex pli ci ta-
do no pro je to, nos vo tos e nos pa re ce res fa vo rá ve is e
con trá ri os cons tan tes do pro ce di men to que se en con-
tra em nos sas mãos. 

Por esse mo ti vo, so li ci to que seja sus pen sa a
dis cus são e que re tor ne a pro pos ta de emen da cons -
ti tu ci o nal à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia para que pos sa mos ana li sá-la ade qua da men te
e es cla re cer es sas dú vi das, a fim de que ne nhum pre -
ju í zo seja ca u sa do a qual quer ser vi dor pú bli co des-
ses Tri bu na is que se rão in cor po ra dos. Esta é a so li ci-
ta ção: sus pen der a pre sen te dis cus são para re e xa me
da ma té ria pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, mais es pe ci fi ca men te para po der mos ve -
ri fi car se, por ca u sa de ques tões or ça men tá ri as, os
ser vi do res dos Tri bu na is que se rão in cor po ra dos se -
rão pre ju di ca dos.

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

pos) – Antes de co lo car em vo ta ção a ma té ria, con ce-
do a pa la vra, pela or dem, 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, peço 
um es cla re ci men to. Enten di, pelo en ca mi nha men to,
que a ma té ria es ta va pro ces so de dis cus são e que
po de ria ha ver no vas dis cus sões. Mas, como foi con -
ce di do apar te no mo men to da ex pli ca ção, per gun ta ria
se eu tam bém te ria di re i to a um apar te. Como está
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sen do apre sen ta do um re que ri men to para a re ti ra da
da ma té ria, re ser vo meu co men tá rio para pos te ri or
mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa in for ma ao Se na dor Sibá Ma cha do que 
o apar te, de acor do com nos so Re gi men to, é per mi ti-
do no mo men to da dis cus são.

O Se na dor Ma gui to Vi le la, quan do usa va da pa -
la vra, con ce deu apar te, efe ti va men te, a dois Srs. Se -
na do res. Não pode o ora dor con ce der no vos apar tes
após o fim do tem po es ta be le ci do pelo Re gi men to. Foi 
o úni co es cla re ci men to que a Mesa fez para que con -
ti nuás se mos a cum prir o que diz ex pres sa men te o
Re gi men to da Casa.

Ten do sido apre sen ta do um re que ri men to para
o adi a men to da dis cus são, em bo ra te nha mos ou tros
Se na do res ins cri tos, a Mesa vai co lo cá-lo em vo ta-
ção, e, sen do ele apro va do, a ma té ria sai da Ordem
do Dia.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – 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 Luiz Ota vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, so men te
peço a V. Exª que dê como lido o meu pro nun ci a men-
to com re la ção a essa ma té ria, até para que fi que re -
gis tra do na Casa que exis te tam bém uma po si ção
con trá ria não à pes soa do Se na dor Ma gui to Vi le la –
ao con trá rio, S. Exª tem nos so res pe i to, nos sa ad mi ra-
ção e nos sa ami za de pes so al, não só par ti dá ria. Mas, 
como S. Exª mes mo dis se, quan do essa de ci são for
re to ma da, quan do o Ple ná rio da Casa de ci dir o que
vai ocor rer com os Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi-
os nos Esta dos em que exis tem, como é o caso de
meu Esta do, o Pará, ha ve rá, com cer te za, al guns
des do bra men tos. Por exem plo, ao in vés de sete, te re-
mos ca tor ze con se lhe i ros, o que, no nos so en ten di-
men to, é in cons ti tu ci o nal. A pró pria Cons ti tu i ção Fe -
de ral es ta be le ce cla ra men te o nú me ro de con se lhe i-
ros – na ver da de, sete. Há ain da ou tras ques tões le-
van ta das no meu pro nun ci a men to.

Peço, en tão, a V. Exª que, ape nas para agi li zar o
pro ces so e para dar logo par ti da à vo ta ção do re que ri-
men to do Se na dor De mós te nes Tor res, re tor nan do
essa ma té ria à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, dê como lido o pro nun ci a men to em que
ex po nho a mi nha po si ção.

DISCURSO DO SR. SENADOR LUIZ
OTÁVIO, PUBLICADO NA FORMA DO
DISPOSTO NO ART. 203 DO REGIMENTO
INTERNO.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa nha-
men to ta qui grá fi co.) Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, es ta mos re u ni dos hoje, no Ple ná rio des ta
Casa, para re a li zar a 5ª e úl ti ma ses são de dis cus são
em pri me i ro tur no da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu-
i ção nº 36, de 1999.

Como sa be mos, a fi na li da de da PEC em tela, de 
au to ria do Exce len tís si mo Se na dor Ma gui to Vi le la, é
a ex tin ção dos Tri bu na is e Con se lhos de Con tas dos
Mu ni cí pi os, que, atu al men te, exis tem nos Esta dos do
Pará, Ce a rá, Ba hia e Go iás. As atri bu i ções e os car -
gos vin cu la dos aos ór gãos em ques tão se ri am trans -
fe ri dos aos res pec ti vos Tri bu na is de Con tas dos Esta -
dos, com a ga ran tia de que os car gos iri am sen do ex -
tin tos à me di da que se tor nas sem va gos.

Em ou tu bro de 2001, na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça do Se na do Fe de ral, o Pa re cer do Se na-
dor José Fo ga ça foi re je i ta do, ten do sido apro va do o
Voto em Se pa ra do do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, con -
trá rio à apro va ção da PEC. Em no vem bro do mes mo
ano, foi in ter pos to o re cur so que pro pi ci ou a con ti nu i-
da de da tra mi ta ção da ma té ria.

Na qua li da de de re pre sen tan te de um dos Esta -
dos in te res sa dos no re sul ta do da tra mi ta ção da PEC
36/99, jul go opor tu no te cer al gu mas con si de ra ções a
res pe i to do tema na pre sen te oca sião.

Sr. Pre si den te, a aná li se de uma PEC deve se
ini ci ar, obri ga to ri a men te, pelo es tu do de sua cons ti tu-
ci o na li da de, ten do em vis ta o dis pos to no art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. A pre sen te ma té ria, no que tan -
ge a esse as pec to, já foi exa mi na da an te ri or men te
pelo Con gres so Na ci o nal em, pelo me nos, duas opor-
tu ni da des.

A pri me i ra ocor reu na tra mi ta ção da PEC
263/95, em que se pro pu nha a ex tin ção dos Tri bu na is
de Con tas tan to dos Esta dos como dos Mu ni cí pi os. O
voto em se pa ra do do Exce len tís si mo De pu ta do Nil-
son Gib son, con trá rio aos ob je ti vos da PEC, apre sen-
tou uma tese, a meu ver, in con tes tá vel.

O bri lhan te voto nos aler ta para o fato de que a
pre ten di da ex tin ção dos Tri bu na is de Con tas dos
Esta dos e dos Mu ni cí pi os (pas so a ci tar) “aten ta, fron -
tal men te, con tra o prin cí pio bá si co cons ti tu ci o nal da
se pa ra ção de Po de res, quer na área fe de ral como na
das uni da des da fe de ra ção, bem como atin ge, por via
oblí qua, a for ma fe de ra ti va de Esta do”. Em ou tras pa -
la vras, a PEC 263/95 ata ca va, a um só tem po, duas
cláu su las pé tre as de nos sa Lei Ma i or, dis pos tas no
art. 60, pa rá gra fo 4º, in ci sos I e III, em que se pro í be a
de li be ra ção de pro pos tas de emen da ten den tes a
abo lir a for ma fe de ra ti va de Esta do e a se pa ra ção dos 
Po de res.
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A se gun da PEC que dis cu tiu a ques tão, de nú -
me ro 19/99, foi re la ta da pelo Exce len tís si mo De pu ta-
do Ger son Pe res, do meu Esta do do Pará. O re la tó rio
do ilus tre par la men tar, em li nhas ge ra is, se gue a mes -
ma li nha de ra ci o cí nio ado ta da pelo De pu ta do Nil son
Gib son no re la tó rio da PEC 263/95, com um acrés ci-
mo ar gu men ta ti vo mu i to in te res san te. Lem bra-nos o
re la tor de que a PEC 19/99, ao in ter fe rir na auto-or ga-
ni za ção dos Esta dos-Mem bros, fere a au to no mia a
eles as se gu ra da pelo art. 25 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Uma vez que se te nha con ce di do aos Esta dos a fa cul-
da de de ex tin guir ou não seus Tri bu na is de Con tas
dos Mu ni cí pi os, qual quer emen da que bus que su pri-
mir essa au to no mia res ta inad mis sí vel e pre ju di ca da
des de o mo men to de sua con cep ção.

Os ar gu men tos ar ro la dos nas duas pro pos tas
que ci tei são per fe i ta men te apli cá ve is à PEC ora ana -
li sa da. Mais uma vez, es ta mos di an te de uma pro pos-
ta de emen da que fere fron tal men te o prin cí pio fe de-
ra ti vo. Uma vez mais, está ame a ça da a au to no mia
con ce di da aos Esta dos para que or ga ni zem seus Tri-
bu na is de Con tas e fa çam a op ção pela per ma nên cia
das Cor tes en tão exis ten tes.

Este é o mo men to, por tan to, de sair em de fe sa
das de ci sões to ma das pe los já men ci o na dos Esta dos
do Pará, Ce a rá, Ba hia e Go iás, que op ta ram pela ma -
nu ten ção de seus Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi-
os. São de ci sões que pre ci sam ser res pe i ta das, pois
fo ram to ma das pe los en tes que, cons ti tu ci o nal men te,
têm com pe tên cia para tomá-las: os Esta dos-Mem-
bros de nos sa Fe de ra ção.

Assim, pe las ra zões ex pen di das, não se jus ti fi ca
a in ter fe rên cia do Con gres so Na ci o nal na au to no mia
dos Esta dos, des res pe i tan do o prin cí pio fe de ra ti vo e
fe rin do cláu su las pé tre as da Cons ti tu i ção. A PEC
36/99 pa de ce, por tan to, de gra ve ví cio de in cons ti tu ci-
o na li da de, mo ti vo pelo qual a pro po si ção em aná li se
não deve pros pe rar.

Não fos sem su fi ci en tes os ar gu men tos já apre -
sen ta dos, res ta ri am ain da os pon tos fa vo rá ve is, do
pon to de vis ta do mé ri to, à con ser va ção dos Tri bu na is
de Con tas dos Mu ni cí pi os.

Ini ci al men te, é pre ci so lem brar que os tri bu na is
hoje ame a ça dos não sur gi ram do nada, ins pi ra dos
por ra zões in jus ti fi cá ve is. Mu i to pelo con trá rio, sua cri -
a ção foi fru to da ne ces si da de sen ti da pe los Esta dos
de cri ar uma en ti da de es pe ci a li za da que ga ran tis se,
ao mes mo tem po, uma fis ca li za ção efe ti va e per ma-
nen te das con tas mu ni ci pa is e uma ori en ta ção a suas
inú me ras co mu nas, qua se sem pre ex tre ma men te ca -
ren tes de pes so al téc ni co-ad mi nis tra ti vo.

No Ce a rá, por exem plo, o Tri bu nal de Con tas
dos Mu ni cí pi os ad vém do an ti go Con se lho de Assis -
tên cia Téc ni ca dos Mu ni cí pi os, ór gão cri a do em 1954. 
Des de en tão, ocor reu uma evo lu ção na tu ral no sen ti-
do da es pe ci a li za ção do pes so al téc ni co nos pro ble-
mas ca rac te rís ti cos do mu ni ci pa lis mo.

Ain da em re la ção ao TCM do Ce a rá, gos ta ria de 
res ga tar o tes te mu nho do ilus tre Se na dor Luiz Pon tes
por oca sião das dis cus sões da PEC 36/99 no âm bi to
da CCJ, em ou tu bro de 2001. Con tou-nos o Se na dor
Luiz Pon tes que, du ran te o pe río do em que exer ceu a
Pre si dên cia da Assem bléia Le gis la ti va do Ce a rá, teve 
uma con vi vên cia ex tre ma men te sa lu tar com o Tri bu-
nal de Con tas dos Mu ni cí pi os, ao qual te ceu os ma i o-
res elo gi os pela com pe tên cia com que de sem pe nha-
va suas fun ções de fis ca li za ção e con tro le.

Na mes ma oca sião, eco an do as pa la vras do Se -
na dor Luiz Pon tes, o Se na dor Antô nio Car los Jú ni or
fez ques tão de dar tam bém o seu de po i men to a res -
pe i to do fun ci o na men to do TCM ba i a no, con si de ra do
mu i to bom por aque le par la men tar.

De mi nha par te, não te nho se não elo gi os a te cer
ao Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os do meu Esta do
do Pará. Como to dos sa be mos, o Pará pos sui cer tas
pe cu li a ri da des que o dis tin guem de gran de par te dos
de ma is Esta dos bra si le i ros. O ter ri tó rio do Esta do é
ma i or que o de mu i tos pa í ses eu ro pe us e abar ca 143
Mu ni cí pi os. É de ex tre ma im por tân cia para o Esta do,
por tan to, a exis tên cia de um ór gão téc ni co que seja
es pe ci a li za do nas pe cu li a ri da des das con tas mu ni ci-
pa is. A re le vân cia de tal ór gão au men tou ain da mais
com o ad ven to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
que pas sou a exi gir mais ri gor na apre sen ta ção das
con tas e na fis ca li za ção das ir re gu la ri da des.

Nes se par ti cu lar, que ro res sal tar o tra ba lho
exem plar re a li za do pelo ex-pre si den te do TCM do
Pará, Ro nal do Pas sa ri nho, cuja com pe tên cia ad mi-
nis tra ti va vem sen do es plen di da men te re pro du zi da
no man da to do atu al pre si den te, Alo í sio Cha ves. É um 
alí vio sa ber que um ór gão tão im por tan te para o Pará
tem es ta do em mãos tão ca pa zes quan to à des ses
dois se nho res.

Enfim, os TCMs vêm re a li zan do um tra ba lho im -
pres cin dí vel nos Esta dos em que exis tem, ga ran tin do
um con tro le ex ter no mais efe ti vo das con tas mu ni ci pa is.
De fato, o que ne ces si ta mos, no Bra sil, é de in ten si fi car,
ja ma is de di mi nu ir, o con tro le das con tas pú bli cas pe las
cor tes es pe ci a li za das. Qu al quer ati tu de no sen ti do con -
trá rio cons ti tui re tro ces so im per doá vel num país como o 
nos so, ain da re ple to de inú me ros fo cos de cor rup ção e
de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.
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Sr. Pre si den te, para fi na li zar, gos ta ria de lem-
brar que a ex tin ção dos Tri bu na is de Con tas dos Mu -
ni cí pi os vai na con tra mão de um dos prin cí pi os da
Admi nis tra ção Pú bli ca mo der na – o prin cí pio da des -
cen tra li za ção. O es va zi a men to das com pe tên ci as
mu ni ci pa is e es ta du a is e a con cen tra ção de po der na
União são ten dên ci as que aba lam fun da men tal men te
o pac to fe de ra ti vo con sa gra do em nos sa Lei Ma i or. A
ex tin ção dos Tri bu na is de Con tas dos Mu ni cí pi os por
meio de emen da à Cons ti tu i ção, e não por von ta de do 
Esta do in te res sa do, re for ça essa ten dên cia cen tra li-
za do ra con tra a qual nós, de fen so res da Fe de ra ção,
de ve mos nos in sur gir.

Con cla mo, des sa for ma, meus pa res nes ta
Casa, re pre sen tan tes que são dos Esta dos Fe de ra-
dos, a de fen der uma vez mais o Fe de ra lis mo. Pe los
mo ti vos ex pos tos, en ten de mos que o pa re cer da
CCJ, con trá rio às in ten ções da PEC 36/99, deve ser
man ti do pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral. Que cada
Esta do in te res sa do con ser ve, as sim, a com pe tên cia
de ex tin guir seu Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os.

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

pos) – Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª será aten di do na
so li ci ta ção que fez para que o seu pro nun ci a men to
seja dado como lido.

A Mesa vai co lo car em vo ta ção o Re que ri men to
nº 731, de 2003, de adi a men to de dis cus são.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa es cla re ce ao Ple ná rio que, nes sa na tu-
re za de re que ri men to, ape nas o au tor e um re pre sen-
tan te de cada Par ti do po dem en ca mi nhar. Por tan to, o
Re gi men to tam bém é ex pres so.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar pelo
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
pelo PMDB, para en ca mi nhar, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos.

A Mesa es cla re ce, an tes de con ce der a pa la vra
ao Se na dor Ma gui to Vi le la, para que não res te dú vi-
da, que o au tor já fez uso da pa la vra e jus ti fi cou o re -
que ri men to e que um Se na dor por cada Par ti do po de-
rá en ca mi nhar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
pelo PMDB, por cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Eu
gos ta ria, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de
con cor dar com o au tor do re que ri men to, por que me

per mi ti rá dis cu tir me lhor a pro pos ta. Pa re ce-me que
al guns não en ten de ram bem a ra zão des sa emen da
cons ti tu ci o nal.

O Se na dor De mós te nes Tor res le van ta um pro -
ble ma, por que os con se lhe i ros e os fun ci o ná ri os irão
para o Tri bu nal de Con tas do Esta do, in da gan do se o
or ça men to tam bém os acom pa nha rá. Do con trá rio,
ha ve rá pro ble mas com a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Con cor do com S. Exª, por que não de se jo que
ne nhum con se lhe i ro ou fun ci o ná rio seja pre ju di ca do.
Se for para pre ju di car, não con tem co mi go, é ló gi co
que eu nem apre sen ta ria um pro je to. Como não de se-
jo pre ju di car con se lhe i ros nem fun ci o ná ri os, con cor-
do com o adi a men to, por que, aí, va mos dis cu tir o pro -
ble ma, se o or ça men to do Tri bu nal de Con tas dos Mu -
ni cí pi os tam bém se gui rá para o tri bu nal úni co que na -
tu ral men te será cons ti tu í do, o que res guar da rá ain da
mais o in te res se de mi nha pro pos ta.

Con cor do com o adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ten do o au tor da ma té ria con cor da do, a Mesa
co lo ca o Re que ri men to nº 731, de 2003, em vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (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 Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, que ro di zer que esse pro ble ma já foi es tu da do
exa us ti va men te e adi a do mu i tas ve zes nes te ple ná rio.
Será mais um adi a men to. Ago ra, tem sido pra xe en -
cer rar-se a dis cus são da ma té ria e, de po is, se vo tar,
para quan do ele vol tar ao ple ná rio não ser dis cu ti do
ou tra vez, como tem sido am pla men te dis cu ti do. Mas
V. Exª de ci di rá, com sua sa be do ria, e ace i ta rei qual -
quer de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª, com sa be do ria, le van ta a ques tão.

Ten do sido apre sen ta do um re que ri men to de
adi a men to, va mos con clu ir a sua vo ta ção. Por tan to, a
ma té ria será re e xa mi na da pela Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te, vol ta rá
ao ple ná rio.

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, a ma té ria vol ta à Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para re e-
xa me.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 23, DE 2003

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 23, de 2003, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Efra im Mo ra-
is, que dá nova re da ção ao § 1º do art. 100
da Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do li mi te má xi-
mo para pa ga men to de obri ga ções re la ti vas
a pre ca tó ri os ju di ci a is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 593, 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 De mós te nes
Tor res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis-
cus são da ma té ria, em pri me i ro tur no, po den do ser
ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí -
ni mo, da com po si ção do Se na do.

Em dis cus são a Pro pos ta. (Pa u sa.)
So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º

Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 1-PLEN

Subs ti tua-se na re da ção pro pos ta pela PEC nº
23, de 2003 ao § lº do ar ti go 100, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, as ex pres sões “ até ses sen ta par ce las

por “até cen to e vin te par ce las”.

Jus ti fi ca ção

O au tor ao apre sen tar a pro po si ção as si na la
como prin ci pal ob je ti vo pos si bi li tar aos en tes fe de ra-
dos sal da rem os pre ca tó ri os sem fe rir os man da men-
tos da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e pre ser van do
a ca pa ci da de de cum prir com as de ma is obri ga ções
da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Ao ana li sar a pre sen te pro pos ta deve-se re por-
tar ao que dis põe o Ato das Dis po si ções Tran si tó ri as,
acres cen ta do pela Emen da Cons ti tu ci o nal de nº 30,
que com re la ção ao pra zo para pa ga men to de pre ca-
tó rio, as sim es ta be le ce:

“Art. 78. Res sal va dos os cré di tos de fi-
ni dos em lei como de pe que no va lor e os de 
na tu re za ali men tí cia, os de que tra ta o art.

33 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó rias e suas com ple men ta ções
e os que já ti ve rem os seus res pec ti vos re -
cur sos li be ra dos ou de po si ta dos em ju í zo,
os pre ca tó ri os pen den tes na data da pro-
mul ga ção des ta emen da e os que de cor re-
ram de ações ini ci a is aju i za das até 31 de
de zem bro de 1999 se rão li qui da dos pelo
seu va lor real, em mo e da cor ren te, acres ci-
do de ju ros le ga is, em pres ta ções anu a is,
igua is e su ces si vas, no pra zo má xi mo de
dez anos, per mi ti da e ces são dos cré di tos.”

O art. 78, di fe ren te men te da PEC em aná li se,
pre vê um pra zo de dez anos para o pa ga men to dos
pre ca tó ri os aju i za dos até o fi nal do ano de 1999. Si tu-
a ção mais van ta jo sa para os en tes fe de ra ti vos do que
a pro pos ta de ses sen ta par ce las, cons tan te na pro-
pos ta sob aná li se.

Para efe ti va men te ga ran tir o equi lí brio das con -
tas de to dos os en tes fe de ra ti vo é fun da men tal as se-
gu rar que o pra zo de pa ga men to dos pre ca tó ri os con -
ti nue a ser igual ao de fi ni do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 30.

Des ta for ma, para dar real efi cá cia às in ten ções
que nor te i am a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção,
apre sen to emen da au men tan do o pra zo de pa ga-
men to dos pre ca tó ri os de ses sen ta par ce las para
cen to e vin te par ce las.

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, com a dis cus são já de vi da men te
en cer ra da, em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 9:

PARECER Nº 1.034, DE 2003
(Esco lha de au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re-
cer nº 1.034, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Sér gio Gu er ra, so bre a Men sa gem nº 150, 
de 2003 (nº 338/2003, 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 José Ze nó bio Te i xe i ra de Vas con-
ce los para exer cer o car go de Di re tor-Ge-
ral da Agên cia de De sen vol vi men to do
Nor des te – ADENE.

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 732 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 Pa re cer nº 1.034 de 2003 a fim
de ser fe i ta na ses são de 27-8-03. 

Sala das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se na-
dor Ro me ro Jucá .

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 do pró xi mo

dia 27.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Item 10:

REQUERIMENTO Nº 627, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 627, de 2003, da Se na do ra Ide li
Sal vat ti, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
seja con vo ca do o Se nhor Antô nio Pa loc ci
Fi lho, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, para
pres tar es cla re ci men tos so bre a ne ces si da-
de ou não de um novo acor do da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal.

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 733, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 256, in ci so I, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da do
re que ri men to nº 627 de 2003, de mi nha au to ria, que
so li ci ta a con vo ca ção do Se nhor Antô nio Pa loc ci Fi -
lho, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, para pres tar es -
cla re ci men tos so bre a ne ces si da de ou não de um
novo acor do da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com o
Fun do Mo ne tá rio, ten do em vis ta que re que ri men to
de mes mo teor foi apre sen ta do na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa no dia 19 de fe ve-
re i ro úl ti mo, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy.
Ou vi da a men ci o na da au to ri da de na re fe ri da Co mis-
são e, ain da as sim, jul gar-se opor tu no a ma ni fes ta-
ção em Ple ná rio, o re que ri men to ini ci al será no va-
men te pro pos to.

Sa las das Ses sões, 20 de agos to de 2003. – Se na-
do ra Ide li Sal vat ti, (PT/SC).

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 Re que ri men to nº 627, de 2003, vai de fi ni ti va-

men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2001 (nº
333/99, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que
re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro-
pri e da de in dus tri al, ten do

Pa re cer sob nº 772, 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 De mós te nes Tor res,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

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

Pas sa-se à dis cus são do pro je to e da emen da,
em tur no úni co.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem V. Exª a pa la vra para dis cu tir.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, este é um pro je to ex-
tra or di ná rio. Ele mo di fi ca a re gu la men ta ção dos cri -
mes con tra a pro pri e da de ma te ri al, mais es pe ci fi ca-
men te os cri mes con tra a pro pri e da de in dus tri al.
Ante ri or men te, ou tro pro je to vin do da Câ ma ra tam-
bém aqui foi dis cu ti do e re la ta do, se não me en ga no,
pelo Se na dor João Ca pi be ri be, so bre os cri mes con -
tra a pro pri e da de in te lec tu al.

Esse pro je to guar da con so nân cia com o an te ri-
or. Au men ta as pe nas mí ni mas de for ma a fa zer com
que es ses de li tos fu jam dos cha ma dos ju i za dos es pe-
ci a is, po den do ter uma ape na ção mais ri go ro sa, en -
se jan do, in clu si ve, a pri são em fla gran te dos seus in -
fra to res.

Se gun do, ele se tor na de ação pe nal pri va da, o
que pos si bi li ta a quem é ofen di do re pre sen tar a au to-
ri da de para to mar a ini ci a ti va. Com isso de i xa-se de
pu nir ape nas ca me lôs e pas sa-se a pu nir os gran des
fra u da do res des te País. E, mais, dá ao juiz po der para 
de ter mi nar apre en são, pos te ri or men te a des tru i ção
ou a guar da, de qual quer for ma, por aque le que de -
tém o di re i to de pro pri e da de, o que é um avan ço, por -
que, mu i tas ve zes, en quan to se aguar da a con clu são
do pro ces so, os de pó si tos ju di ci a is fi cam en tu lha dos
des ses ma te ri a is e fre qüen te men te sem qual quer fi -
na li da de.

De sor te que o pro je to é me ri tó rio. Apre sen tei
um subs ti tu ti vo que foi aco lhi do. Com cer te za, a par tir
de ago ra, te re mos um me ca nis mo mais efi ci en te de
com ba te aos cri mes con tra a pro pri e da de in dus tri al.

Para se ter uma idéia, nem o Mi nis tro da Jus ti-
ça, que vive pug nan do fa vo ra vel men te pe nas mais
bran das, mais su a ves para os de lin qüen tes, des sa
vez se opôs. 

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria.

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-CCJ, subs ti tu ti va,
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.)

Apro va da a Emen da nº 1-CCJ, subs ti tu ti va, fica
pre ju di ca do o pro je to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra, a fim de re di-
gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 11 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga ções
re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 183, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 202 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, pas sam a vi go rar com
as se guin tes re da ções, acres cen tan do–se um pa rá-
gra fo úni co ao art. 193:

“Art. 183. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art. 184 ................................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art. 185. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art.187. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art. 188. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art. 189. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art 190. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art. 191. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co.........................”(NR)
“Art. 192. ...............................................
Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.”(NR)
“Art. 193. Usar in di ca ção ge o grá fi ca

em pro du to, re ci pi en te, in vó lu cro, cin ta, ró tu-
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lo, fa tu ra, cir cu lar, car taz ou em ou tro meio
de di vul ga ção ou pro pa gan da, mes mo que
acom pa nha da de ter mos re ti fi ca ti vos tais
como “tipo”, “es pé cie”, “gê ne ro”, “sis te ma”,
“se me lhan te”, “su ce dâ neo”, “idên ti co”, ou
equi va len te, não res sal van do a ver da de i ra
pro ce dên cia ou ori gem do pro du to.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do–se de in di-
ca ção ge o grá fi ca para vi nhos e des ti la dos,
não se apli ca rá a res sal va da ver da de i ra
pro ce dên cia pre vis ta aci ma.”(NR)

“Art. 194. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.”(NR)

“Art. 195. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.”(NR)

§ 1º .......................................................

§ 2º ..............................................”(NR)
“Art. 196. As pe nas pre vis tas nos Ca-

pí tu los I, II, III e V des te Tí tu lo se rão au men-
ta das de um ter ço à me ta de se:

I – .........................................................

II – ...….........................................”(NR)
“Art. 202. Nos cri mes a que se re fe re

este Tí tu lo, po de rá o juiz, a re que ri men to do 
Mi nis té rio Pú bli co, da au to ri da de po li ci al ou
do ti tu lar do di re i to vi o la do:

I – de ter mi nar a apre en são da to ta li da-
de dos bens que in cor po rem vi o la ções de
di re i tos de pro pri e da de in dus tri al, além dos
equi pa men tos, su por tes, ma tri zes, mol des,
ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is em pre ga dos,
quan do es tes se des ti na rem, pre ci pu a men-
te, à prá ti ca do ilí ci to;

II – de ter mi nar a des tru i ção de to dos
os bens que in cor po rem a vi o la ção do di re i-
to de pro pri e da de in dus tri al ao pro la tar a
sen ten ça ou, a qual quer mo men to, res sal va-
da a pos si bi li da de de se pre ser var o cor po
de de li to, quan do não hou ver im pug na ção
quan to à ili ci tu de dos bens ou a ação pe nal
não pu der ser ini ci a da por fal ta de de ter mi-
na ção de quem seja o au tor do ilí ci to;

III – de ter mi nar o per di men to dos equi -
pa men tos, su por tes e ma te ri a is apre en di dos
que se des ti nem, pre ci pu a men te, à pro du-

ção dos bens que in cor po rem a vi o la ção do
di re i to de Pro pri e da de in dus tri al.”(NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor 90 (no ven ta)
dias após a sua pu bli ca ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
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 Edu ar-
do Su plicy pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, como es tão aqui to dos os Se na do-
res, gos ta ria de con fir mar a in for ma ção de que hoje, 
às 18 ho ras e 30mi nu tos, o Mi nis tro de De fe sa Na ci-
o nal es ta rá na Co mis são de Re la ções Exte ri o res,
para pres tar es cla re ci men to so bre o epi só dio do
avião fran cês em Ma na us e que o Prê mio No bel de
Eco no mia do Pro fes sor Jo seph Sti glitz aca ba de
con fir mar que com pa re ce rá ao Se na do Fe de ral à
con vi te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, cujo 
Pre si den te é o Se na dor Ra mez Te bet, em vir tu de de 
re que ri men to apro va do na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res, para pro fe rir pa les tra na quar ta-fe i ra que
vem, às 14 ho ras, a res pe i to das di re tri zes de po lí ti-
ca eco nô mi ca para pro mo ver o cres ci men to, a jus ti-
ça e os pas sos para in te gra ção das Amé ri cas. To dos
os Se na do res es tão con vi da dos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 690, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 690, 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 tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 151, de 2001, com os Pro je tos
de Lei do Se na do nºs 370, de 1999, e 145,
de 2000, que já se en con tram apen sa dos,
por re gu la rem a mes ma ma té ria.

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.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 151, de 2001, e
os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 370 de 1999, e 145,
de 2000, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam
às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, e de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para exa me. Em vis ta dis -
so, os Pro je tos de Lei do Se na do de nºs 145, de 2000, 
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e 370, de 1999, cons tan tes dos Itens 14 e 15 da pa u ta
da pre sen te ses são, saem da Ordem do Dia.

De acor do com a de li be ra ção do Ple ná rio, to ma-
da na ses são de 23 de abril do cor ren te ano, com a
apro va ção do Re que ri men to nº 253, de 2003, fica
pre ju di ca do o Re que ri men to nº 700, de 2003, de au -
diên cia da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 151, de 2001, re fe ren te
ao Item 13 da pa u ta.

É o se guin te o item 13, pre ju di ca do
em vir tu de da apro va ção do item 12:

Item 13

REQUERIMENTO Nº 700, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
700, de 2003, do Se na dor Pa u lo Octá vio, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de Lei do 
Câ ma ra nº 151, 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.

São os se guin tes os itens 14 e 15 que saem da
Ordem do Dia em vir tu de da apro va ção do item 12:

Item 14

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei
do Se na do nº 370, de 1999 e com o Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 151, de 2001)
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 12, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 145, de 2000, de au to ria do Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que re vo ga dis po si ti vos das Leis nºs
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991 (lo ca ções de imó ve is
ur ba nos e pro ce di men tos a elas per ti nen tes), e da Lei 
nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990 (im pe nho ra bi li da de
do bem de fa mí lia), ten do

Pa re ce res sob nºs 658 e 1.271, de 2002, e 971,
de 2003, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Fre i re, 1° pro nun ci a men to (so bre os
Pro je tos): pela apro va ção do Pro je to e pela re je i ção
do Pro je to de Lei do Se na do n° 370, de 1999, que tra -
mi ta em con jun to, e 2º pro nun ci a men to (so bre a
Emen da nº 1, de Ple ná rio): pela re je i ção; e

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 253, de 2003), Re la tor:
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, pela apro va ção do
Pro je to e pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 
370, de 1999, e da Emen da nº 1, de Ple ná rio.

Item 15

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to

de Lei do Se na do nº 145, de 2000 e com 
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 151, de 2001)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
 do Re cur so nº 12, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 370, de 1999, de au to ria do Se na dor La u ro
Cam pos, que re vo ga dis po si ção que res trin ge o prin -
cí pio da im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí lia, cons -
tan te do art. 82 da Lei n° 8.245, de 18 de ou tu bro de
1991, ten do

Pa re ce res sob nºs 658 e 1.271, de 2002, e 971,
de 2003, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Fre i re, 1° pro nun ci a men to (so bre os 
Pro je tos): pela re je i ção do Pro je to e fa vo rá vel ao Pro -
je to de Lei do Se na do n° 145, de 2000, que tra mi ta em 
con jun to, e 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1,
de Ple ná rio): pela re je i ção.

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 253, de 2003), Re la tor:
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, pela re je i ção do Pro je-
to e da Emen da nº 1, de Ple ná rio, e pela apro va ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 145, de 2000, que tra mi ta
em con jun to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem
do Dia.

So bre a mesa, pa re ce res 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:

PARECER Nº 1135, DE 2003 
(Da Comissão Diretora)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei do Se na do no 132, de 2000.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000, que al te ra o
De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di-
go Pe nal Mi li tar e o De cre to-Lei nº 1.002, de 21 de ou -
tu bro de 1969 – Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de agos to
de 2003. – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro meu
Tuma – He rá cli to For tes – Sér gio Zam bi a si.
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ANEXO AO PARECER
Nº 1.135, DE 2003

Alte ra os De cre tos-Lei nºs 1.001 e
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969, para re de-
fi nir a com pe tên cia do foro mi li tar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 1.001, de 21

de ou tu bro de 1969, Có di go Pe nal Mi li tar, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 9º. ..................................................
..............................................................
II – os cri mes pre vis tos nes te Có di go e 

os pre vis tos na le gis la ção pe nal, quan do
pra ti ca dos:

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Os cri mes de que

tra ta este ar ti go, quan do do lo sos con tra a
vida e co me ti dos por mi li ta res dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os
con tra ci vil, se rão de com pe tên cia do Tri-
bu nal do Júri.” (NR)

Art. 2º A alí nea c, do art. 10 do De cre to-Lei nº
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969, Có di go de Pro ces-
so Pe nal Mi li tar, pas sa a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
c) em vir tu de de re qui si ção do juiz au -

di tor ou do Mi nis té rio Pú bli co.” (NR)

Art. 3º O art. 82 do De cre to-Lei nº 1.002, de 21
de ou tu bro de 1969, Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção e acres ci do
de um § 2º pas san do a § 1º o atu al pa rá gra fo úni co:

“Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al e a
ele es tão su je i tos, em tem po de paz:

..............................................................
§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida 

pra ti ca dos con tra ci vil, na for ma do dis pos-
to no art. 9º do De cre to-Lei nº 1.001, de 21 
de ou tu bro de 1969, Có di go Pe nal Mi li tar,
por mi li ta res dos Esta dos, do Dis tri to Fe-
de ral e dos Ter ri tó ri os, a Jus ti ça Mi li tar, ou -
vi do o Mi nis té rio Pú bli co, en ca mi nha rá os
au tos do in qué ri to po li ci al-mi li tar ao Tri bu-
nal do Júri.” (NR)

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

PARECERES NºS 1.136 E 1.137, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
55, de 1999 – Com ple men tar, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a re da-
ção do § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17
de mar ço de 1964, que “es ta tui nor mas ge-
ra is de Di re i to Fi nan ce i ro para ela bo ra ção e
con tro le dos or ça men tos e ba lan ços da
União, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do
Dis tri to Fe de ral”, e so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 581, de 1999 – Com ple men tar, de
au to ria da Se na do ra Lu zia To le do, que dá
nova re da ção ao § 2º do art. 15 da Lei nº
4.320, de 17 de mar ço de 1964, que “es ta tui
nor mas ge ra is de Di re i to Fi nan ce i ro para
ela bo ra ção e con tro le dos or ça men tos e ba -
lan ços da União, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi-
os e do Dis tri to Fe de ral” (Tra mi tan do em
con jun to, nos ter mos do Re que ri men to nº
316, de 2000).

PARECER Nº 1.136, 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 Fo ga ça

I – Re la tó rio

Por de li be ra ção pre li mi nar da dou ta Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, vêm ao exa me 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 os ane-
xos Pro je tos de Lei do Se na do, am bos pre ten den do a
al te ra ção do § 2º do art. 15 de Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, que es ta be le ce nor mas ge ra is de Di -
re i to Fi nan ce i ro, para mo der ni zar o con ce i to da clas -
si fi ca ção da des pe sa pú bli ca no que se re fe re a ma te-
ri al per ma nen te, ten do em con ta prin ci pal men te “o
ma te ri al do cu men tal”, como os li vros e os re gis tros de 
re pro du ção mag né ti cos, que, pelo sim ples fato de
per ten ce rem a acer vos fran que a dos ao pú bli co, es tão
sem pre su je i tos à rá pi da de te ri o ra ção.

Os dois tex tos es tão as sim re di gi dos:
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II – Aná li se

O ane xo pro ces sa do con tém duas mi nu tas de
pa re cer:

• Uma, da la vra do Se na dor Ra mez Te bet, que
con clui pela re je i ção do PLS 55, ao ar gu men to de
que, à se me lhan ça do que foi de ci di do em re la ção ao
§ 3º do art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ju ros re a is),
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con si de ra ria in cons ti tu ci-
o nal o tex to des te PLS, e que “já tra mi ta no Con gres-
so Na ci o nal, atu al men te na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to de 
Lei Com ple men tar nº 135, de 1996, que tra ta do § 9º
do art. 165 da Cons ti tu i ção”;

• Ou tra, de au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u-
sen, que dá pela apro va ção do PLS 581, por cons ti tu-
ci o nal, ju rí di co e pro du zi do em boa téc ni ca le gis la ti va.

Como se vê, duas são as po si ções so bre a mes ma
ma té ria. Uma, por sua apro va ção; ou tra, por sua re je i ção.

Para o des lin de da con tro vér sia, é ne ces sá rio
que exa mi ne mos o con tex to de nos sa Lei Ma i or, nos
ca pí tu los que re gem o as sun to aqui ver sa do.

O Ca pí tu lo III do Tí tu lo VI (Da Tri bu ta ção do
Orça men to) cu i da Das Fi nan ças Pú bli cas, onde se
ins cre ve o § 9º do art. 165, ver bis:

“§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I  –  dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro,

a vi gên cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or -
ga ni za ção do pla no plu ri a nu al, da lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as e da lei or ça men tá ria
anu al;

II  –  es ta be le cer nor mas de ges tão fi -
nan ce i ra e pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di-
re ta e in di re ta, bem como con di ções para a
ins ti tu i ção e fun ci o na men to de fun dos.”

O Ca pí tu lo IV do tí tu lo VII (Da Ordem Eco nô-
mi ca e Fi nan ce i ra) tra ta Do Sis te ma Fi nan ce i ro Na-
ci o nal, onde está pos to o art. 192, que, den tre ou-
tros te mas, tra ta dos ju ros re a is (§ 3º).

Res sal ta, as sim, de pron to, a di fe ren ça fun da-
men tal en tre as duas par tes men ci o na das. Uma pre -
vê re gras so bre fi nan ças pú bli cas; ou tra, so bre o con -
tro le e a fis ca li za ção das fi nan ças pri va das. É, aliás, o
que nos en si na o Pro fes sor Ri car do Lobo Tor res em
sua obra Cur so de Di re i to Fi nan ce i ro e Tri bu tá rio, Re -
no var, 5ª ed., 1999, p. 191:

“A CF dis ci pli na o sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal, as sim en ten di do o sis te ma das fi -
nan ças pri va das e do seu con tro le pelo go-
ver no. (...)

A CF se pa ra cla ra men te o sis te ma das 
fi nan ças pú bli cas, que abran ge os sub sis te-
mas tri bu tá rio, or ça men tá rio, dos gas tos pú -
bli cos e mo ne tá rio (arts. 145  –  169), do sis -
te ma das fi nan ças na ci o na is, a com pre en-
der as ins ti tu i ções pri va das, in clu si ve os
ban cos per ten cen tes aos po de res pú bli cos
que ope rem sob a for ma de pes soa de di re i-
to pri va do.

Nes se con tex to é que apa re ce o Ban-
co Cen tral do Bra sil como ór gão es ta tal con -
tro la dor e dis ci pli na dor da ati vi da de fi nan ce i-
ra pri va da. Exer ce a com pe tên cia atri bu í da à 
União para fis ca li zar as ope ra ções de na tu-
re za fi nan ce i ra, es pe ci al men te as de cré di to,
câm bio e ca pi ta li za ção (art. 21, VIII).”

Ora, es tan do a te má ti ca de que se tra ta no
âm bi to das Fi nan ças Pú bli cas (arts. 163 a 169),
não há que se fa lar na de ci são do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral de que tra ta a ADIN nº 4-DF, que ver -
sou so bre os tão con tro ver ti dos ju ros re a is de 12% 
ao ano (art. 192).

Tan to é as sim, que re cen te men te foi edi ta da a
Lei nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res pon sa bi-
li da de Fis cal), que dis põe so bre des pe sa pú bli ca,
ges tão pa tri mo ni al, pres ta ção de con tas e ou tros as -
sun tos tí pi cos das Finanças Públicas.

III – Pa re cer

Assim sen do, e sem mais de lon gas, o pa re cer é
no sen ti do de que am bos os pro je tos são cons ti tu ci o-
na is e ju rí di cos, de ven do pre va le cer o Pro je to de Lei
do Se na do nº 55, de 1999, por ser o mais an ti go e o
mais abran gen te.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor –
Bel lo Par ga – Wal deck Orné las – José Edu ar do
Du tra – Ro meu Tuma – Iris Re zen de – Ro me ro
Jucá – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Antô nio
Car los Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Ma ria do Car mo
Alves.

PARECER Nº 1.137, DE 2003
(Comissão de Assuntos Econômicos)

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

I – Relatório

Encon tram-se em exa me nes ta Co mis são os
Pro je tos de Lei do Se na do nos 55 e 581, am bos de
1999, em re gi me de tra mi ta ção con jun ta, por for ça da
apro va ção do Re que ri men to nº 316, de 2000.
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Tra ta-se de duas pro po si ções le gis la ti vas, des ti-
na das a al te rar o ad. 15 da Lei nº 4.320, de 17 de mar -
ço de 1964, que es ta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or ça men tos
e ba lan ços da União, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e
do Dis tri to Fe de ral.

O re fe ri do dis po si ti vo, em seu § 2º, con si de ra
“ma te ri al per ma nen te o de du ra ção su pe ri or a dois
anos”.

Os pro je tos bus cam ex ce tu ar des sa con ce i tu a-
ção li vros e me i os de re gis tro e de re pro du ção mag -
né ti cos pe den cen tes à ad mi nis tra ção pú bli ca.

O PLS no 55, de 1999, res sal va des sa clas si fi-
ca ção o pro du to con si de ra do raro ou va li o so, de acor -
do com di re tri zes da Asso ci a ção Bra si le i ra de Nor -
mas Téc ni cas (ABNT) ou da Bi bli o te ca Na ci o nal.

Antes de se rem vo ta das nas co mis sões a que
fo ram dis tri bu í das, as pro po si ções pas sa ram a tra mi-
tar em con jun to, por for ça da apro va ção do Re que ri-
men to nº 316, de 2000.

Em exa me na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, foi apro va do o PLS nº 55, de 1999.

Cum pre, ago ra, à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos pro nun ci ar-se so bre a ma té ria, que não foi
alvo de su ges tão de emen da.

II – Aná li se

As pro po si ções ob je ti vam con si de rar o ma te ri al
bi bli o grá fi co como bem não-per ma nen te, de con su-
mo, tor nan do-o in sus ce tí vel de aqui si ção e de ali e na-
ção nos ter mos dos cri té ri os de clas si fi ca ção, de re -
gis tro e de dis po si ção dos bens du rá ve is sub me ti dos
ao con tro le da Admi nis tra ção.

Os pro je tos pre ten dem, com isso, fa ci li tar não ape -
nas a aqui si ção, mas tam bém a des ti na ção so ci al do re -
fe ri do ma te ri al, após ces sa do seu pra zo de vida útil.

A le gis la ção vi gen te im pe de, por exem plo, que
se pro mo vam des car tes de li vros por do a ção, em be -
ne fi cio de bi bli o te cas pú bli cas de mu ni cí pi os po bres.

A prá ti ca, no en tan to, é bas tan te co mum em ou -
tros pa í ses.

Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, as bi bli o te-
cas che gam a de mons trar a ne ces si da de do des car te
e da con se qüen te subs ti tu i ção de tí tu los des gas ta dos
e de sa tu a li za dos, em aten ção aos in te res ses do
usuá rio, ao pro por ci o nar-lhe in for ma ção re le van te e
atu al.

Por ou tro lado, a le gis la ção bra si le i ra, ao tra tar o
ma te ri al bi bli o grá fi co como bem per ma nen te, di fi cul ta
tam bém o pro ces so de aqui si ção.

Da for ma como hoje se dá, os pa ga men tos re la-
ti vos às com pras são fe i tos an te ci pa da men te à en tre-
ga. Além dis so, não há como os ór gãos pú bli cos ne -
go ci ar des con tos, acar re tan do pre ju í zo ao Erá rio.

No caso de obras es tran ge i ras, a si tu a ção é
mais gra ve. Seu pre ço de capa che ga a so frer uma
ma jo ra ção de até 40%, por im po si ção do for ne ce dor.

A clas si fi ca ção con tá bil de que tra ta o dis po si ti-
vo le gal que se pre ten de mo di fi car ma ni fes ta-se, nes -
se sen ti do, alhe ia à es pe ci fi ci da de do bem “pu bli ca-
ção” de po si ta do em bi bli o te cas pú bli cas, pas sí vel de
ma nu se io cons tan te e, por tan to, de ir re me diá vel des -
gas te, à se me lhan ça de qual quer bem tra di ci o nal de
con su mo.

Quem per de é o pú bli co, ao dis por de pu bli ca-
ções em es ta do de de com po si ção de cor ren te do uso
pro lon ga do e ao va ler-se de obras de sa tu a li za das, in -
fen sas à re no va ção da in for ma ção.

Per de tam bém o Erá rio, pois a ali e na ção de tais
obras se dá como pa pel re ci cla do e não pelo va lor de
seu con te ú do téc ni co, cul tu ral, in for ma ti vo. Por tra-
tar-se de bem per ma nen te, con for me dis põe a lei,
não pode ser do a do a bi bli o te cas ca ren tes de re cur-
sos, que nor mal men te aten dem a le i to res de pe ri fe ria
ou de mu ni cí pi os po bres, sem con di ções de aces so
ao bem cul tu ral.

Qu an to à re po si ção de no vos tí tu los, con ti nua a
le sar-se o po der pú bli co, pe las ra zões an tes men ci o-
na das, re la ti vas à an te ci pa ção de pa ga men to e à au -
sên cia de des con tos so men te pos sí ve is no ce ná rio
das aqui si ções se le ti vas.

De modo que am bas as pro po si ções vêm ao en -
con tro dos an se i os das bi bli o te cas, do usuá rio e dos
co fres pú bli cos.

Sub me ti dos à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal sob a es pé cie “lei com ple men tar”, os pro je tos se
sub me tem ao con di ci o nan te da Lei Ma i or, por tra-
tar-se de fi nan ças pú bli cas, no que diz res pe i to à fi xa-
ção de “nor mas de ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta”, con for me dis ci pli na o
§ 9º, in ci so II, do art. 165 do tex to cons ti tu ci o nal. Nes -
se as pec to, as ini ci a ti vas são ir re to cá ve is, con for me
con clu iu a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

Ven ci dos os im pe di men tos de or dem ju rí di-
co-cons ti tu ci o nal, cum pre exa mi nar a ex ten são e a
efi cá cia do tex to pro pos to.

As pro po si ções bus cam ex ce tu ar os li vros e os
me i os de re gis tro mag né ti co, des de que não con si de-
ra dos ra ros ou va li o sos se gun do cri té ri os da Asso ci a-
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ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas ou da Bi bli o te ca
Na ci o nal.

No en tan to, ao re fe rir-se ape nas a li vros, as ini -
ci a ti vas ig no ram os ma pas e os pe rió di cos, que guar -
dam per fe i ta si me tria com aque les bens. Mais apro-
pri a do se ria uti li zar a ex pres são ge né ri ca “ma te ri al bi -
bli o grá fi co”, que en glo ba ria todo o con jun to de obras
im pres sas.

A emen ta de am bos os pro je tos é ines pe cí fi ca,
em con tra di ção ao que de ter mi na o art. 5º da Lei
Com ple men tar nº 95, de 1998.

III – Voto

Di an te de todo o ex pos to, o voto é pela re je i ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 581, de 1999-Com ple-
men tar, e pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na-
do nº 55, de 1999-Com ple men tar, com as se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 1 – CAE

Dê-se à emen ta do PLS nº 55, de 1999, a se -
guin te re da ção:

“Alte ra a re da ção do § 2º do art. 15 da
Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, para
per mi tir a clas si fi ca ção con tá bil do ma te ri al
bi bli o grá fi co como bem de con su mo.”

EMENDA Nº 2 – CAE

Dê-se ao § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de
1964, a se guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
§ 2º Para efe i to da clas si fi ca ção da

des pe sa, con si de ra-se ma te ri al per ma nen te
o de du ra ção su pe ri or a dois anos, com ex -
ce ção do ma te ri al bi bli o grá fi co re gis tra do
em pa pel ou em meio ele trô ni co, in te gran te
de acer vos per ten cen tes à ad mi nis tra ção
pú bli ca e que não seja con si de ra do raro ou
va li o so, se gun do cri té ri os es ta be le ci dos por
nor mas da Asso ci a ção Bra si le i ra de Nor mas
Téc ni cas (ABNT) ou, em sua au sên cia, por
di re tri zes téc ni cas da Fun da ção Bi bli o te ca
Na ci o nal.

.................................................... (NR)”

Sala da Co mis são, Pre si den te, Ge ral do Mes-
qui ta Re la tor. Ra mez Te bet, Pre si den te – Ge ral do
Mes qui ta Ju ni or, Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te –
Ana Jú lia Ca re pa – Del ci dio Ama ral – Ro ber to
Sa tur ni no – Anto nio Car los Va la da res – Fer nan-
do Be zer ra – Ga ri bal di Alves Fi lho – João Alber -

to Sou za – Val dir Ra upp – Cé sar Bor ges – Efra im
Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri nho –
Sér gio Gu er ra – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

 CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA  DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
VIII – ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is do País

e fis ca li zar as ope ra ções de na tu re za fi nan ce i ra, es -
pe ci al men te as de cré di to, câm bio e ca pi ta li za ção,
bem como as de se gu ros e
....................................................................................

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.

§ 2º  As ta xas não po de rão ter base de cál cu lo
pró pria de im pos tos.
....................................................................................

Art. 163. Lei com ple men tar dis po rá so bre:
I – fi nan ças pú bli cas;
II – dí vi da pú bli ca ex ter na e in ter na, in clu í da a

das au tar qui as, fun da ções e de ma is en ti da des con-
tro la das pelo Po der Pú bli co;

III – con ces são de ga ran ti as pe las en ti da des pú -
bli cas;

IV – emis são e res ga te de tí tu los da dí vi da pú bli-
ca;

V – fis ca li za ção fi nan ce i ra da ad mi nis tra ção pú -
bli ca di re ta e in di re ta; (*) Re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 40, de 29-5-03:
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VI – ope ra ções de câm bio re a li za das por ór gãos
e en ti da des da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de-
ral e dos Mu ni cí pi os;

VII – com pa ti bi li za ção das fun ções das ins ti tu i-
ções ofi ci a is de cré di to da União, res guar da das as ca -
rac te rís ti cas e con di ções ope ra ci o na is ple nas das
vol ta das ao de sen vol vi men to re gi o nal.

Art. 164. A com pe tên cia da União para emi tir
mo e da será exer ci da ex clu si va men te pelo Ban co
Cen tral.

§ 1º  É ve da do ao Ban co Cen tral con ce der, di re-
ta ou in di re ta men te, em prés ti mos ao Te sou ro Na ci o-
nal e a qual quer ór gão ou en ti da de que não seja ins ti-
tu i ção fi nan ce i ra.

§ 2º  O Ban co Cen tral po de rá com prar e ven der
tí tu los de emis são do Te sou ro Na ci o nal, com o ob je ti-
vo de re gu lar a ofer ta de mo e da ou a taxa de ju ros.

§ 3º  As dis po ni bi li da des de ca i xa da União se -
rão de po si ta das no Ban co Cen tral; as dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e dos ór gãos ou
en ti da des do Po der Pú bli co e das em pre sas por ele
con tro la das, em ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is, res -
sal va dos os ca sos pre vis tos em lei.

SEÇÃO II
Dos Orça men tos

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ 1º  A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be-

le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob je ti vos
e me tas da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral para as des -
pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da.

§ 2º  A lei de di re tri zes or ça men tá ri as com pre-
en de rá as me tas e pri o ri da des da ad mi nis tra ção pú -
bli ca fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o
exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo-
ra ção da lei or ça men tá ria anu al, dis po rá so bre as al -
te ra ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po -
lí ti ca de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de 
fo men to.

§ 3º  o Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta dias
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re -
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

§ 4º  Os pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na-
is e se to ri a is pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção se rão ela -
bo ra dos em con so nân cia com o pla no plu ri a nu al e
apre ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 5º  A lei or ça men tá ria anu al com pre en de rá:
I – o or ça men to fis cal re fe ren te aos Po de res da

União, seus fun dos, ór gãos e en ti da des da ad mi nis-
tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í-
das e man ti das pelo Po der Pú bli co;

II – o or ça men to de in ves ti men to das 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;

III – o or ça men to da se gu ri da de so ci al, abran -
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, bem como os fun -
dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo Po der
Pú bli co.

§ 6º  O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa-
nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re-
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.

§ 7º  Os or ça men tos pre vis tos no § 5º, I e II, des -
te ar ti go, com pa ti bi li za dos com o pla no plu ri a nu al, te -
rão en tre suas fun ções a de re du zir de si gual da des in -
ter-re gi o na is, se gun do cri té rio po pu la ci o nal.

§ 8º  A lei or ça men tá ria anu al não con te rá dis po-
si ti vo es tra nho à pre vi são da re ce i ta e à fi xa ção da
des pe sa, não se in clu in do na pro i bi ção a au to ri za ção
para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e con tra ta-
ção de ope ra ções de cré di to, ain da que por an te ci pa-
ção de re ce i ta, nos ter mos da lei.

§ 9º  Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên-

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no
plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e da lei
or ça men tá ria anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.

Art. 166. Os pro je tos de lei re la ti vos ao pla no
plu ri a nu al, às di re tri zes or ça men tá ri as, ao or ça men to
anu al e aos cré di tos adi ci o na is se rão apre ci a dos pe -
las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, na for ma do
re gi men to co mum.

§ 1º  Ca be rá a uma Co mis são mis ta per ma nen-
te de Se na do res e De pu ta dos:

I – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pro je tos
re fe ri dos nes te ar ti go e so bre as con tas apre sen ta das
anu al men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

II – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os pla nos e
pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e se to ri a is pre vis tos
nes ta Cons ti tu i ção e exer cer o acom pa nha men to e a
fis ca li za ção or ça men tá ria, sem pre ju í zo da atu a ção
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das de ma is co mis sões do Con gres so Na ci o nal e de
suas Ca sas, cri a das de acor do com o art. 58.

§ 2º  As emen das se rão apre sen ta das na Co -
mis são mis ta, que so bre elas emi ti rá pa re cer, e apre -
ci a das, na for ma re gi men tal, pelo Ple ná rio das duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

§ 3º  As emen das ao pro je to de lei do or ça men to
anu al ou aos pro je tos que o mo di fi quem so men te po -
dem ser apro va das caso:

I – se jam com pa tí ve is com o pla no plu ri a nu al e
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – in di quem os re cur sos ne ces sá ri os, ad mi ti-
dos ape nas os pro ve ni en tes de anu la ção de des pe sa,
ex clu í das as que in ci dam so bre:

a) do ta ções para pes so al e seus en car gos;
b) ser vi ço da dí vi da;
c) trans fe rên ci as tri bu tá ri as cons ti tu ci o na is para 

Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral; ou 
III – se jam re la ci o na das:
a) com a cor re ção de er ros ou omis sões; ou
b) com os dis po si ti vos do tex to do pro je to de lei.
§ 4º  As emen das ao pro je to de lei de di re tri zes

or ça men tá ri as não po de rão ser apro va das quan do in -
com pa tí ve is com o pla no plu ri a nu al.

§ 5º  O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá en vi ar
men sa gem ao Con gres so Na ci o nal para pro por mo di-
fi ca ção nos pro je tos a que se re fe re este ar ti go en-
quan to não ini ci a da a vo ta ção, na Co mis são mis ta, da 
par te cuja al te ra ção é pro pos ta.

§ 6º  Os pro je tos de lei do pla no plu ri a nu al, das
di re tri zes or ça men tá ri as e do or ça men to anu al se rão
en vi a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca ao Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 165, § 9º.

§ 7º  Apli cam-se aos pro je tos men ci o na dos nes -
te ar ti go, no que não con tra ri ar o dis pos to nes ta se -
ção, as de ma is nor mas re la ti vas ao pro ces so le gis la ti-
vo.

§ 8º  Os re cur sos que, em de cor rên cia de veto,
emen da ou re je i ção do pro je to de lei or ça men tá ria
anu al, fi ca rem sem des pe sas cor res pon den tes po de-
rão ser uti li za dos, con for me o caso, me di an te cré di tos
es pe ci a is ou su ple men ta res, com pré via e es pe cí fi ca
au to ri za ção le gis la ti va.

Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í-

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça-
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal-
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta-
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos-
tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como de ter mi na do, res pec ti va men te, pe los
arts. 198, § 2º, e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci-
pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º, 
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;”

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe-
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca-
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro-
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi-
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis ca is e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re-
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-98:

“X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re-
cur sos e a con ces são de em prés ti mos, in-
clu si ve por an te ci pa ção de re ce i ta, pe los
Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e suas ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o-
nis ta, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos 
Mu ni cí pi os.”

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, de 15-12-98:

“XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni-
en tes das con tri bu i ções so ci a is de que tra ta
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o art. 195, I, a, e II, para a re a li za ção de
des pe sas dis tin tas do pa ga men to de be ne fí-
ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al
de que tra ta o art. 201.”

§ 1º  Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra-
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon-
sa bi li da de.

§ 2º  Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga-
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º  A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men-
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí-
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“§ 4º E per mi ti da a vin cu la ção de re ce-
i tas pró pri as ge ra das pe los im pos tos a que
se re fe rem os ar ti gos 155 e 156, e dos re-
cur sos de que tra tam os ar ti gos 157, 158,
159, I, a e b, e II, para pres ta ção de ga ran tia
ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men-
tos de dé bi tos para com esta.”

Art. 168. Os re cur sos cor res pon den tes às do ta-
ções or ça men tá ri as, com pre en di dos os cré di tos su-
ple men ta res e es pe ci a is, des ti na dos aos ór gãos dos
Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli-
co, ser-lhes-ão en tre gues até o dia 20 de cada mês,
na for ma da lei com ple men tar a que se re fe re o art.
165, § 9º.

Art. 169. A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti vo
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos
em lei com ple men tar.

(*) Trans for ma do em § 1º pela Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 19, de 4-6-98:

“§ 1º A con ces são de qual quer van ta gem ou au -
men to de re mu ne ra ção, a cri a ção de car gos, em pre-
gos e fun ções ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras,
bem como a ad mis são ou con tra ta ção de pes so al, a
qual quer tí tu lo, pe los ór gãos e en ti da des da ad mi nis-
tra ção di re ta ou in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í-

das e man ti das pelo Po der Pú bli co, só po de rão ser fe -
i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men tá ria su fi-
ci en te para aten der às pro je ções de des pe sa de pes -
so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes;

II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca na lei de di -
re tri zes or ça men tá ri as, res sal va das as em pre sas pú -
bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“§ 2º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do
na lei com ple men tar re fe ri da nes te ar ti go
para a adap ta ção aos pa râ me tros ali pre vis-
tos, se rão ime di a ta men te sus pen sos to dos
os re pas ses de ver bas fe de ra is ou es ta du a is
aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni-
cí pi os que não ob ser va rem os re fe ri dos li mi-
tes.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“§ 3º Para o cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci-
dos com base nes te ar ti go, du ran te o pra zo fi xa do na
lei com ple men tar re fe ri da no ca put, a União, os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os ado ta rão as
se guin tes pro vi dên ci as:

I – re du ção em pelo me nos vin te por cen to das
des pe sas com car gos em co mis são e fun ções de
con fi an ça;

II – exo ne ra ção dos ser vi do res não es tá ve is.”
Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 19, de 4-6-98:
“§ 4º Se as me di das ado ta das com base no pa -

rá gra fo an te ri or não fo rem su fi ci en tes para as se gu rar
o cum pri men to da de ter mi na ção da lei com ple men tar
re fe ri da nes te ar ti go, o ser vi dor es tá vel po de rá per der
o car go, des de que ato nor ma ti vo mo ti va do de cada
um dos Po de res es pe ci fi que a ati vi da de fun ci o nal, o
ór gão ou uni da de ad mi nis tra ti va ob je to da re du ção de 
pes so al.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“§ 5º O ser vi dor que per der o car go na for ma do
pa rá gra fo an te ri or fará jus a in de ni za ção cor res pon-
den te a um mês de re mu ne ra ção por ano de ser vi ço.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“§ 6º O car go ob je to da re du ção pre vis ta nos pa -
rá gra fos an te ri o res será con si de ra do ex tin to, ve da da
a cri a ção de car go, em pre go ou fun ção com atri bu i-
ções igua is ou as se me lha das pelo pra zo de qua tro
anos.”
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Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“§ 7º Lei fe de ral dis po rá so bre as nor -
mas ge ra is a se rem obe de ci das na efe ti va-
ção do dis pos to no § 4º”

....................................................................................
Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu ra-

do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li bra do
do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da de, em
to das as par tes que o com põem, abran gen do as co o-
pe ra ti vas de cré di to, será re gu la do por leis com ple-
men ta res que dis po rão, in clu si ve, so bre a par ti ci pa ção
do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti tu i ções que o in te gram.

(*) Re da ção dada ao ar ti go pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 40, de 
29-5-03

....................................................................................
§ 3º Re vo ga do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

40, de 29-5-03:
....................................................................................

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 COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Men sa gem de veto Esta be le ce nor mas
de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon-
sa bi li da de na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

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

Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet.

I – Re la tó rio

Com fun da men to no ar ti go 61 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra apre sen ta o
Pro je to de Lei Com ple men tar nº 55, de 1999, ob je ti-

van do al te rar a re da ção do § 2º do art. 15 da Lei nº
4.320, de 17 de mar ço de 1964, que “es ta tui Nor-
mas Ge ra is de Di re i to Fi nan ce i ro para ela bo ra ção e
con tro le dos or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral”.
O § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320/64, passaria a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 15. .................................................
..............................................................
..............................................................
§ 2º Para efe i to da clas si fi ca ção da

des pe sa, con si de ra-se ma te ri al per ma nen te
o de du ra ção su pe ri or a dois anos, com ex -
ce ção dos li vros e dos me i os de re gis tro e
re pro du ção mag né ti cos, in te gran tes de
acer vos per ten cen tes à ad mi nis tra ção pú bli-
ca e que não se jam con si de ra dos ra ros ou
va li o sos, se gun do cri té ri os es ta be le ci dos
por nor mas téc ni cas da ABNT ou, em sua
au sên cia, por di re tri zes téc ni cas da Bi bli o te-
ca Na ci o nal”.

A pro po si ção visa a aten der aos le gí ti mos in te-
res ses da clas se dos bi bli o te cá ri os, pois o Pla no de
Con tas do Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção Fi-
nan ce i ra  –  SIAFI  –  in di ca que o re gis tro da aqui si-
ção dos acer vos de bi bli o te cas pú bli cas deve ocor-
rer como ma te ri al per ma nen te. Esse cri té rio não
aten de às ne ces si da des dos bi bli o te cá ri os, por ca u-
sa da cres cen te ve lo ci da de com que a in for ma ção
per de va lor.

É o re la tó rio.

II – Voto

A re da ção dada pela Lei nº 4.320/64, ao pa rá-
gra fo que se ten ci o na al te rar es ta be le ce:

“Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 2º Para efe i to da clas si fi ca ção da

des pe sa, con si de ra-se ma te ri al per ma nen te
o de du ra ção su pe ri or a dois anos.”

Assim, ci ta do § 2º es ta be le ce cri té rio para
clas si fi ca ção de bens, to man do-se por base sua
vida útil, que deve ser su pe ri or a dois anos.

Se gun do J. Te i xe i ra Ma cha do Jr. e He ral do da
Cos ta Reis, em A Lei nº 4.320 Co men ta da, 21 ed. rev.
at. com o tex to em vi gor das por ta ri as, ane xos e aden -
dos da Se plan e da SOF. Rio de Ja ne i ro, IBAM, 1989,
fls. 44 e 45, “à fal ta de um cri té rio uni for me, sem pre
hou ve mu i ta di ver gên cia para clas si fi car o ma te ri al
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per ma nen te, dis tin guin do-o do ma te ri al de con su mo.
A Lei nº 4.320 fi xou um cri té rio, com base na du ra ção
do ma te ri al. Foi mu i to bom que ti ves se fe i to as sim.
Pode não ser o me lhor cri té rio, pode ha ver ou tros
mais per fe i tos. Po de ria ha ver uma con ju ga ção do va -
lor do ma te ri al com seu tem po de du ra ção e com o
por te do mu ni cí pio, mas tal vez isso com pli cas se mu i-
to. O cer to é que a lei sim pli fi cou e es ta be le ceu um
atri bu to fa cil men te ve ri fi cá vel” (sic).

E é con si de ran do essa di nâ mi ca que o ín cli to
Se na dor teve a ini ci a ti va de apre sen tar esta pro po si-
ção, ale gan do, com pro pri e da de, que “é pa ten te a ne -
ces si da de de a nor ma acom pa nhar as trans for ma-
ções so ci a is. A Lei nº 4.320/64, bem de sem pe nhou o
seu pa pel de or de nar a ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos. To da via, no mo men to atu al, trans pa re cem
al gu mas la cu nas e fa lhas de ri va das das mu dan ças
ocor ri das na so ci e da de. Isso de cor re, no caso do pro -
je to em apre ço, da cres cen te ve lo ci da de com que a
in for ma ção per de va lor”.

Não há como não con si de rar me ri tó rio o pro je to
de lei. Cum pre sa li en tar que o § 9º do art. 165 da Car-
ta Mag na reza que “cabe à lei com ple men tar... es ta-
be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem como con di ções
para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to de fun dos” (g.n.).

Po rém, é con sen so en tre au to res de re no me
que uma úni ca lei com ple men tar di ta rá to das as nor -
mas so bre o as sun to abor da do no pa rá gra fo an te ri or.
E essa lei com ple men tar, cujo pro je to en con tra-se em 
adi an ta da fase de tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, subs ti tu i rá a Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de
1964. Des sa for ma, não tem sen ti do que inú me ras
leis com ple men ta res se jam apro va das para se al te rar
a men ci o na da Lei nº 4.320/64.

A tí tu lo de ilus tra ção pode-se ci tar que o Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral – STF – já fir mou ju ris pru dên cia
so bre as sun to ju rí di co se me lhan te. O art. 192 da
Cons ti tu i ção es ta be le ce que o sis te ma fi nan ce i ro na -
ci o nal será re gu la do em lei com ple men tar. No § 3º
cita que as ta xas de ju ros re a is não po de rão ser su pe-
ri o res a doze por cen to ao ano. Hou ve di ver sas ten ta-
ti vas de se re gu la men tar por meio de lei com ple men-
tar ape nas o que dis põe ci ta do § 30.: as ta xas de ju ros
re a is.

O Pre tó rio Excel so “no jul ga men to da Ação Di -
re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº 4, en ten deu, por ex -
pres si va ma i o ria, que a nor ma ins cri ta no § 3º do ar ti-
go 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral não é de efi cá cia ple -
na e está con di ci o na da à edi ção de lei com ple men tar
que re gu la rá o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal e, com ele, 
a dis ci pli na dos ju ros”. Há vá ri os acór dãos do STF no

mes mo sen ti do. Mu ta tis mu tan dis, pode ser fe i ta
ana lo gia en tre a re gu la men ta ção do art. 192 e a do
art. 165, pois am bas te rão que ser fe i tas por meio de
lei com ple men tar.

Assim, não jul ga mos con ve ni en te que se jam
apro va das vá ri as leis com ple men ta res dis pon do, ao
lon go dos anos, so bre Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro. De ve rá ser apro va da uma úni ca lei com ple-
men tar. Cre mos que se ria essa a de ci são do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral em si tu a ção se me lhan te, se so li-
ci ta do a se ma ni fes tar.

Pelo ex pos to, so mos pela re je i ção do Pro je to de
Lei Com ple men tar Nº 55, de 1999, pois já tra mi ta no
Con gres so Na ci o nal, atu al men te na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, o
Pro je to de Lei Com ple men tar Nº 135, de 1996, que
tra ta do § 9º do ar ti go 165 da Cons ti tu i ção.

Sala da Co mis são,  de de 2003. – Ramez Tebet,
Re la tor.

I – Re la tó rio

Relator: Se na dor Jor ge Bor nha u sen

I – Re la tó rio

Exa mi na-se, nes ta as sen ta da, o ane xo Pro je to
de Lei do Se na do nº 581, de 1999 – Complementar,
de au to ria da ilus tre Se na do ra Luzia Toledo, com a
pre ten são de dar nova re da ção ao § 2º do art. 15 da
Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964.

A pro po si ção esta es cri ta nos se guin tes ter mos:

“Art. 1º O § 2º do art. 15 da Lei nº
4.320, de 27 de mar ço de 1964, que Esta tui
nor mas ge ra is de Di re i to Fi nan ce i ro para
ela bo ra ção e con tro le dos or ça men tos e ba -
lan ços da União, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi-
os e do Dis tri to Fe de ral’, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 15....................................................
§ 1º .......................................................

§ 2º Para efe i to de clas si fi ca ção da des pe sa,
con si de ra-se ma te ri al per ma nen te o de du ra ção su -
pe ri or a dois anos, com ex ce ção dos li vros e dos me i-
os de re gis tro e re pro du ção mag né ti cos, in te gran tes
de acer vos do cu men ta is per ten cen tes à ad mi nis tra-
ção pú bli ca.’

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.”
Para me lhor com pre en são do as sun to, trans -

cre vem-se, adi an te, tre chos da ar gu men ta ção com
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que a no bre Au to ra jus ti fi ca a apre sen ta ção do pro -
je to:

O pre sen te Pro je to de Lei, ao pro mo ver a al te ra-
ção da clas si fi ca ção da des pe sa com li vros e me i os
mag né ti cos na ela bo ra ção e con tro le dos or ça men-
tos, tem como ob je ti vo pre cí puo abrir ca mi nhos para
a agi li za ção dos me ca nis mos de com pra e de con se-
qüen te atu a li za ção dos acer vos pú bli cos.

A ex clu são dos li vros e dos me i os de re gis tro e 
re pro du ção mag né ti cos da ru bri ca de ma te ri al per -
ma nen te – como atu al men te os clas si fi ca a le gis la-
ção em vi gor _ pro pi ci a rá a re po si ção e a atu a li za-
ção dos acer vos per ten cen tes à ad mi nis tra ção pú -
bli ca com ma i or ra pi dez e cri té ri os mais fle xí ve is,
per mi tin do a ado ção de pro ce di men tos isen tos da
bu ro cra cia exi gi da para a aqui si ção do ma te ri al as -
sim con si de ra do.

Anti ga as pi ra ção dos es pe ci a lis tas do se tor, a
ex clu são em ca u sa su pre essa re i vin di ca ção, que
jul ga mos bas tan te pro ce den te, com o ade qua do su -
por te le gal. O ma te ri al do cu men tal, pelo sim ples fato
de per ten cer a acer vos fran que a dos ao pú bli co, está
sem pre su je i to a rá pi da de te ri o ra ção. Os li vros, em
par ti cu lar, por con ta do fre qüen te ma nu se io, so li ci-
tam uma ágil re po si ção, na tu ral men te di fi cul ta da
pela sua clas si fi ca ção como ma te ri al per ma nen te.
Da mes ma for ma, es tão os li vros, as sim como o ma -
te ri al de re gis tro mag né ti co, per ma nen te men te su je-
i tos a ex tra vi os e fur tos, exi gin do, com isso, ra pi dez
de re po si ção.

É co nhe ci da a ex pec ta ti va de gran de par te das
bi bli o te cas pú bli cas do país em re la ção à al te ra ção da 
le gis la ção vi gen te. A alta de man da de in for ma ção e a
ve lo ci da de da pro du ção dos seus me i os de di vul ga-
ção re cla mam uma or de na ção le gal mais com pa tí vel
com as prá ti cas atu a is.

É o re la tó rio.

II – Pa re cer

A pri me i ra ob ser va ção que se faz é que a dig na
Au to ra an dou cer to ao ado tar a for ma de lei com ple-
men tar, pois que a Lei nº 4.320/64, em vias de al te ra-
ção, foi re cep ci o na da pela atu al Cons ti tu i ção com tal
sta tus, na me di da em que o § 9º do seu art. 165 dis -
põe:

“Art. 165. ...............................................
§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro,

a vi gên cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or -

ga ni za ção do pla no plu ri a nu al, da lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as e da lei or ça men tá ria
anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi-
nan ce i ra e pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di-
re ta e in di re ta, bem como con di ções para a
ins ti tu i ção e fun ci o na men to de fun dos.”

Por ou tro lado, cabe di zer que a União é com -
pe ten te para le gis lar so bre a ma té ria, já que se tra ta
de nor mas ge ra is, a teor do es ta tu í do na se guin te
re gra cons ti tu 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;

..............................................................
§ 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.

..............................................................
De igual modo, cabe acen tu ar que a

pro po si ção guar da con for mi da de com as
nor mas do ca put do art. 61 da Lex Ma ter,
isto é, per ten ce ao âm bi to do po der de ini ci-
a ti va ge ral.

Do pon to de vis ta da téc ni ca le gis la ti-
va, po rém, pa re ce-nos dis pen sá vel a cláu-
su la pre vis ta no art. 3º do pro je to, eis que
não se co a du na com a nor ma do art. 9º da
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998, que “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, (...)”.

Fi nal men te, pode-se di zer que não há re per-
cus são no que diz res pe i to à des pe sa pú bli ca, já
que a pro po si ção tem por ob je ti vo ape nas dar nova
con ce i tu a ção clas si fi ca tó ria a itens do Orça men to,
para, en fim, dar ma i or ce le ri da de no tra to dos ti pos
de bens a que se re fe re.

Ante tudo o que foi ex pos to, o pa re cer é pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do – Com ple-
men tar nº 581, de 1999, com a se guin te de emen -
da:

EMENDA Nº 1 – CAE

Su pri ma-se o art. 3º.

Sala da Co mis são, 23 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Jor ge Bor nha u sen, Re la tor.
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RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

1. Os pro je tos de lei em epí gra fe (PLS nº 55/99 e
PLS nº 581) en cer ram pro pos ta de al te ra ção do dis -
pos to no § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 1964, vi -
san do es ta be le cer nova dis ci pli na para efe i to da clas -
si fi ca ção con tá bil re la ti va a ma te ri al per ma nen te. É
que a Lei nº 4.320/64, ao de ter mi nar que se con si de re
per ma nen te todo aque le ma te ri al cuja du ra ção seja
su pe ri or a dois anos, es ta tu iu cri té rio de clas si fi ca ção
in de se ja vel men te rí gi do e, por isso mes mo, po ten ci al-
men te ca u sa dor de trans tor nos no to can te à mais
ade qua da dis cri mi na ção das aqui si ções, fe i tas pelo
Esta do, en tre as clas si fi cá ve is como ma te ri al per ma-
nen te e, por ex clu são, como de con su mo. Além dis so,
tal cri té rio de clas si fi ca ção não se ade qua ria às pe cu-
li a ri da des de ca sos es pe cí fi cos, sen do de par ti cu lar
im por tân cia o re pre sen ta do pe los acer vos das bi bli o-
te cas pú bli cas. A ex ce ção de obras ra ras ou va li o sas,
a ma i or par te dos li vros e dos me i os de re pro du ção
mag né ti cos de man da cons tan te re po si ção, o que se
dá tan to em face da rá pi da de sa tu a li za ção e da de te-
ri o ra ção quan to em vir tu de do ex tra vio e do fur to.
Esse fato exi gi ria cri té rio de clas si fi ca ção con tá bil que 
me lhor se ade quas se às ca rac te rís ti cas dos bens, a
mais im por tan te das qua is sen do a ve lo ci da de com
que se re no vam os acer vos das bi bli o te cas.

2. Em pa re cer exa ra do em 13 de mar ço de 2002,
ma ni fes tou-se a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de de am bos os
pro je tos, as sim como pela pre va lên cia do PLS nº 55,
por tra tar-se de pro po si ção mais an ti ga e re gu lar a
ma té ria com ma i or am pli tu de.

II – Voto

3. No mé ri to, os Au to res es tão cor re tos ao pro -
cu rar es ta be le cer ex ce ção ao cri té rio ge ral de clas si fi-
ca ção con tá bil es tam pa do no § 2º do art. 15 da Lei nº
4.320/64. Con ven ções como a es ta be le ci da nes se
dis po si ti vo, que ele ge o pra zo de du ra ção como re gra
so li tá ria de dis cri mi na ção dos bens pú bli cos en tre os
de na tu re za per ma nen te e os de con su mo, ten dem a
no ta bi li zar-se nem tan to pe las so lu ções que pro por ci-
o nam, mas, sim, pe los pro ble mas que acar re tam.
Esse fato é par ti cu lar men te sa li en te no caso de re-
gras que bus quem eri gir cri té ri os de clas si fi ca ção, vez
que a ta xo no mia cons ti tui téc ni ca de di fi cí li mo ma ne-
jo, es pe ci al men te quan do apli ca da em cam po tão
com ple xo quan to o das fi nan ças pú bli cas. E que a de -

fi ni ção e a clas si fi ca ção dos fe nô me nos fi nan ce i ros,
como bens, di re i tos, obri ga ções, re ce i tas e des pe sas,
não bus cam ape nas agru par es ses fe nô me nos a par-
tir das ca rac te rís ti cas que lhes são ima nen tes, mas,
igual men te, dotá-los de ou tros tan tos tra ços dis tin ti-
vos, a exem plo de quan do se lhes atri bui, pela clas si fi-
ca ção, uma fi na li da de es pe cí fi ca.

4. Isso ocor re quan do se clas si fi cam os bens
como per ma nen tes ou de con su mo. A dis tin ção não se
es go ta no fato de que uns bens du ram mais de dois
anos, en quan to ou tros, me nos. Ela tam bém ser ve ao
pro pó si to de di fe ren ci ar as aqui si ções en tre aque las
que im pli cam a re a li za ção de in ves ti men to e as que tra -
tam, tão-so men te, de des pe sas de con su mo do Esta do.
Por isso mes mo, o ato de clas si fi car não deve ape nas
ser de cla ra tó rio das pro pri e da des ou ca rac te rís ti cas in -
trín se cas dos bens, di re i tos, obri ga ções, re ce i tas ou
des pe sas às qua is se apli car. Deve pres tar-se, tam bém,
à enun ci a ção das pres ta ções po si ti vas do Esta do a fa-
vor da so ci e da de, re ve lan do-lhes ou tras qua li da des e,
es pe ci al men te, as ex ter na li da des.

5. Com os li vros e os me i os de re gis tro e re pro-
du ção mag né ti cos tam bém deve ser as sim. Clas si fi-
cá-los ape nas com base na du ra bi li da de fí si ca pode,
de fato, cons ti tu ir de ma si a da sim pli fi ca ção da ta xo no-
mia como téc ni ca. Pode mes mo cons ti tu ir de tur pa ção
da téc ni ca, vez que o que pa re ce fun da men tal na
clas si fi ca ção des ses bens não é apre sen tar-lhes a
me di da em nú me ro de vo lu mes per ma nen te men te
man ti dos em cada uma das bi bli o te cas pú bli cas, mas
as pres ta ções po si ti vas do Esta do na for ma da aqui si-
ção e da cons tan te re no va ção de me i os de dis se mi-
na ção do co nhe ci men to e da in for ma ção. Andam
bem, por tan to, os pro je tos em apre ço.

6. Fe i tas es sas con si de ra ções, o pa re cer é no
sen ti do da apro va ção to tal das pro pos tas, na for ma
do Pro je to de Lei nº 55, de 1999, Com ple men tar, em
ra zão do fato de que esse pro je to es ta be le ce nor mas
pro ce di men ta is de ma i or am pli tu de e mais ade qua-
das aos ob je ti vos vi sa dos.
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PARECER Nº 1.138, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 211, de 2003, 
de au to ria do Se na dor Flá vio Arns, que
ins ti tui a data de 5 de de zem bro como o
“Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça”.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Vem à Co mis são de Edu ca ção (CE), para exa -
me em ca rá ter de de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 211, de 2003, de au to ria do Se na dor
Flá vio Arns, que ins ti tui a data de 5 de de zem bro
como “Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça”.

O art. 1º do pro je to ins ti tui a data co me mo ra ti va e
o art. 2º es ta be le ce que o Po der Exe cu ti vo e a Con fe-
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB) “ado ta rão
as ne ces sá ri as pro vi dên ci as para or ga ni zar e exe cu tar
as ati vi da des per ti nen tes à ce le bra ção da data”.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor lem bra a im por tân-
cia da Pas to ral da Cri an ça no com ba te à des nu tri ção
e à mor ta li da de in fan til no Bra sil e na luta pela me lho-
ria da qua li da de de vida das cri an ças bra si le i ra.

II – Aná li se

A Pas to ral da Cri an ça é uma or ga ni za ção ecu -
mê ni ca que pro mo ve o acom pa nha men to de cri an-
ças, fa mí li as e ges tan tes ca ren tes em todo o Bra sil.
São mais de 1,6 mi lhão de cri an ças e 76 mil ges tan-
tes aten di das to dos os me ses em ações bá si cas de
sa ú de, nu tri ção, edu ca ção e ci da da nia, in dis tin ta-
men te de cor, raça, cre do re li gi o so ou po lí ti co. Tam-
bém tra ba lha na pre ven ção da vi o lên cia no am bi en te
fa mi li ar, en vol ven do ne ces sa ri a men te as fa mí li as e
co mu ni da des.

Por meio de tra ba lho vo lun tá rio de mais de 155
mil pes so as, a Pas to ral da Cri an ça leva ori en ta ção a
mais de um mi lhão de fa mí li as po bres. Os vo lun tá ri os
per cor rem os bol sões de mi sé ria com o in tu i to de pro -
mo ver ações de com ba te aos efe i tos per ver sos da de -
si gual da de so ci al, da fome e das dro gas.

Fun da da há de ze no ve anos por D. Zil da Arns
Ne u mann e por Dom Ge ral do Ma gel la Agne lo, a Pas -
to ral da Cri an ça foi in di ca da, por dois anos con se cu ti-
vos, can di da ta ofi ci al do Bra sil ao Prê mio No bel da
Paz e che gou a re ce ber prê mio da en ti da de su e ca

Chil dren’s World por suas ações em fa vor dos di re i-
tos da cri an ça.

É, pois, in dis cu tí vel o mé ri to da pro po si ção do
Se na dor Flá vio Arns que visa a ins ti tu ir o Dia da Pas -
to ral da Cri an ça como for ma de re co nhe ci men to ao
va li o so tra ba lho dos vo lun tá ri os que con se gui ram, em 
2001, re du zir a mor ta li da de in fan til a me nos de tre ze
óbi tos por mil nas ci dos vi vos nas co mu ni da des acom -
pa nha das (se gun do as es ta tís ti cas do Uni cef para o
ano 1999, a mé dia na ci o nal foi de 34,6 mor tes por mil
nas ci dos vi vos em todo o Bra sil).

Inte res san te ob ser var que a es co lha da data co -
in ci de com o Dia Inter na ci o nal do Vo lun tá rio, cri a do
em 17 de de zem bro de 1985, pela Assem bléia Ge ral
das Na ções Uni das com o ob je ti vo de in cen ti var a
par ti ci pa ção vo lun tá ria no mun do in te i ro. Na Re so lu-
ção que cria esse “Dia Inter na ci o nal”, a Assem bléia
Ge ral re co nhe ce a im por tân cia do vo lun ta ri a do e con -
vi da a to dos os se to res da so ci e da de – go ver nos, or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is e a so ci e da de ci vil – 
a in cen ti va rem e di vul ga rem o re le van te tra ba lho dos
vo lun tá ri os.

Per fe i ta men te in se ri da no con tex to in ter na ci o-
nal, a Pas to ral é, pois, ver da de i ra men te me re ce do ra
da pre ten di da ho me na gem.

Con tu do, im por ta ob ser var que o pro je to em
aná li se me re ce re pa ros. Ao im por ao Po der Exe cu ti vo
e à Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
(CNBB.) a ta re fa de ado tar me di das para or ga ni zar e
exe cu tar as ati vi da des per ti nen tes à ce le bra ção da
data, a pro po si ção in cor re em vi cio, de ven do, por
essa ra zão, ser al te ra da, por meio da su pres são do
art. 2º.

III – Voto

Em face do ex pos to, voto pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 211, de 2003, com a se -
guin te emen da.

EMENDA Nº 1 – CE

Su pri ma-se o art. 2º do Pro je to de Lei do Se na-
do nº 211, de 2003, re nu me ran do o art. 3º.

Sala da Co mis são, 5 de agos to de 2003. – Se -
na dor  – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Ael ton
Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta – Val -
dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – José Ma ra nhão –
Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res – Re nil do San -
ta na – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van – Te o to nio
Vi le la Fi lho  – Alme i da Lima. 
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 211, DE 2003

Insti tui a data de 5 de de zem bro como 
o “Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o dia 5 de de zem bro de cada

ano como o Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Sala da Co mis são, 5 de agos to de 2003. – Se na-

dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Pa pa léo
Paes, Re la tor.

PARECER Nº 1.139, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça de Ci da da nia, so bre a Emen da nº 1, de 
Ple ná rio, ofe re ci da ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 118, de 2002, de ini ci a ti va da
Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que dis põe so bre as or ga ni za ções cri mi-
no sas, os me i os de ob ten ção da pro va, o
pro ce di men to cri mi nal e o re gi me es pe ci-
al de cum pri men to da pena de lí de res de
or ga ni za ções cri mi no sas.

Re la tor: Se na dor Mag no Mal ta

I – Re la tó rio

Cu i da-se de emen da de Ple ná rio à pro po si ção em
epí gra fe, apre sen ta da na le gis la tu ra an te ri or pelo en tão
Se na dor Gil van Bor ges (PMDB – AP), ten do por ob je ti-
vo al te rar, no cor po do pro je to, to das as re fe rên ci as à
ex pres são “de le ga do de po lí cia”, subs ti tu in do-as por
“au to ri da de po li ci al ju di ciá ria, ci vil ou mi li tar”.

Ale ga o au tor da emen da, em sua jus ti fi ca ção,
ser ne ces sá ria a mo di fi ca ção, vez que as con du tas
ora ti pi fi ca das po dem con ter com po nen tes que as ve -
nham ca rac te ri zar como cri me mi li tar, su je i tan do-se o
seu pro ces sa men to e jul ga men to a ór gãos de ju ris di-
ção pe nal-mi li tar. Nes se con tex to, o in qué ri to para
apu ra ção da ma te ri a li da de do de li to e im pu ta ção de
au to ria não se ria fun ção pró pria de de le ga do de po lí-
cia, mas de au to ri da de mi li tar in ves ti da de atri bu i ções
de po lí cia ju di ciá ria. Re cor da, ade ma is, que a mes ma
mo di fi ca ção ocor reu na pro po si ção que se con ver teu
na lei de es cu ta te le fô ni ca “que tem sido fun da men tal
para o es cla re ci men to de gra ves de li tos co me ti dos
por maus mi li ta res”.

Na le gis la tu ra an te ri or a ma té ria não che gou a ser
apre ci a da, ra zão pela qual de ter mi nou a Mesa Di re to ra
a oi ti va des ta co mis são, nos ter mos re gi men ta is.

É o re la tó rio.

II – Voto

As re fe rên ci as a que se re por ta o au tor da
emen da são as cons tan tes, na pro po si ção, em seu
art. 3º, ca put; art. 8º, § 1º; art. 14, ca put; art. 15, § 2º;
art. 20, pa rá gra fo úni co; art. 24, § 3º; art. 27, ca put;
art. 28; art. 30; art. 36, § 1º; e no art. 54, as re mis sões
ao art. 6º da Lei nº 9.296, de 24 de ju lho de 1996.

De fato, as sis te ra zão ao au tor da emen da,
quan do ad ver te so bre a pos si bi li da de de or ga ni za-
ções cri mi no sas, tal como con ce i tu a das no art. 1º da
pro po si ção, tam bém se cons ti tu í rem no âm bi to das
For ças Arma das, das cor po ra ções mi li ta res dos Esta -
dos, ou seja, as Po lí ci as Mi li ta res e os Cor pos de
Bom be i ros.

Impor ta ob ser var que a Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 1998 con fe riu tan to aos mi li ta res das For ças
Arma das como aos mem bros das Po lí ci as Mi li ta res e
Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res um sta tus ju rí di co es -
pe cí fi co, con si de ra das as si tu a ções es pe ci a is e as
pe cu li a ri da des de suas ati vi da des. Esse novo en qua-
dra men to for ta le ce o fun ci o na men to e a com pe tên cia
da Jus ti ça Mi li tar da União e dos Esta dos, onde hou -
ver, nos ter mos do art. 125, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, se a or ga ni za ção cri mi no sa con gre ga agen tes mi -
li ta res, se jam eles da União, dos Esta dos Fe de ra dos
ou do Dis tri to Fe de ral.

Nes sas cir cuns tân ci as ine quí vo cas as apli ca-
ções dos Có di gos Pe nal Mi li tar e de Pro ces so Pe nal
Mi li tar – De cre tos-Leis nºs 1.001 e 1.002, res pec ti va-
men te, am bos de 21 de ou tu bro de 1969.

Vale ob ser var que a re da ção dada ao art. 82 do
De cre to-lei nº 1.002, de 1969, pelo art. 2º da Lei nº
9.299, de 7 de agos to de 1996, pre vê o des lo ca men to
da ju ris di ção do foro mi li tar para a jus ti ça co mum, em
caso de de li to co me ti do por mi li tar con tra ci vil, quan do
cri me for do lo so con tra a vida, não sem an tes es cla re-
cer que, mes mo as sim, o in qué ri to será de na tu re za
“po li ci al-mi li tar”.

Por isso, pa re cem-me ade qua das as ob ser va-
ções do au tor da emen da. Lem bro, en tre tan to, que o
bom con ce i to das For ças Arma das, das Po lí ci as Mi li-
ta res e dos Cor pos de Bom be i ros per mi te-nos as se-
ve rar que a hi pó te se de ser a or ga ni za ção cri mi no sa
com pos ta por mi li ta res de ve rá ser ex ce ção fran ca-
men te re si du al. Por isso in sis ti mos em des ta car a fi -
gu ra do “de le ga do de po lí cia”, nas pas sa gens men ci-
o na das da pro po si ção, não des cu i dan do das pon de-
ra das ob je ções cons tan tes da emen da de Ple ná rio.

Por tais ra zões, in cli na mo-nos pela apro va ção
da emen da, na for ma da se guin te sub men da:
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SUBEMENDA À EMENDA Nº 1,  DE PLENÁRIO,
 AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 118, DE 2002

Adi ci o ne-se à ex pres são “de le ga do de
po lí cia”, cons tan te, na pro po si ção, em seu
art. 3º, ca put; art. 8º, § lº; art. 14, ca put; art.
15, § 2º; art. 20, pa rá gra fo úni co; art. 24, §
3º; art. 27, ca put; art. 28; art. 30; art. 36, §
1º; e no art. 54, nas re mis sões ao art. 6º da
Lei nº 9.296, de 24 de ju lho de 1996, a ex -
pres são “ou au to ri da de no exer cí cio de po lí-
cia ju di ciá ria mi li tar”.

Sala das Re u niões, 6 de agos to de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – Mag no Mal ta, Re la tor
– Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te –
Antô nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca –
Pa pa léo Paes – Luiz Otá vio – Cé sar Bor ges – De -
mós te nes Tor res – Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is-
sa ti – Le o nel Pa van.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 125. Os Esta dos or ga ni za rão sua Jus ti ça,

ob ser va dos os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti-
tu i ção.
....................................................................................

§ 3º A lei es ta du al po de rá cri ar, me di an te pro pos ta
do Tri bu nal de Jus ti ça, a Jus ti ça Mi li tar es ta du al, cons ti-
tu í da, em pri me i ro grau, pe los Con se lhos de Jus ti ça e,
em se gun do, pelo pró prio Tri bu nal de Jus ti ça, ou por Tri-
bu nal de Jus ti ça Mi li tar nos Esta dos em que o efe ti vo da
po lí cia mi li tar seja su pe ri or a vin te mil in te gran tes.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18, 
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre o re gi me cons ti tu ci o-
nal dos mi li ta res.

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

LEI Nº 9.299, DE 7 DE AGOSTO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos dos De cre-
tos-Leis nºs 1.001 e 1.002, de 21 de ou tu-
bro de 1969, Có di gos Pe nal Mi li tar e de
Pro ces so Pe nal Mi li tar, res pec ti va men te.

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

Art. 2º O ca put do art. 82 do De cre to-Lei nº
1.002. de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go de Pro ces-
so Pe nal Mi li tar, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção, acres ci do, ain da, o se guin te § 2º, pas san do o
atu al pa rá gra fo úni co a § 1º:

“Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al, e, ex -
ce to nos cri mes do lo sos con tra a vida pra ti-
ca dos con tra ci vil, a ele es tão su je i tos, em
tem po de paz:

..............................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida,

pra ti ca dos con tra ci vil, a Jus ti ça Mi li tar en ca-
mi nha rá os au tos do in qué ri to po li ci al mi li tar
à jus ti ça co mum. “

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

DECRETO-LEI Nº 1.001, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Có di go Pe nal Mi li tar.

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

DECRETO-LEI Nº 1.002, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar.

....................................................................................
Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al, e, ex ce to nos

cri mes do lo sos con tra a vida pra ti ca dos con tra ci vil, a
ele es tão su je i tos, em tem po de paz: (Re da ção dada
pela Lei nº 9.299, de 7-8-1996) Pes so as su je i tas ao
foro mi li tar:

I – nos cri mes de fi ni dos em lei con tra as ins ti tu i-
ções mi li ta res ou a se gu ran ça na ci o nal:

a) os mi li ta res em si tu a ção de ati vi da de e os as -
se me lha dos na mes ma si tu a ção;

b) os mi li ta res da re ser va, quan do con vo ca dos
para o ser vi ço ati vo;

c) os re ser vis tas, quan do con vo ca dos e mo bi li-
za dos, em ma no bras, ou no de sem pe nho de fun ções
mi li ta res;

d) os ofi ci a is e pra ças das Po lí ci as e Cor pos de
Bom be i ros, Mi li ta res, quan do in cor po ra dos às For ças
Arma das;

Cri mes fun ci o na is
II – nos cri mes fun ci o na is con tra a ad mi nis tra-

ção mi li tar ou con tra a ad mi nis tra ção da Jus ti ça Mi li-
tar, os au di to res, os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
os ad vo ga dos de ofí cio e os fun ci o ná ri os da Jus ti ça
Mi li tar.
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Exten são do foro mi li tar
§ 1º O foro mi li tar se es ten de rá aos mi li ta res da

re ser va, aos re for ma dos e aos ci vis, nos cri mes con -
tra a se gu ran ça na ci o nal ou con tra as ins ti tu i ções mi li-
ta res, como tais de fi ni das em lei. (Re da ção dada pela
Lei nº 9.299, de 7-8-1996)

§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida, pra ti ca-
dos con tra ci vil, a Jus ti ça Mi li tar en ca mi nha rá os au -
tos do in qué ri to po li ci al mi li tar à jus ti ça co mum. (Pa rá-
gra fo in clu í do pela Lei nº 9.299, de 7-8-1996)

Foro mi li tar em tem po de guer ra

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

Pro nun ci a men tos do Se na dor Íris Re sen de so -
bre os tra ba lhos da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, na ses são do Se na do do dia 22-4-2002

Sr. Pre si den te, pa re ce-nos cla ro que a edi ção
des ta lei, aper fe i ço a da com o de cor rer do pro ces so
le gis la ti vo, po de rá sig ni fi car um avan ço subs tan ci al
da so ci e da de bra si le i ra no com ba te a essa mo da li da-
de cri mi no sa es pe ci al men te gra ve.

O pro je to de im plan ta ção do Sis te ma Na ci o nal
Anti-Dro gas, ela bo ra do pela mes ma sub co mis são, in-
clui pe nas de re clu são de um a três anos ao ci da dão
que ofe re ce de ter mi na da dro ga a ou tro “para jun tos
con su mi rem”. A ma té ria, na tu ral men te, é de gran de
com ple xi da de, o que exi ge o diá lo go com os mais di ver-
sos seg men tos, dada a di men são so ci al que o dra ma
do con su mo de dro gas as su me no Bra sil e no mun do.

O pro je to de lei so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se -
gu ran ça Pú bli ca pro põe um ca mi nho para a uni fi ca ção
das po lí ci as ci vil e mi li tar, ma té ria cuja con cre ti za ção é
da com pe tên cia dos en tes fe de ra ti vos es ta du a is.

Se gun do o pro je to, es ta be le ce-se uma po lí ti ca
de co la bo ra ção e de dis tin ção de ta re fas en tre as po lí-
ci as ci vil e mi li tar, que são de sig na das, con for me a
na tu re za de suas atri bu i ções, po lí cia ju di ciá ria e os-
ten si va, O pro je to tra ta, ain da, do con tro le e do acom -
pa nha men to pú bli co da ati vi da de po li ci al e do sis te ma
in te gra do de in for ma ções po li ci a is.

A Co mis são Espe ci al apro vou e en ca mi nhou ao
Se na do Fe de ral e à Câ ma ra dos De pu ta dos pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção que al te ra a dis ci pli na das
guar das mu ni ci pa is, para que es sas or ga ni za ções
pos sam, tam bém, “atu ar com ple men tar men te na se -
gu ran ça pú bli ca, em ações de po li ci a men to os ten si-
vo, pre ven ti vo e co mu ni tá rio, sob su per vi são da po lí-
cia es ta du al”. Essa atu a ção da Gu ar da Mu ni ci pal

dar-se-á no aten di men to a con fli tos de me nor po der
ofen si vo e li mi tar-se-á, na tu ral men te, à cir cuns cri ção
do Mu ni cí pio.

O De pu ta do Mar cos Ro lim, re la tor do tema Exe -
cu ção Pe nal e Sis te ma Pe ni ten ciá rio, pro ce deu a uma 
am pla re vi são da Lei de Exe cu ções Pe na is, sob ins pi-
ra ção das mo der nas con cep ções a res pe i to do tra ta-
men to do pre so, di re ci o na da às ten ta ti vas de re cu pe-
ra ção e a con fe rir, a tais ci da dãos ob je to de con de na-
ção pe nal, tra ta men to con dig no. Tra ta-se de ini ci a ti va
am pla e com ple xa, que me re ce cu i da do sa aná li se.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a Co mis-
são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça foi ins ta la da sob
pres são dos fa tos, numa con jun tu ra de in ten sa pre o-
cu pa ção, agra va da pela ocor rên cia de di ver sos cri-
mes de gran de re per cus são.

Qu an do de sua cri a ção, não pou cos pre vi-
ram-lhe um fu tu ro me dío cre por se tra tar ape nas de
uma res pos ta cir cuns tan ci al a fa tos da con jun tu ra. A
evo lu ção dos seus tra ba lhos, en tre tan to, de mons trou
tan to a na tu re za es tru tu ral do pro ble ma da se gu ran ça
pú bli ca no Bra sil quan to a ma ne i ra sé ria e qua li fi ca da
como a Co mis são os en fren ta va.

Como vi mos, sur gi ram di ver sas pro po si ções le -
gis la ti vas que, não te nho re ce io de di zer, te rão al can-
ce his tó ri co. E é in te res san te sa li en tar, Sr. Pre si den te,
que es sas 24 pro po si ções en glo bam em tor no de 300
pro po si ções que tra tam de se gu ran ça pú bli ca, em an -
da men to na Câ ma ra dos De pu ta dos e aqui no Se na-
do Fe de ral.

Mo di fi ca ções subs tan ci a is, Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, no Có di go de Pro ces so Pe nal bra si-
le i ro fo ram ado ta das com o pro pó si to de re du zir tan to
o nú me ro de re cur sos quan to a du ra ção dos pro ces-
sos cri mi na is, ten tan do ex tin guir, de vez, o pro ble ma
da mo ro si da de da Jus ti ça.

Nes sa li nha, a Co mis são apro vou pu ni ções
mais ri go ro sas para cri mes de gran de po ten ci al ofen -
si vo, trá fi co de ar mas, nar co trá fi co e o cri me or ga ni-
za do. Será agra va da a pu ni ção para o cri me de se-
qües tro, bem como para os cri mes de ter ro ris mo e de
la va gem de di nhe i ro, fi nal men te en qua dra dos na le-
gis la ção pe nal.

O pro je to de uni fi ca ção das duas Po lí ci as, Ci vil e 
Mi li tar, sem dú vi da, tra duz-se em gran de avan ço.
Com a co la bo ra ção in dis pen sá vel das duas cor po ra-
ções e de au to ri da des e es pe ci a lis tas li ga dos à área,
a pro pos ta, con sen su al men te acor da da, pre vê a uni fi-
ca ção num pra zo de até oito anos, ao tér mi no do qual
am bas as Po lí ci as in te gra rão uma nova for ça, de no-
mi na da Po lí cia Esta du al.
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Por ou tro lado, cum pre re gis trar que fo ram re co-
nhe ci das no vas ti pi fi ca ções cri mi na is, tais como se-
qües tro-re lâm pa go (ex tor são me di an te pri va ção de li -
ber da de), ex tor são me di an te se qües tro por meio de
trans por te co le ti vo, clo na gem de car tão e ce lu lar, pe -
do fi lia na Inter net e, por fim, rou bo e re cep ta ção de
car ga. Ao lado dis so, de vem -se re gis trar ou tros avan -
ços, como fo ram os ca sos da re gu la men ta ção das
Gu ar das Mu ni ci pa is, da cri a ção do Fun do de Se gu-
ran ça, do ma i or ri gor con tra a cor rup ção e, so bre tu do,
da pro vi são de mais po de res ao Con se lho de Con tro-
le de Ati vi da des Fi nan ce i ras.

Deve-se des ta car, igual men te, a me di da de
com ba te à cor rup ção, me di an te a apro va ção de pro -
pos ta do Re la tor-Ge ral, De pu ta do Mo ro ni Tor gan,
pela qual “o con de na do por cri me con tra a Admi nis-
tra ção Pú bli ca terá a pro gres são de re gi me de cum -
pri men to da pena con di ci o na da à re pa ra ção do dano
que ca u sou, ou à de vo lu ção do be ne fí cio que au fe riu”.

A des pe i to da bus ca per ma nen te pela ex ce lên-
cia e dos in con tes tá ve is avan ços pro po si ti vos que
cons tam do Re la tó rio Fi nal da Co mis são Mis ta de Se -
gu ran ça, es pe ra mos que al guns aper fe i ço a men tos
ain da pos sam sur gir du ran te o trâ mi te das pro pos tas,
na Câ ma ra e no Se na do. Afi nal de con tas, tra ta-se de
res pos tas di re tas aos an se i os dra ma ti ca men te ma ni-
fes ta dos por nos sa so ci e da de e que me re cem o ma i-
or cu i da do e a ma i or aten ção por par te de to dos os
Srs. Par la men ta res.

A vi o lên cia no País as su miu pro por ções as sus-
ta do ras, mas o Con gres so Na ci o nal está, em tem po
re cor de, fa zen do a sua par te ao ofe re cer à so ci e da de
um con jun to de ins tru men tos le ga is que, cer ta men te,
não dará fol ga aos ban di dos.

Mas é ló gi co que a con quis ta da paz de fi ni ti va
de pen de de ou tros pro ce di men tos, ain da mais im-
pres cin dí ve is, por par te do Po der Pú bli co. É fun da-
men tal que exis ta da par te do Exe cu ti vo a fir me e de-
ter mi na da de ci são po lí ti ca de não dar tré guas à vi o-
lên cia, ofe re cen do sis te mas avan ça dos de edu ca ção,
sa ú de e ge ra ção de em pre gos, pro cu ran do di re ci o nar
os ci da dãos para os ca mi nhos do bem.

Espe ci fi ca men te so bre o tra ta men to do cri me,
as pro vi dên ci as de vem ser to ma das em duas fren tes:
de um lado, pu nin do com ex tre mo ri gor os cri mes he -
di on dos, dan do um bas ta à im pu ni da de, su fo can do os
que in sis tem em se me ar o ter ror em um con fron to de -
ci si vo com os au to res da vi o lên cia; de ou tro lado, ofe -
re cen do pe nas al ter na ti vas para os que co me tem er -
ros de me nor gra vi da de. De um modo ge ral, é pre ci so
dar ple nas opor tu ni da des para a res so cia li za ção e a
dig ni da de do de ten to, por meio do en si no, da pro fissi o-

na li za ção e do am pa ro psi co ló gi co. Nes se as pec to, a
hu ma ni za ção dos pre sí di os, re sul tan te de só li da par -
ce ria en tre o Po der Pú bi co e a ini ci a ti va pri va da, tor -
na-se ain da mais re le van te den tro das es tra té gi as
que bus cam a efi cá cia con tra a vi o lên cia.

Este é o mo men to his tó ri co de o Bra sil ad mi tir
sua fal ta de co nhe ci men to e de pre pa ro téc ni co-ci en-
tí fi co no tra to com o cri me. Jul ga mos que é no de sen-
vol vi men to de no vos con ce i tos e no vas prá ti cas que
se de po si ta nos sa ma i or es pe ran ça, ina u gu ran do
novo ci clo de bem-es tar e paz so ci al no País. Nes sa li-
nha, o com ba te a vi o lên cia pode ser vi a bi li za do por
meio de téc ni cas e mé to dos ade qua da men te em pre-
ga dos na bus ca do bem-es tar co mu ni tá rio, do di re i to
à li ber da de e à tran qüi li da de.

Agra de ço imen sa men te às Sras e aos Srs. Par la-
men ta res a de mons tra ção de con fi an ça com a nos sa
in di ca ção para pre si dir a Co mis são Mis ta Espe ci al de
Se gu ran ça Pú bli ca. Acre di ta mos que não de cep ci o-
na mos nem o Vice-Pre si den te, nem o Re la tor, nem os 
Sub-Re la to res, nem os Mem bros da Co mis são. A
evo lu ção dos seus tra ba lhos de mons trou não so men-
te a na tu re za es tru tu ral do pro ble ma no Bra sil, mas,
tam bém a ma ne i ra sé ria e qua li fi ca da com que os de -
sa fi os fo ram en fren ta dos. A par tir de suas pro po si-
ções, com cer te za, nos so País ex pe ri men ta rá um
novo pe río do de con cór dia so ci al por meio da união
de to das as pes so as de bem.

Qu e ro, mais uma vez, des ta car com mu i ta ên fa-
se o tra ba lho re a li za do pe los par la men ta res que com -
pu se ram a omis são, es pe ci al men te a efi ciên cia e pro -
fun da de di ca ção do Re la tor-Ge ral, De pu ta do Mo ro ni
Tor gan, e do nos so Vice-Pre si den te, Se na dor Artur
da Tá vo la. Igual men te fun da men ta is fo ram as atu a-
ções la bo ri o sas dos Sub-Re la to res, os De pu ta dos:
La u ra Car ne i ro, Mar cos Ro lim, Mag no Mal ta, Zu la iê
Co bra, Cus tó dio Mat tos e Luiz Antô nio Fle ury. A S.
Exas meu fra ter no agra de ci men to pela his tó ri ca co la-
bo ra ção que pres tam ao Bra sil e ao seu povo.

Nos so País, Sr. Pre si den te, pre ci sa acre di tar
nas suas po ten ci a li da des para ven cer esse, que é o
mais gra ve pro ble ma da so ci e da de. Mi lha res de vi das
con ti nu am sen do ce i fa das di a ri a men te, de vi do à sa -
nha e à ou sa dia dos ban di dos. Não po de mos con ti nu-
ar as sis tin do a essa bar bá rie de bra ços cru za dos.
Urge im ple men tar as me di das ne ces sá ri as para di mi-
nu ir os ín di ces de cri mi na li da de. Ao lado de po lí ti cas
so ci a is efi ci en tes, va mos jun tos acre di tar no nas ci-
men to de uma nova di men são para a paz no Bra sil,
am pa ra da nos va lo res eter nos da vida, da so li da ri e-
da de cris tã e do amor ao pró xi mo.
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E as sim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
com o sen ti men to do de ver cum pri do, a Co mis são
Espe ci al Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca ce le bra a con -
clu são dos seus tra ba lhos, ofe re cen do à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal uma sis te ma ti za ção de me di-
das con cre tas em prol da er ra di ca ção da cri mi na li da-
de no Bra sil.!

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral! (PFL – AM) – Se na dor
Iris Re zen de, ape sar de não po der acom pa nhar de
per to, sem pre re ce bi no tí ci as da atu a ção de V. Exª à
fren te da Co mis são Espe ci al Mis ta. O pro ble ma de
se gu ran ça pú bli ca em nos so País, con for me V. Exª,
ao lon go des ses dias to dos, fez de mons trar, não é um 
as sun to para ser so lu ci o na do a cur to pra zo. Nes se
par ti cu lar, V. Exª ali nhou du ran te o pe río do em que
es te ve à fren te, jun ta men te com o Re la tor e o
Sub-Re la tor, uma sé rie de di fi cul da des que, por cer to,
se rão di mi nu í das na me di da em que este Se na do e a
Câ ma ra lhe de rem o “apro vo” ne ces sá rio. De mi nha
par te, ape nas o in ter rom pi para cum pri men tá-lo e
apre sen tar a mi nha so li da ri e da de pelo ex ce len te tra -
ba lho que V. Exª re a li zou, Se na dor lris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral, pe las elo gi o sas
pa la vras de V. Exª.

Na ver da de, dado à Co mis são o pra zo de 60
dias para a re a li za ção do tra ba lho, toda a Co mis são
en ten deu que pre ci sa va re al men te tra ba lhar nes se
pe río do di u tur na men te. Tan to é as sim que até du ran-
te a Se ma na San ta a Co mis são se re u niu.

Sa li en to que não fal tou à Co mis são o es pí ri to
de co la bo ra ção de ne nhum de seus mem bros. Devo 
des ta car o apo io de V. Exª, que, nas ques tões mais
com ple xas, foi aque le con sul tor ex tra or di ná rio,
como tem sido nes ta Casa, para a so lu ção des ses
pro ble mas.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, peço a V. Exª um apar te.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, esta Casa viu mais uma vez o tes te mu-
nho, o tra ba lho, a de ter mi na ção com que V. Exª  pre si-
diu a Co mis são Espe ci al Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
bus can do o en ten di men to e ten do um elen co de mais
de duas cen te nas de pro je tos que tra mi ta vam nes ta
Casa. V. Exª or de nou esse pro ces so todo e o re sul ta-

do saiu no pra zo es ta be le ci do, com su ges tões para o
Con gres so Na ci o nal. Pa ra be ni zo V. Exª pelo seu tra -
ba lho, bem como pelo do Sub-Re la tor, do Re la tor e do 
Vice-Pre si den te, que tra ba lha ram di u tur na men te. O
País in te i ro acom pa nhou o tra ba lho in ces san te e ár -
duo que essa Co mis são mos trou, as sim como os de -
ba tes. Fi quei mu i to fe liz com de ter mi na das con clu-
sões, es pe ci al men te com aque la que se re fe re à ma i-
or par ti ci pa ção e co-res pon sa bi li da de dos mu ni cí pi os
na ques tão da se gu ran ça pú bli ca des te País. Fi quei
fe liz por que não en xer ga va mais um modo pelo qual o 
mu ni cí pio não par ti ci pas se de ci si va men te des sas
ques tões de se gu ran ça den tro do seu pró prio ter ri tó-
rio. Nós, de Go iás, or gu lha mo- nos da atu a ção de V.
Exª nes ta Casa pela his tó ria que tem como um gran -
de po lí ti co de Go iás, Go ver na dor duas ve zes, Mi nis tro
da Agri cul tu ra e da Jus ti ça. V. Exª bri lha mais uma vez
pela con du ção des se tra ba lho. Pa ra béns! Nós nos or -
gu lha mos de V. Exª, Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. O apar te de V. Exª
in dis cu ti vel men te re pre sen ta um in cen ti vo mu i to
gran de para to dos os in te gran tes da Co mis são.

Sr. Pre si den te, en cer ran do as mi nhas pa la vras,
sa li en to que a idéia des ta Co mis são sur giu quan do,
ain da du ran te o re ces so par la men tar, o País, so bres-
sal ta do por tan tos cri mes e se qües tros prin ci pal men-
te, o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra -
mez Te bet, e o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, ti ve ram a ini ci a ti va, sob a 
co or de na ção do Pre si den te Ra mez Te bet, de re u nir
as Li de ran ças do Con gres so e con clu í ram pela cri a-
ção des ta Co mis são. De for ma que essa ati tu de, to -
ma da pelo Pre si den te Ra mez Te bet já jus ti fi cou a sua
ele i ção para a Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal.
Foi um mo men to fe liz, uma ini ci a ti va, uma pro vi dên cia
his tó ri ca.

Ago ra, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer um
ape lo, uma vez que esta Co mis são foi cri a da com
base no Re gi men to Inter no do Con gres so Na ci o nal e, 
como tal, os pro je tos por ela apre sen ta dos têm um
rito es pe ci al nas duas Ca sas, pois uns pro je tos o Sr.
Pre si den te do Con gres so en ca mi nha ao Se na do e al -
guns já es tão pa u ta dos para as pró xi mas re u niões;
ou tros S. Exª en ca mi nha à Câ ma ra dos De pu ta dos, a
fim de que as duas Ca sas tra ba lhem ao mes mo tem -
po. Qu an do a Câ ma ra dos De pu ta dos es ti ver con clu-
in do os pro je tos a ela en ca mi nha dos, o Se na do já es -
ta rá en ca mi nhan do os que fo ram dis cu ti dos e apro va-
dos, de for ma que, num es pa ço cur to de tem po, es ses
pro je tos se jam trans for ma dos em lei.
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Faço um ape lo para os 513 De pu ta dos Fe de ra is e
81 Se na do res. Se, por ven tu ra, es sas ma té ri as não fo-
rem dis cu ti das, emen da das, apro va das ou re je i ta das
num pe río do cur to de tem po, será mais uma de cep ção
a ser ex pe ri men ta da pela po pu la ção bra si le i ra.

Sen ti mos a gran de res pon sa bi li da de que pe sa-
va so bre os nos sos om bros. Os 80 par la men ta res –
20 se na do res, 20 de pu ta dos, além de 20 se na do res
su plen tes e 20 de pu ta dos su plen tes – en ten de mos
isso. Foi jus ta men te com esse sen ti men to que em pu-
nha mos essa ban de i ra de luta. V. Exª deve ter no ta do
que, du ran te cer ca de 60 dias, com pa re ci a este ple -
ná rio sim ples men te para re gis trar a mi nha pre sen ça.
Tra ba lhei na Co mis são dia e no i te. Estou cer to de que
o Con gres so Na ci o nal, que en ten deu mu i to bem a ne -
ces si da de de agi li zar a vo ta ção de pro je to vi san do a
con so li dar uma po lí ti ca na ci o nal de se gu ran ça pú bli-
ca, es te ja im bu í do dos mes mos pro pó si tos de trans -
for mar es sas pro pos tas em lei ime di a ta men te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Agra de ço aos
Srs. Se na do res que ti ve ram con des cen dên cia co mi-
go, per mi tin do em si lên cio que ul tra pas se o tem po re -
gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor Iris Re zen de, cre io que esta Pre si dên-
cia, ain da que in te ri na men te, pode, em nome da
Mesa do Se na do Fe de ral, con gra tu lar-se com V. Exª e 
com quan tos fi ze ram par te des ta Co mis são Espe ci al
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca.

Evi den te men te, al gu mas ques tões in ter pre ta ti-
vas do Re gi men to Co mum ou do Re gi men to de cada
uma das Ca sas não se rão óbi ce para que es sas ma -
té ri as tra mi tem com a má xi ma ce le ri da de pos sí vel.
Cre io que to dos os Par la men ta res ha ve rão de es cu tar
o ape lo de V. Exª, a fim de con fe rir toda a ce le ri da de
pos sí vel à apre ci a ção des ses pro je tos. Caso con trá-
rio, não terá va li da de o es for ço des pen di do por V. Exª
e por seus com pa nhe i ros. Pa ra béns.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te. Peço a V. Exª que de ter mi ne
o en ca mi nha men to de có pia des te pro nun ci a men to
ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos;

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio.) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Obri ga-
do, Sr. Pre si den te.

PRONUNCIAMENTO DO EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR SENADOR IRIS
REZENDE, NA SESSÃO DO SENADO DE
22-4-2002.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs Srs. Se na-
do res, o Con gres so Na ci o nal pres ta jus tas con tas á
so ci e da de bra si le i ra quan do con clui uma mis são da
ma i or re le vân cia para o País, como é o caso do tra ba-
lho re a li za do pela Co mis são Espe ci al Mis ta de Se gu-
ran ça Pú bli ca que tive a hon ra de pre si dir.

Des de ter ça-fe i ra, dia 16, data es ti pu la da para o
en cer ra men to dos tra ba lhos da Co mis são, tra mi tam
no Par la men to umas pron tas e ou tras em fase fi nal de 
re da ção, 24 pro po si ções con sen su al men te apro va-
das, cuja fi na li da de não é ou tra se não trans for mar ra -
di cal men te o con ce i to e a ação de se gu ran ça pú bli ca
no Bra sil. Sem dú vi da, tra ta-se de um acon te ci men to
iné di to, a par tir do qual se es pe ra uma agi li za ção pro -
du ti va das for ças so ci a is em di re ção da paz, da tran -
qüi li da de e do bem co mum.

Sou tes te mu nha de quan to os in te gran tes des sa
Co mis são em pe nha ram todo o seu es for ço para a
ela bo ra ção de um re la tó rio fi nal es sen ci al men te ob je-
ti vo e efi caz.

Na con di ção de Pre si den te da Co mis são Espe -
ci al Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, par ti ci pei di u tur na-
men te dos tra ba lhos ina u gu ra dos em fe ve re i ro úl ti mo,
em face do re cru des ci men to da vi o lên cia no País, es -
pe ci al men te a eclo são de on das in ter mi ná ve is de se -
qües tras. Àque la épo ca, a so ci e da de não he si tou em
co brar de seus re pre sen tan tes, mais do que uma pos -
tu ra, uma de ci são rá pi da para re ver ter a in to le rá vel si -
tu a ção de vi o lên cia so ci al que, as sus ta do ra men te,
do mi na va o País.

Nes sas cir cuns tân ci as, o pro pó si to da Co mis-
são Mis ta não po de ria ser ou tro se não ras tre ar, co le-
tar e sis te ma ti zar cen te nas de pro po si ções re la ci o na-
das ao tema da se gu ran ça cu jas aná li ses es ta vam
em tra mi ta ção em am bas as Ca sas do Con gres so.
Com esse ma te ri al em mãos, pro ce deu-se en tão ao
mi nu ci o so exa me, na ex pec ta ti va de, re su mi da e pro -
du ti va men te, ela bo rar um car po tex tu al ca paz de pro -
por sa í das viá ve is para o pro ble ma da vi o lên cia. À luz
des sa me to do lo gia, o re la tó rio apro va do re fle tiu o re -
sul ta do de de ze nas de ho ras de dis cus são, ao tér mi-
no das qua is con quis tou o apo io e a sus ten ta ção de
to dos os Par la men ta res que in te gra ram a Co mis são.

Du ran te as dis cus sões, Sr. Pre si den te, de ci-
diu-se por bem di vi dir por su bá re as te má ti cas os di -
ver sos as sun tos en vol vi dos com o gran de tema da
se gu ran ça pú bli ca. Nes sa ló gi ca, cri a ram-se sete gru -
po de tra ba lho en car re ga dos de es tu dar as pro po si-
ções re u ni das e tam bém uni fi cá-las num tex to con so-
li da do.
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Os gru pos fo ram di vi di dos nas se guin tes áre as
te má ti cas:

– se qües tro e cri mes con tra a vida e con tra o pa -
tri mô nio;

– exe cu ção pe nal,
– sis te mas pe ni ten ciá rio e cri me or ga ni za do in -

ter no;
– cri me or ga ni za do, nar co trá fi co e la va gem de

di nhe i ro;
– es tru tu ra da se gu ran ça, Gu ar das Mu ni ci pa is,

Mi nis té rio Pú bli co e Ju di ciá rio;
– ações pre ven ti vas, ven da, por te e uso de ar -

mas;
– pro gra mas, pla nos e re co men da ções ao Go -

ver no Fe de ral;
– e, fi nal men te, agi li za ção do pro ces so pe nal.
De cada um dos gru pos de tra ba lho ex tra í-

ram-se tex tos en xu tos, para cu jos pon tos po lê mi cos
pro cu rou-se en con trar fór mu las con sen su a is de de ci-
são. Gra ças às prá ti cas de mo crá ti cas de ne go ci a ção
e dis cus são, a Co mis são che gou a 24 pro po si ções
de fi ni ti vas, três de las na for ma de emen das cons ti tu-
ci o na is.

O Gru po de Tra ba lho so bre a Agi li za ção do Pro -
ces so Pe nal teve como Sub-Re la tor o De pu ta do Luiz
Antô nio Fle ury. Fo ram apro va das pro pos tas de mu-
dan ças no Có di go de Pro ces so Pe nal, com vis tas à
am pli a ção das pos si bi li da des de pri são pro vi só ria,
nas hi pó te ses de cri mes he di on dos. Di an te da ma te ri-
a li da de do de li to e da com pro va ção da au to ria, po de-
rá o juiz ser obri ga do a de cre tar a pri são, como for ma
de fa ci li tar a per se cu ção pe nal.

O Sub-Re la tor va leu-se da con tri bu i ção ofe re ci-
da pelo Po der Exe cu ti vo, que pro pôs di ver sos pro je-
tos de lei a res pe i to do as sun to, os qua is en con-
tram-se sob exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça da Câ ma ra Fe de ral, ten do como Re la tor o
ilus tre De pu ta do Ibra him Abi-Ackel.

Acre di ta mos que o sa u dá vel de ba te en tre as pers -
pec ti vas ado ta das pe los ju ris tas da Co mis são de sig na-
da pelo Po der Exe cu ti vo, que ins pi ra ram os pro je tos re -
la ta dos pelo De pu ta do Ibra him Abi-Ackel, e as con cep-
ções que nor te a ram o Sub-Re la tor da Co mis são Mis ta
Espe ci al de Se gu ran ça, De pu ta do Luiz Antô nio Fle ury,
po de rão re sul tar na qua li fi ca ção dos pro je tos de lei ora
em dis cus são no Con gres so Na ci o nal.

O tema do Se qües tro e Cri mes con tra a Vida e o
Pa tri mô nio foi ob je to do gru po de tra ba lho re la ta do
pela De pu ta da La u ra Car ne i ro, cujo prin ci pal re sul ta-
do foi a apre sen ta ção de um pro je to de lei que al te ra o 
Có di go Pe nal em di ver sos as pec tos, des ta can do-se:

– O au men to da pena mí ni ma do ho mi cí dio sim -
ples para 8 anos e da má xi ma para 20 anos de re clu são;

– O agra va men to da pena para o cri me de ho mi-
cí dio co me ti do nas se guin tes si tu a ções: tra i ção, em-
bos ca da, por dis si mu la ção, me di an te o con cur so de
uma ou mais pes so as, ou ou tro re cur so que tor ne im -
pos sí vel a de fe sa do ofen di do; con tra mi li tar, po li ci al,
bom be i ro, agen te pe ni ten ciá rio ou agen te pú bli co que
es ti ver atu an do nes sa con di ção ou quan do co me ti do
por es ses agen tes ou quem te nha o de ver pro fis si o nal
de cu i dar ou pro te ger a se gu ran ça e se va lha, in de vi-
da men te, da fun ção; e tam bém para cri mes co me ti dos
por gru pos de ex ter mí nio, por es tran ge i ro em si tu a ção
ir re gu lar no Bra sil ou con tra me nor de 18 anos, ma i or
de 60 anos ou por ta dor de ne ces si da des es pe ci a is.

A pro po si ção, além dis so, agra va o cri me de ho -
mi cí dio quan do pra ti ca do no exer cí cio da pro fis são de 
mé di co ou en fer me i ro.

O agra va men to de pena al can ça, igual men te, os 
agen tes que co me tem o cri me de ‘le são cor po ral de
na tu re za gra ve’, o qual pas sa ria a ser ape na do com
re clu são de dois a cin co anos.

Algu mas atu a li za ções são pro mo vi das no Có di-
go Pe nal para, por exem plo, atin gir – agra van do a
pena – o cri me de rou bo “se a sub tra ção for de car ga
ou ve í cu lo au to mo tor que ve nham a ser trans por ta-
dos para ou tro Esta do ou para o ex te ri or”.

O cri me de rou bo tem a sua pena au men ta da de
um ter ço até me ta de, quan do a ví ti ma “está em ser vi ço
de trans por te de car ga ou pas sa ge i ro” ou “quan do a ví -
ti ma é tu ris ta e o agen te co nhe ce tal cir cuns tân cia”.

Uma al te ra ção é pro mo vi da no que dis põe o Có -
di go Pe nal quan to ao cri me de es te li o na to para de ter-
mi nar o agra va men to da pena res pec ti va, quan do o
cri me é co me ti do “em de tri men to de en ti da de de di re i-
to pú bli co, em pre sa con ces si o ná ria de ser vi ços pú bli-
cos, en ti da de au tár qui ca da Pre vi dên cia So ci al ou de
ins ti tu to de eco no mia po pu lar, as sis tên cia so ci al ou
be ne fi cên cia”.

Ou tra pro pos ta de al te ra ção no Có di go Pe nal
per mi te a pu ni ção da clo na gem de te le fo nes ce lu la res
com a pena de re clu são de dois a oito anos e mul ta.

Ao de ter mi nar nova re da ção para os cri mes
con tra a li ber da de se xu al, além de agra var as pe nas
dos de li tos como pos se se xu al me di an te fra u de e
aten ta do vi o len to ao pu dor, a al te ra ção pro pos ta ex -
clui do Có di go Pe nal a ex pres são “mu lher ho nes ta”.
Para de ter mi nar que a ví ti ma do de li to con tra a li ber-
da de se xu al tan to pode ser do sexo fe mi ni no quan to
do mas cu li no, a nova re da ção es ta be le ce que cons ti-
tui aten ta do ao pu dor “in du zir al guém, me di an te fra u-
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de, a pra ti car ou per mi tir que se pra ti que ato li bi di no so
di ver so da con jun ção car nal”. Atu al men te, o tipo pe nal
con sis te em “in du zir mu lher ho nes ta” a tal prá ti ca.

O tema can den te do por te de ar mas é tam bém
equa ci o na do, Sr. Pre si den te, nos ter mos do pa re cer
do Sub-Re la tor, De pu ta do Cus tó dio Mat tos, a par tir
da di fe ren ci a ção en tre pos se e por te de arma.

De acor do com esse pa re cer, será per mi ti da a
pos se de arma em casa, des de que cum pri dos de ter-
mi na dos re qui si tos e den tro de cer tas cir cuns tân ci as.

A ve da ção in ci di rá for te men te so bre o por te de
arma fora do do mi cí lio. Admi te-se, en tre tan to, que o
ci da dão dis po nha, em sua re si dên cia e para sua au to-
de fe sa, de uma arma, den tro tam bém de de ter mi na-
das con di ções.

Ou tra pro pos ta al te ra a lei que dis ci pli na os ser -
vi ços de te le co mu ni ca ções, con for me o pa re cer do
De pu ta do Cus tó dio Mat tos, para de ter mi nar o ca das-
tra men to dos te le fo nes pré-pa gos em todo o País.

A ado ção de pe nas de mul ta e res tri ti vas de di -
re i tos, como al ter na ti vas à pena de pri são, já abri ga da
pelo Di re i to bra si le i ro, ga nhou nova di men são com a
edi ção da Lei dos Ju i za dos Espe ci a is.

Enten deu o le gis la dor que de ter mi na dos de li tos
de me nor po ten ci al ofen si vo não de ve ri am ser des cri-
mi na li za dos, mas pu ni dos com san ções que não im -
pli cas sem a pri va ção da li ber da de. Con for me a Lei
dos Ju i za dos Espe ci a is, po dem as par tes  –  o pro mo-
tor de jus ti ça e o ad vo ga do do réu  – , após uma úni ca
au diên cia de tran sa ção, acor dar a apli ca ção de pena
de mul ta ou res tri ti va de di re i to, bem como a de pa ga-
men to de ces tas bá si cas a de ter mi na das ins ti tu i ções
ou a de pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de.

Ou tro gru po de tra ba lho, que teve como re la to res
par ci a is os De pu ta dos Mag no Mal ta e Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh, con clu iu pela apre sen ta ção de pro je to de
lei para com ba ter com mais ri gor o cri me or ga ni za do.

Pela pro po si ção, o cri me or ga ni za do é ti pi fi ca do
como “as so ci a ção de três ou mais pes so as, por meio
de en ti da de ju rí di ca ou não, de for ma es tá vel, es tru tu-
ra da e com di vi são de ta re fas, va len do-se de vi o lên-
cia, ame a ça ou qual quer ou tra for ma de in ti mi da ção,
cor rup ção, fra u de, trá fi co de in fluên cia ou de ou tros
me i os as se me lha dos, vi san do ob ter, di re ta ou in di re-
ta men te, van ta gem de qual quer na tu re za, para co me-
ter as se guin tes in fra ções pe na is:

Trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen tes e
dro gas afins; ter ro ris mo; con tra ban do ou trá fi co ilí ci to
de ar mas, mu ni ções, ex plo si vos, ou ma te ri a is des ti-
na dos à sua pro du ção; ex tor são me di an te se qües tro;
con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca; con tra o sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal; con tra a or dem eco nô mi ca e tri bu-

tá ria; ex plo ra ção de jo gos de azar; sub tra ção con tra
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, em pre sas de trans por te de
va lo res e car gas; le no cí nio e trá fi co de mu lhe res; trá fi-
co in ter na ci o nal de cri an ças e ado les cen tes; la va gem
de di nhe i ro, ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; trá -
fi co ilí ci to de te ci dos, ór gãos ou par tes do cor po hu -
ma no; ho mi cí dio pra ti ca do em ati vi da de de gru po de
ex ter mí nio; fal si fi ca ção, cor rup ção, adul te ra ção ou al -
te ra ção de pro du to des ti na do a fins te ra pêu ti cas ou
me di ci na is; con tra o pa tri mô nio cul tu ral.

A pena será pri são de cin co a dez anos, apli can-
do-se, cu mu la ti va men te, as pe nas cor res pon den tes
às de ma is in fra ções co me ti das.

Algu mas ou tras ino va ções ju rí di cas im por tan tes
cons tam do pro je to so bre o cri me or ga ni za do.

Como ocor re em di ver sos pa í ses, o in te gran te da
or ga ni za ção cri mi no sa que co la bo rar com a in ves ti ga-
ção po de rá, me di an te acor do com o Mi nis té rio Pú bli co,
“vi san do a não pro po si tu ra da ação pe nal con tra si ou a
di mi nu i ção da pena em até dois ter ços, des de que te-
nha ha vi do efe ti va e vo lun tá ria co la bo ra ção.”

OF.SF/509/2002

Em 22 de maio de 2002

Exmº Sr.
Se na dor Íris Re zen de
Pre si den te da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca

Se nhor Pre si den te,
Den tre os vá ri os Pro je tos de Lei apre sen ta dos

como con clu são dos tra ba lhos da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça Pú bli ca, pre si di da por V. Exa., en con tra-se
o Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2002, que ini ci-
ou sua tra mi ta ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos
dos arts. 142 e 143 do Re gi men to Co mum.

Du ran te o pra zo re gi men tal, no Ple ná rio des ta
Casa, foi apre sen ta da a Emen da nº 1-Ple ná rio ao re -
fe ri do Pro je to, de au to ria do Se na dor Gil vam Bor ges,
a qual, em si tu a ções se me lhan tes, se ria en ca mi nha-
da ao exa me da Co mis são Téc ni ca mais per ti nen te
para ana li sá-la.

De con for mi da de com a de ci são de V.Exa. pro fe ri-
da na 20ª Re u nião da Co mis são Mis ta Espe ci al de Se -
gu ran ça Pú bli ca, re a li za da no dia 16 de abril úl ti mo, de
que essa Co mis são per ma ne ce ria cons ti tu í da para
apre ci ar pos sí ve is emen das aos seus pro je tos, en ca mi-
nho a ma té ria ao exa me des se Co le gi a do Mis to.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 118, de 2002
(Da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos

da vi o lên cia  que as so la o País)

Emen da de Ple ná rio ao Pro je to de
Lei nº 118/02, do Se na do Fe de ral, que dis -
põe so bre as or ga ni za ções cri mi no sas, os 
me i os de ob ten ção de pro va, o pro ce di-
men to cri mi nal e o re gi me es pe ci al de
cum pri men to de pena de lí de res de or ga-
ni za ções cri mi no sas.

Re la tor: De pu ta do Mo ro ni Tor gan

I – Re la tó rio

Tra ta-se de dar pa re cer à Emen da de Ple ná rio
nº 1, a úni ca apre sen ta da ao pro je to, tem pes ti va men-
te, pelo Se na dor Gil vam Bor ges. Su ge re o No bre Se -
na dor que se subs ti tua em todo o pro je to a ex pres são
“de le ga do de po lí cia” por ex pres são mais am pla “au -
to ri da de po li ci al ju di ciá ria, ci vil ou mi li tar”.

Na jus ti fi ca ção ale ga que tal mu dan ça se ria be -
né fi ca para ex pli ci tar que não só o De le ga do, mas
tam bém ou tras au to ri da des que po dem es tar con du-
zin do um Inqué ri to po li ci al mi li tar, como as au to ri da-
des ju di ciá ri as mi li ta res. Ale ga que tal mu dan ça já fez
ne ces sá ria na lei de es cu ta te le fô ni ca.

É o Re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

A Emen da apre sen ta da está de acor do com a
Cons ti tu i ção Fe de ral, re co nhe cen do-se sua ju ri di ci-
da de e re da ção em boa téc ni ca le gis la ti va, ape sar de
me re cer, quan to a esta, um pe que no re pa ro.

Qu an to ao mé ri to, re al men te a su ges tão aper fe-
i çoa a pro po si ção sob exa me. Tor nar a lei mais cla ra é 
ta re fa do le gis la dor, e, cer ta men te, é nos sa in ten ção
am pli ar ao má xi mo os li mi tes de in ci dên cia e efi cá cia
des ta Lei. Como al gu mas ve zes quem con duz o in-
qué ri to re al men te não é De le ga do de Po lí cia, a ex-
pres são mais ge né ri ca nos pa re ce con tem plar me lhor
os ca sos con cre tos.

Po rém, como es cri ta, nos pa re ce que a re da-
ção de i xa uma dú vi da: ha ve ria de se in se rir uma
vír gu la após a pa la vra po li ci al, ou ain da subs ti-
tuí-la pelo vo cá bu lo “ou”, para que se de sig nas se
“au to ri da de po li ci al ou ju di ciá ria, ci vil ou mi li tar”.
Nes se sen ti do, aco lhe mos a Emen da vo tan do por
sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, apro va ção

no mé ri to e boa téc ni ca le gis la ti va, nos ter mos da
Su be men da que ofe re ce mos.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2002

Emen da de Ple ná rio ao Pro je to de
Lei nº 118/02, do Se na do Fe de ral, que
dis põe so bre as or ga ni za ções cri mi no-
sas, os me i os de ob ten ção de pro va, o
pro ce di men to cri mi nal e o re gi me es pe ci-
al de cum pri men to de pena de lí de res de
or ga ni za ções cri mi no sas.

SUBEMENDA

Subs ti tua-se na Emen da nº 1 de Ple ná rio ao
pro je to a ex pres são “au to ri da de po li ci al ju di ciá ria, ci -
vil ou mi li tar” por “au to ri da de po li ci al ou ju di ciá ria, ci vil
ou mi li tar”.
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Ofí cio nº 122/02 – CMESP – Se gu ran ça Pú bli ca

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Íris Re sen de
Dig nís si mo Pre si den te da Co mis são
Nes ta

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,

Na qua li da de de Se cre tá rio da Co mis são Espe -
ci al Mis ta, que ana li sou os pro je tos da Se gu ran ça Pú -
bli ca, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que na re u nião
re a li za da no dia 19-11-02, para aná li se das emen das
apre sen ta das aos PLS nºs 108/02 e 118/02, para a
emen da ao PLS nº 108/02 hou ve o quo rum su fi ci en te
para a sua apro va ção, quan to a emen da ao PLS nº
118/02, não hou ve o quo rum ne ces sá rio na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Assim, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia os re fe ri-
dos Pro je tos para se rem de vol vi dos a Se cre tá ria Ge -
ral da Mesa, para que tome as pro vi dên ci as ca bí ve is
no que con cer ne ao PLS nº 118/02.

Na opor tu ni da de apre sen to mi nhas efu si vas
sa u da ções.

Aten ci o sa men te, – Fran cis co Na u ri des Bar-
ros, Se cre tá rio da Co mis são.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Mag no Mal ta

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são para exa me a emen da nº
1, de Ple ná rio, subs cri ta pelo Se na dor Gil vam Bor-
ges, ofe re ci da ao PLS nº 118, de 2002, de au to ria da
Co mis são Espe ci al Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca.

A ma té ria tra mi ta nos ter mos do art. 143 do Re -
gi men to Co mum, pois tra ta-se de pro je to de lei ela bo-
ra do por Co mis são Mis ta. Em vir tu de da fal ta de quo-
rum, o re la tó rio não foi apre ci a do, si tu a ção que per -
ma ne ce até a pre sen te data, pois en cer ra ram-se os
tra ba lhos da re fe ri da Co mis são ao fi nal da úl ti ma Le -
gis la tu ra.

Tra tan do-se de pro po si ção que ver sa so bre Di -
re i to Pro ces su al Pe nal, é da com pe tên cia re gi men tal
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
emi tir pa re cer so bre o mé ri to da re fe ri da emen da, nos 
ter mos do art. 101, II, d, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, con for me de ci são da

Pre si dên cia de 17-3-2003.

II – Aná li se

A emen da nº 1, de Ple ná rio, pro põe que a ex -
pres são “de le ga do de po lí cia”, cons tan te de vá ri os
dis po si ti vos do PLS nº 118, de 2002, seja subs ti tu í da
pela ex pres são “au to ri da de po li ci al ju di ciá ria, ci vil ou
mi li tar”.

Argu men ta o au tor da emen da que a ex pres são
“de le ga do de po lí cia” ex clui do cam po de in ci dên cia
do re fe ri do PLS as au to ri da des ju di ciá ri as mi li ta res, o
que ge ra rá, con for me a jus ti fi ca ti va apre sen ta da, “di fi-
cul da des nas in ves ti ga ções de cri mes mi li ta res em
que pos sam ocor rer ‘or ga ni za ção cri mi no sa”.

Há óbi ces na cons ti tu ci o na li da de e na ju ri di ci da-
de da emen da de Ple ná rio apre sen ta da.

O PLS nº 118, de 2002, cria novo tipo pe nal, até
hoje ine xis ten te no or de na men to ju rí di co pá trio. O De -
cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go
Pe nal Mi li tar, em seu art.9º, II, pres cre ve que a de fi ni-
ção de “cri me mi li tar” de pen de da sua pre vi são no re -
fe ri do Có di go, mes mo que a lei pe nal co mum de fi na o
tipo de for ma di fe ren te ou sim ples men te não o de fi na.
Ne nhum dos cri mes mi li ta res em tem po de paz cons -
tan tes dos arts. 136 a 354 do Có di go Pe nal Mi li tar
sub su mem a con du ta pe nal cri a da pelo PLS nº 118,
de 2002.

Assim, em res pe i to ao prin cí pio da le ga li da de e
con si de ran do que a in ter pre ta ção ana ló gi ca é pro i bi-
da em Di re i to Pe nal quan do pre ju di ci al ao acu sa do, o
re fe ri do PLS não pode am pli ar seu cam po de in ci dên-
cia para com pre en der os “maus mi li ta res”, pois, até
que o novo tipo pe nal seja in cor po ra do ao Có di go Pe -
nal Mi li tar, es ta re mos sem pre di an te de um cri me co -
mum, a ser jul ga do pela Jus ti ça co mum.

Além dis so, o PLS ino va no pro ces so pe nal. O
De cre to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có -
di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar, em seu art. 3º, a, po si-
ti va que os ca sos omis sos no re fe ri do Có di go só po -
de rão ser su pri dos pela le gis la ção pro ces su al pe nal
co mum quan do “apli cá vel ao caso con cre to” e quan -
do não haja “pre ju í zo da ín do le do pro ces so pe nal mi -
li tar”. Essa du pla ve ri fi ca ção é ven ci da com a pro pos-
ta ino va do ra do PLS em apre ço, pois o pro ce di men to
cri mi nal que sis te ma ti za não po de rá ser apli ca do ao
caso con cre to, dado que não há ti pi fi ca ção pre vis ta
para or ga ni za ção cri mi no sa no Có di go Pe nal Mi li tar, e 
des toa am pla men te da ín do le do pro ces so pe nal mi li-
tar, pois abre al ter na ti vas de aces so a in for ma ções,
como a ação con tro la da, a in fil tra ção de agen tes, a in -
ter cep ta ção am bi en tal, en tre ou tras, que não se ade -
quam ao pro ce di men to cri mi nal mi li tar e nem ao pró -
prio per fil da po lí cia ju di ciá ria mi li tar.
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Nos so or de na men to cons ti tu ci o nal e in fra cons ti tu-
ci o nal es ta be le ce tra ta men to pró prio para os mi li ta res,
dada a na tu re za ju rí di ca es pe ci fi ca de seu pa pel no res -
guar do da or dem pú bli ca do País, e, por tan to, as al te ra-
ções su ge ri das pela emen da não se co a du nam com a
ma te ri a li da de da pro pos ta do pre sen te PLS.

III – Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela re je i ção da
emen da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pa re ce res li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra
Cam pos) – Os Pa re ce res nºs 1.136 e 1.137, de
2003, das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, e de Assun tos Eco nô mi cos, li dos an te-
ri or men te, con clu í ram fa vo ra vel men te ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 55, de 1999-Com ple men tar,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra
a re da ção do § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 
de mar ço de 1964, que es ta tui nor mas ge ra is de
Di re i to Fi nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral. (Tra mi tan do
em con jun to com o Pro je to de Lei nº 581, de
1999-Com ple men tar)

A ma té ria 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) – 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/057/2003

Bra sí lia, 5 de agos to 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, em re u nião re a li za da
no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se na do nº 211 de
2003, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor
Flá vio Arns que, “Insti tui a data de 5 de de zem bro como
o ‘Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça’”.

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) – Com re fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido,
a Pre si dên cia co mu ni ca 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 211, de 2003, cujo pa re cer
foi lido an te ri or men te, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alme i da
Lima.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – 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) – Em pri me i ro lu gar, con ce do a pa la vra, pela or -
dem, à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, do Par ti do dos
Tra ba lha do res do Esta do do Pará.

A SR.ª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den-
te, eu só que ria 30 se gun dos, pela im pos si bi li da de
que nós Se na do res te mos tido de fa lar nes ta Casa
por às ve zes al guns Lí de res que re rem fa lar por uma,
duas, três, cin co, cin qüen ta ve zes, da rei como lido o
pro nun ci a men to a res pe i to de uma ques tão im por tan-
tís si ma para o Bra sil e para a Ama zô nia.

O Pre si den te Lula es ta rá no Pará, ama nhã,
anun ci an do a nova es tru tu ra da Su dam – Su pe rin ten-
dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia, ór gão im -
por tan te para o de sen vol vi men to da nos sa re gião,
prin ci pal men te sob nova es tru tu ra que não só im pe ça
os imen sos des vi os, mas tam bém crie um mo de lo de
de sen vol vi men to ade qua do, sus ten tá vel, da nos sa
re gião.

Eu gos ta ria de dar como lido o meu pro nun ci a-
men to.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRª SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pú bli co que
nos as sis te.

A NOVA SUDAM, que o pre si den te Lula vai
anun ci ar nes ta quin ta-fe i ra, em Be lém, ca pi tal do
Esta do do Pará, re pre sen ta uma pro fun da e ra di cal
mu dan ça na mo de la gem do or ga nis mo in cum bi do de
cons tru ir um novo mo de lo de de sen vol vi men to para
re gião.

A Ama zô nia não pode con ti nu ar sen do vis ta so -
men te como base da ma i or flo res ta tro pi cal do pla ne-
ta, como base da bi o di ver si da de ou como base para
ma nu ten ção do cli ma glo bal. Não pode ser vis ta como 
uma so ci e da de que co lo ca em ris co o uso da base
na tu ral da re gião. Faz-se ne ces sá rio cons ti tu ir uma
nova for ma de atu a ção go ver na men tal na Ama zô nia.

Con si de ro que, nes te mo men to, é fun ção do
Esta do, mais do que nun ca, atu ar no sen ti do de anu -
lar o des com pas so en tre for mas mo der nas e sus ten-
tá ve is de uso dos re cur sos na tu ra is da re gião e as ne -
ces si da des co ti di a nas de sua po pu la ção. Para que
esse des com pas so seja des fe i to é ne ces sá rio pen sar
um mo de lo de de sen vol vi men to que res pe i te as di ver-
sas for ças pro du ti vas que emer ge da so ci o di ver si da-
de re gi o nal. O Esta do na Ama zô nia deve ser per meá-
vel à plu ra li da de de for ças que ex pres sam a di ver si-
da de so ci al e cul tu ral da re gião; tem de ser um or ga-
nis mo in du tor de de sen vol vi men to, bus can do a cor re-
ção das de si gual da des so ci a is.

Com a NOVA SUDAM vá ri as mu dan ças es tão
pa u ta das para re gião. Mu dan ças que in clu em a aná li-
se crí ti ca das ma tri zes tec no ló gi cas ina de qua das, for -
ja das em ou tro ecos sis te ma. Essas ma tri zes são ba -
se a das em pa drões ho mo gê ne os de pro du ção de bi -
o mas sa que vi sam a uma ló gi ca de in dus tri a li za ção
da agri cul tu ra for te men te as sen ta da em ba ses me câ-
ni co-quí mi cas. Essas ma tri zes ne gam o ca pi tal na tu-
ral con ti do na di ver si da de bi o ló gi ca, cri an do a “re du-
ção dos ci clos bi o ló gi cos, a re du ção da mar gem de
eco no mi ci da de das ri que zas na tu ra is e au men ta a
de pen dên cia tec no ló gi ca de in su mos ex ter nos, man -
ten do a re gião em con di ções su bor di na das às ca de i-
as pro du ti vas cu jos cen tros di nâ mi cos se re a li zam ex -
ter na men te”. Esse di ag nós ti co foi base do pen sa men-
to da NOVA SUDAM.

Ou tro de sa fio da NOVA SUDAM é o de in cre-
men tar as ins ti tu i ções de ciên cia e tec no lo gia na re -
gião para que, atu an do ori en ta das pelo prin cí pio da
di ver si da de em subs ti tu i ção ao da pa dro ni za ção e da

ho mo ge ne i da de, pos sa for mar ca pa ci da des ci en ti fi-
cas e tec no ló gi cas lo ca is ca pa zes de pro du zir téc ni-
cas ajus ta das a uma base mo der na e di ver si fi ca da de 
de sen vol vi men to re gi o nal.

As ba ses da po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o-
nal a se rem im ple men ta das pela NOVA SUDAM de-
vem in du zir os vá ri os seg men tos pro du ti vos, a mu-
dan ças do pa drão pri má rio-ex por ta dor para pa drão
de agre ga ção in ter na de va lor e ri que zas e a con ten-
ção do uso ex ten si vo dos re cur sos na tu ra is com a
ado ção de tec no lo gi as de ma ne jo e pe re ni za ção da
base na tu ral. A de mo cra ti za ção das opor tu ni da des
eco nô mi cas aos mais di ver sos ato res so ci a is e pro-
du ti vos, por meio de sis te mas e ar ran jos pro du ti vos
que po ten ci a li zam as ca pa ci da des en dó ge nas de de -
sen vol vi men to será ou tro de sa fio a ser en fren ta do.

Não pen sa mos para a Ama zô nia o mes mo pa -
drão de ocu pa ção de ou tras re giões. Qu e re mos ma xi-
mi zar o apro ve i ta men to das opor tu ni da des eco nô mi-
cas es tra té gi cas de sua bi o di ver si da de, de modo a
ge rar uma base fir me e sus ten ta ção eco nô mi ca e so -
ci al para a so ci e da de re gi o nal e para o país.

A NOVA SUDAM de ve rá ter, em sua es tru tu ra e
nos seus fun da men tos nor ma ti vos, ba ses para a do -
ta ção das se guin tes ne ces si da des.

Ca pa ci da de de dis cer ni men to ma cros so ci al, ou
seja, ca pa ci da de de re co nhe cer a re gião e de apro-
fun dar nela um au to co nhe ci men to. Para isso, a NOVA
SUDAM deve es ta be le cer um diá lo go crí ti co e atu a li-
za do com as con cep ções de de sen vol vi men to so bre
a re gião, bus can do va lo ri zar a base lo cal, o ca pi tal hu -
ma no e so ci al, o uso dos re cur sos na tu ra is den tro de
um pro gres so di fu so, en ra i za do, so ci al men te am plo e
sus ten tá vel. Este diá lo go re sul ta rá na for ma ção de di -
fe ren tes ar ran jos pro du ti vos lo ca is a par tir dos va riá-
ve is re cur sos da bi o di ver si da de re gi o nal, ar ran jos que 
de ve rão in cor po rar os mer ca dos lo ca is, as sim como
con tem plar uma ma i or par ti ci pa ção nos mer ca dos
na ci o nal e in ter na ci o nal.

Tudo isso só será pos sí vel se hou ver uma va lo ri-
za ção das ins ti tu i ções de pes qui sa e en si no da re gião
para que haja ge ra ção de co nhe ci men tos e que se
ori en tem as pa u tas e as agen das dos ato res lo ca is,
co nhe ci men to ajus ta do à di ver si da de, di a lo gan do
com as ne ces si da des dos mer ca dos glo ba li za dos.

A NOVA SUDAM deve bus car um diá lo go crí ti co
e atu a li za do com as ins ti tu i ções que de sen vol vam
pes qui sas al ter na ti vas de base bi o ló gi ca e or gâ ni ca,
bus can do cons tru ir um port fó lio de to das as al ter na ti-
vas tec no ló gi cas pos sí ve is para a re gião ama zô ni ca,
o que re sul ta rá na va lo ri za ção das ins ti tu i ções de en -
si no e pes qui sa re gi o na is, na for ma ção de uma de-
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man da de co nhe ci men to para es sas ins ti tu i ções, co -
nhe ci men to que per mi ta ma ne jar com efi ciên cia pro -
du ti va e bi o di ver si da de re gi o nal.

A NOVA SUDAM de ve rá ter a ca pa ci da de de
sis te ma ti zar os co nhe ci men tos já pro du zi dos, de
cons ti tu ir-se em re fe rên cia para o pla ne ja men to es-
tra té gi co para a re gião, com base na for ma ção de
ban cos de in for ma ções e de um pla ne ja men to eco ló-
gi co;

A NOVA SUDAM de ve rá ter a ca pa ci da de de
me di a ção das pers pec ti vas de de sen vol vi men to dos
di fe ren tes su je i tos so ci a is. De ve rá pro mo ver a de mo-
cra ti za ção do pro ces so de ci só rio so bre o de sen vol vi-
men to e a atu a ção na es fe ra do es ta do na Ama zô nia
e pro mo ver a in cor po ra ção de su je i tos so ci a is re pre-
sen tan tes de se to res da so ci e da de ci vil. Essa in cor-
po ra ção le va rá a um pro ces so par ti ci pa ti vo que per -
mi ta a cons tru ção de pac tos po lí ti cos en tre di ver sos
ato res. Per mi ti rá a ar ti cu la ção en tre po lí ti cas fe de ra is
para a re gião e as as pi ra ções dos ato res lo ca is, as sim
a so ci e da de re gi o nal fará par te do pla ne ja men to das
es tra té gi as do mo ni to ra men to e ava li a ção dos re sul-
ta dos dos in ves ti men tos pú bli cos in ves ti dos na Ama -
zô nia. A pro pos ta da NOVA SUDAM tra ba lha com a
con cep ção de Esta do no sen ti do am plo, uma con cep-
ção de Esta do que visa o bem-es tar so ci al e que ten -
de a re pre sen tar os vá ri os ato res da so ci e da de ci vil;

Ca pa ci da de de in di car ru mos à ação pri va da e
aos go ver nos lo ca is na Ama zô nia. A NOVA SUDAM
deve ter a ca pa ci da de de for mu lar pro pos tas de re fe-
rên cia para a re gião ar ti cu la da com ar ran jos pro du ti-
vos na ci o na is e in ter na ci o na is. A ins ti tu i ção deve li de-
rar o pro ces so de pla ne ja men to cons tru in do um pla no
de ação para as po lí ti cas pú bli cas na re gião. A NOVA
SUDAM deve ter a ca pa ci da de de co lo car suas pro -
pos tas de re fe rên cia nas agen das de to dos os agen -
tes que dis cu tem o de sen vol vi men to de um novo tipo;
nes te sen ti do a NOVA SUDAM deve ter a ca pa ci da de
de pro ver di re ção e sen ti do es tra té gi co à ação do
Esta do na Ama zô nia.

Para esse pro je to de de sen vol vi men to ser im-
ple men ta do é ne ces sá rio mu dar os me ca nis mos de
fi nan ci a men to. O Fun do Cons ti tu ci o nal de De sen vol-
vi men to do Nor te já tem hoje ca rac te rís ti cas que o tor-
nam uma ino va ção ins ti tu ci o nal ca paz de fi nan ci ar
pro pó si tos mo der nos de de sen vol vi men to na pers-
pec ti va aqui co lo ca da. O Fun do de De sen vol vi men to
da Ama zô nia, por seu tur no, re quer for mu la ções que
pos si bi li tem a in cor po ra ção de vá ri os ato res so ci a is
que de sen vol vam ati vi da des pro du ti vas mais va ri a-
das e de di fe ren tes es ca las. De ve mos pen sar tam-
bém que o Fun do que subs ti tu i rá o FDA po de rá fi nan-

ci ar in fra-es tru tu ra so ci al e de ci da da nia, tão ne ces-
sá ri as para o de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião.

O con tro le so ci al, a trans pa rên cia são ne ces si-
da des a pri o ri da NOVA SUDAM, vi san do a de fen-
dê-la da cor rup ção, dada a his tó ria de re cur sos des vi-
a dos da an ti ga SUDAM que hoje pas sa por um pro -
ces so de in ven ta ri an ça ain da ina ca ba do.

A or ga ni za ção da Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia (ADA) não pos si bi li ta esse novo per fil. A
es tru tu ra ção da NOVA SUDAM para uma agen da mo -
der na com en fo que no pla ne ja men to e exe cu ção de
po lí ti cas pú bli cas ba se a das na for ma ção de ca pi tal
so ci al, de ges tão in te gra da dos ter ri tó ri os, de pla ne ja-
men to par ti ci pa ti vo, de in cor po ra ção de di ver sos ato -
res so ci a is exi ge uma nova or ga ni za ção que a ADA
não dá con ta.

A NOVA SUDAM de ve rá des cen tra li zar a exe cu-
ção de suas ati vi da des de pon ta com a cri a ção de
Agên ci as Re gi o na is de De sen vol vi men to. Essas
agên ci as de ve ram cum prir o pa pel exe cu ti vo da
NOVA SUDAM nas me sor re giões, per mi tin do uma
ma i or ar ti cu la ção e con tro le lo cal do pla ne ja men to e
da exe cu ção das po lí ti cas pú bli cas.

Te mos de sa u dar mais uma ini ci a ti va do go ver-
no LULA que está dan do um pas so im por tan te para
mu dan ça des te país. Fico mu i to fe liz de po der pre sen-
ci ar uma ação de go ver no que traz no seu bojo uma
pro pos ta de mu dan ça es tra té gi ca da atu a ção do
Esta do na Ama zô nia, que pre ten de es ta be le cer um
novo mar co na his tó ria da re gião e do Bra sil.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – V. Exª será aten di da nos ter mos re gi men ta is.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-

co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li -
de ran ça do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pro ce de rei à ins cri ção de V. Exª. Há um Lí der
na tri bu na, an te ri or men te ins cri to.

V. Exª fica, por tan to, ins cri to em quin to lu gar.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-

co/PSB – AC) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Eu pe di ria ape nas ao Se na dor Alme i da Lima
que per mi tis se a esta Pre si dên cia re gis trar a pre sen-
ça de pro cu ra do res fe de ra is da Advo ca cia-Ge ral da
União. Para nós é uma hon ra tê-los aqui, pre sen ci an-
do a nos sa ses são.

Com a pa la vra o Se na dor Alme i da Lima, como
Lí der.
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O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem,
por que o meu re que ri men to se ria o pró xi mo da pa u ta.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -
si den te, só que ro lem brar aos Srs. Se na do res...

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Pa u lo Octá vio, em se gui da da rei a pa -
la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -
si den te, só que ro lem brar aos Srs. Se na do res que
são mem bros da Sub co mis são Tem po rá ria de Pes so-
as Por ta do ras de Ne ces si da des Espe ci a is, da Co mis-
são de Assun tos So ci a is, que nos en con tra re mos no
ple ná rio da que la Co mis são em cin co mi nu tos, para
de li be rar so bre o cro no gra ma de tra ba lhos para o se -
gun do se mes tre des te ano.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Tem a pa la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela or-

dem.) – Sr. Pre si den te, o Item nº 13 da Ordem do Dia
é um re que ri men to de mi nha au to ria, que não foi co lo-
ca do em vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Pa u lo Octá vio, com a tra mi ta ção con -
jun ta apro va da pelo Re que ri men to nº 690, de 2003,
au to ma ti ca men te, a ma té ria vol ta à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Por tan to, o re que ri men to de V.
Exª fica pre ju di ca do.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Mu i to
gra to pela ex pli ca ção, Sr. Pre si den te.

A SRª HELOÍSA HELENA  (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem a pa la vra V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le-
na.

A SRª HELOÍSA HELENA  (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den te,
que ro de i xar re gis tra do o meu voto con trá rio a esse
re que ri men to que fez com que os pro je tos dos Se na-
do res La u ro Cam pos e Car los Pa tro cí nio vol tas sem à
Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, o Se na dor Tião Vi a na está pe din do para
que V. Exª con si de re o voto de S. Exª tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Por pro cu ra ção, tam bém fi ca rá re gis tra da em
Ata a ma ni fes ta ção do Se na dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Alme i da Lima, V. Exª tem, fi nal men te,
a pa la vra como Lí der, por 20 mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, aque le que sem pre foi co nhe ci do como o
rio da in te gra ção na ci o nal, o São Fran cis co, vol ta a
ser mo e da de tro ca para a apro va ção das emen das
das re for mas à Pre vi dên cia e tri bu tá ria.

Re cor do-me de quan do o Pre si den te Lula com -
pa re ceu ao Con gres so Na ci o nal, tra zen do pes so al-
men te as pro pos tas de emen das à Cons ti tu i ção, pre -
vi den ciá ria e tri bu tá ria e, sem quê nem mais, sem
qual quer vin cu la ção ao tema, fez ques tão de anun ci ar
que as águas do rio São Fran cis co se ri am trans pos-
tas para vá ri os Esta dos do Nor des te.

Evi den te men te, a in ten ção na que le ins tan te era
uti li zá-lo como mo e da para as pro pos tas de emen da
à Cons ti tu i ção. Uma for ma de agra dar al guns Go ver-
na do res, como se essa fos se a so lu ção que os nor -
des ti nos, so bre tu do os ri be i ri nhos, re cla mam e exi-
gem há sé cu los.

Ago ra, não é mais o Pre si den te. Na úl ti ma se -
gun da-fe i ra, o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José
Alen car, fa zen do um pé ri plo por vá ri os Esta dos do
País, es te ve em Ser gi pe para a apre sen ta ção da que-
le que foi o pro je to do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so de trans po si ção das águas do rio São Fran -
cis co. E che ga exa ta men te com a mes ma in ten ção de 
me ses atrás, es bo ça da pelo Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

No ins tan te em que se está pres tes a vo tar a
pro pos ta de emen da tri bu tá ria, o Vice-Pre si den te usa
no va men te o rio São Fran cis co como mo e da – re pi to
– para a apro va ção des sa re for ma, com a par ti ci pa-
ção de Li de ran ças po lí ti cas do Nor des te.

A re for ma tri bu tá ria vem para mas sa crar, mais
uma vez, os in te res ses dos Esta dos do Nor des te,
mas, como me di da com pen sa tó ria, ofe re cem a trans -
po si ção das águas do rio São Fran cis co.

Lamen tá vel o que acon te ceu no nos so Esta do.
E o meu Par ti do, o PDT, re u ni do hoje a par tir de Bra -
sí lia e Ser gi pe, uti li zan do o re cur so da vi de o con fe-
rên cia co lo ca da à dis po si ção pelo Inter le gis – o Se -
na do em con ta to com a Assem bléia Le gis la ti va de
Ser gi pe –, to mou uma de ci são, tor nan do pú bli ca
nos sa po si ção de, em pri me i ro lu gar, sair à luta, re i-
vin di can do que o Go ver no ime di a ta men te ini cie
ações re vi ta li za do ras do rio São Fran cis co, tais
como o de sas so re a men to, a re com po si ção das ma -
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tas ci li a res, o sa ne a men to bá si co das ci da des ri be i-
ri nhas, a re com po si ção do seu vo lu me de água e
ou tras ações per ti nen tes.

Por tan to, a luta do nos so Par ti do na que le Esta -
do é no sen ti do de exi gir, pri me i ra men te, ime di a ta-
men te, a re vi ta li za ção da que le rio e, em se gun do lu -
gar, que se ini ci em obras de trans po si ção, ini ci al men-
te para as ter ras lo ca li za das no semi-ári do do ser tão
ser gi pa no, as sim como de Ala go as e do Esta do da
Ba hia, Esta dos ri be i ri nhos, pois a si tu a ção de mi sé-
ria, de po bre za dos nos sos ser ta ne jos que mor rem de 
sede e de fome não é me nos gra ve que a de ou tros
ser ta ne jos de Esta dos da re gião se ten tri o nal do Nor -
des te que não são ri be i ri nhos.

O Go ver no Fe de ral che ga a Ser gi pe para anun -
ci ar a cons tru ção de dois ca na is: um do les te para a
Pa ra í ba e ou tro do nor te para o Esta do do Ce a rá.
Nada con tra a Pa ra í ba, o Rio Gran de do Nor te, o Pi a-
uí ou o Ce a rá; nada con tra ne nhum des ses Esta dos,
só que me sin to na obri ga ção de ser a fa vor de Ser gi-
pe e exi gir que pri me i ro se faça no nos so Esta do, ri be-
i ri nho ao São Fran cis co, aqui lo que o Go ver no Fe de-
ral anun cia que pre ten de fa zer nos ou tros.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – V.
Exª me per mi te um apar te, Se na dor Alme i da Lima?

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Alme i da Lima, tam bém gos ta ria que me per mi tis se
um apar te.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Com cer te-
za, con ce de rei o apar te a V. Exªs.

Mas devo di zer que, se o ob je ti vo é o abas te ci-
men to de água, o aten di men to ao ho mem e tam bém
aos pro je tos de ir ri ga ção nes sa re gião a que me re fe-
ri, ou seja, nos Esta dos da re gião se ten tri o nal do Nor -
des te, em Ser gi pe não é di fe ren te. Se lá exis te o rio
São Fran cis co, os ca na is de ir ri ga ção, as adu to ras e
os pe rí me tros ir ri ga dos não exis tem, e o ser ta ne jo de
Ser gi pe mor re de sede e de fome; ele não é di fe ren te
do ser ta ne jo da Pa ra í ba, do Ce a rá, do Pi a uí ou do Rio 
Gran de do Nor te.

Ora, se Deus nos deu água do São Fran cis co,
por que não uti li zá-la no nos so Esta do? Não sou con -
tra os Esta dos a que me re fe ri, mas o Esta do de Ser -
gi pe não foi be ne fi ci a do pela na tu re za, como o Ce a rá
e a sua bela ca pi tal, For ta le za, que pos sui pro je to de
tu ris mo ba se a do na sua be le za na tu ral, o que Ser gi pe
e Ara ca ju não pos su em.  E não pos so ad mi tir que
aqui lo que Deus nos deu, como o pe tró leo que sai de
Ser gi pe, seja re fi na do em ou tro Esta do. O pro du to é
re fi na do na Ba hia e há a pre ten são de levá-lo para
Per nam bu co e Ce a rá. Faço vo tos de que seja re fi na-

do no nos so Esta do, que as águas do São Fran cis co
be ne fi ci em pri me i ro o ser ta ne jo, que está a um qui lô-
me tro do rio São Fran cis co e que pre ci sa que a água
seja trans pos ta em ca na is, e que os ca na is de Xin gó e 
Dois Irmãos, o qual nas ce em Ita pa ri ca, na Ba hia, e
per cor re vá ri os Mu ni cí pi os de Ser gi pe, se jam ini ci a-
dos. Uma vez que essa ri que za está ali em nos so ter -
ri tó rio, não é jus to que seja trans pos ta para qui lô me-
tros e qui lô me tros de dis tân cia, vi san do re sol ver um
pro ble ma cuja ori gem se en con tra na sua mar gem,
nos Esta dos ri be i ri nhos, que são Ser gi pe, Ala go as e
o pró prio Esta do da Ba hia.

Ouço o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho; em se -
gui da, o Se na dor Ney Su as su na e, pos te ri or men te, o
Se na dor Alber to Sil va, pelo Pi a uí.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Alme i da Lima, com pre en do as pre o cu pa ções
de V. Exª com re la ção ao seu Esta do, Ser gi pe. O rio
São Fran cis co ba nha o Esta do de Ser gi pe, e na tu ral-
men te o Esta do de Ser gi pe tem mu i to a apro ve i tar do
rio São Fran cis co. Mas des de o iní cio des ta dis cus-
são, pra ti ca men te uma dis cus são se cu lar, que se diz
que uma pe que na fra ção de água da va zão do rio São 
Fran cis co – ape nas 1% – po de ria be ne fi ci ar, além dos 
Esta dos ri be i ri nhos, a re gião se ten tri o nal do Nor des-
te, no caso os Esta dos do Ce a rá, Per nam bu co, Pa ra í-
ba e Rio Gran de do Nor te. E o cer to é que até ago ra
não se vi a bi li zou esse so nho de mi lha res e mi lha res
de nor des ti nos. E por que não se vi a bi li zou? Por que
não se che gou a um en ten di men to; um en ten di men to
que co me ça ago ra a pros pe rar para que to dos os
Esta dos se jam be ne fi ci a dos, o rio seja re vi ta li za do e
pos sa mos ter a trans po si ção das águas, até mes mo
com apro ve i ta men to de águas do rio To can tins. Eu
que ro di zer a V. Exª que no dia 4 de se tem bro, aten -
den do a um con vi te do Se na do Fe de ral, es ta rá aqui o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Sua Exce lên cia cer -
ta men te ofe re ce rá a to dos os es cla re ci men tos a res -
pe i to des se pro je to que se cons ti tui em uma pri o ri da-
de do atu al Go ver no. Ape nas dis cor do de V. Exª,
quan do diz que esse pro je to está se trans for man do
em mo e da ele i to ral, ser vin do de bar ga nha para ob-
ten ção de vo tos para pro je tos do Go ver no. Eu não te -
nho por que de i xar de acre di tar, pri me i ro, na ho no ra-
bi li da de do Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e de que
Sua Exce lên cia es te ja tra tan do des sa ma ne i ra um
pro je to tão im por tan te, tão no bre, de ob je ti vos tão be -
né fi cos para mi lha res de nor des ti nos como é o pro je to
de trans po si ção das águas. Obri ga do, Se na dor.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Ney Su as su na.
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O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, quan do Mi nis tro da Inte gra ção, pedi que se es -
tu das se essa ques tão com mu i ta pro fun di da de. O ca -
u dal do rio é de 2.680 m³. O que se pen sa va em re ti rar
– e trans po si ção foi um nome mal usa do – era cer ca
de 2%, ou seja, 80m³. Isso ser vi ria para fa zer toda
essa pu jan ça não so men te agrí co la, como tam bém
para ma tar a sede nos Esta dos de Per nam bu co, Pa -
ra í ba, Rio Gran de do Nor te e Ce a rá. Duas so lu ções
se apre sen ta ram: uma, era fa zer essa to ma da di re ta
do rio São Fran cis co; hou ve uma cer ta re a ção, par ti-
mos para en con trar uma ou tra so lu ção. O Go ver na-
dor, pai do nos so Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re ceu o rio To can tins. Agra de ce mos, e lou vo mais
uma vez o Go ver na dor Si que i ra Cam pos por que foi o
pri me i ro a se ofe re cer. Lá tem duas so lu ções: uma, ti -
rar pelo Ja la pão. Tem que ha ver um de cre to por que
se tra ta de área am bi en tal; a ou tra, re ti rar mais aci ma,
pelo Ce a rá mas é ne ces sá rio su bir e re cal car a água
500 me tros. Cus ta ria um pou co mais, mas é per fe i ta-
men te pos sí vel. Fui à Espa nha e con se gui mos R$800 
mi lhões de em prés ti mo, que já es tão acer ta dos, acor -
da dos, mas não con clu í dos. Qu an do saí do Mi nis té-
rio, o pro ces so ain da não ha via sido fi na li za do. Se na-
dor Alme i da Lima, é le gí ti ma a as pi ra ção de V. Exª.
Não há a me nor dú vi da de que o ci da dão que está à
mar gem pre ci sa ter pri o ri da de, sim. Pre ci sa mos de
água para be ber. Po dem ser ti ra dos 100 m³ por se-
gun do do To can tins para se rem co lo ca dos na que la
re gião, não vai fa zer fal ta. Se fos sem re ti ra dos 80m3,
ain da ha ve ria um sal do de 20m3. Esse não é o pro ble-
ma. É ób vio que quem está à mar gem tam bém deve
ser cu i da do. La men ta vel men te, isso não tem ocor ri do.
Sa be mos que hoje o rio pre ci sa de uma re vi ta li za ção,
que já está sen do fe i ta, mas a pas so de tar ta ru ga. É
pre ci so fa zer a in te gra ção na ci o nal do rio com mais
afin co, com mais ra pi dez, por que 80 mi lhões de to ne-
la das de de tri tos são jo ga dos no rio anu al men te. É
mu i to. Se não cu i dar mos do rio, ele mor re rá e não
ser vi rá para nin guém. Por tan to, há al ter na ti vas, e o
Pre si den te man dou ana li sá-las no va men te. Seja
qual for, o que nos im por ta é en con trar uma so lu ção.
Obri ga do.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Antes de
ou vir o Se na dor Alber to Sil va e, pos te ri or men te, a Se -
na do ra He lo í sa He le na, eu gos ta ria de di zer aos Se -
na do res Ney Su as su na e Ga ri bal di Alves Fi lho que
não dis cor do da qui lo que S. Exªs dis se ram, in clu si ve
em re la ção à ques tão dos 2% – com o que não con -
cor do, e ja ma is po de ria con cor dar. É que, se es ses
Esta dos da re gião mais ao nor te do Nor des te, re gião
se ten tri o nal, têm ne ces si da de da água para o abas te-

ci men to hu ma no e para pro je tos de ir ri ga ção, essa
mes ma ne ces si da de tem quem mora à mar gem do rio 
São Fran cis co há sé cu los, mor ren do de sede e de
fome.

Não con si de ro jus to o Go ver no Fe de ral cons tru-
ir dois ca na is – um até a Pa ra í ba e ou tro até o Ce a rá – 
e nem fa lar da cons tru ção do ca nal do Xin gó, que be -
ne fi cia os Mu ni cí pi os de Ca nin dé do São Fran cis co,
Poço Re don do, Por to da Fo lha, Mon te Ale gre de Ser -
gi pe, Nos sa Se nho ra da Gló ria e Nos sa Se nho ra Apa -
re ci da. Que o ca nal Dois Irmãos, que se ini cia em Ita -
pa ri ca, na Ba hia, en tra por Ca nin dé do São Fran cis co,
re tor na à Ba hia, en tra no va men te no Esta do de Ser gi-
pe pelo Mu ni cí pio de Ca ri ra e ve nha para Pe dra Mole,
Pi nhão, Ri be i ró po lis e Frei Pa u lo, ou seja, por todo o
semi-ári do ser gi pa no, que mor re de sede e de fome.
Tra ta-se de dois ca na is que têm me nor cus to e es tão
mais pró xi mos do rio, à mar gem. Não sou con tra a
que se jam cons tru í dos es ses dois a que me re fe ri. O
rio São Fran cis co deve ser re vi ta li za do, sim, mes mo
que seu ní vel de água seja re com pos to – o que se ria
uma ca la mi da de – até a tor re da igre ja da ci da de de
Pro priá, em Ser gi pe. Enten do que, mes mo re vi ta li za-
do, não po de ria se es ta be le cer a cons tru ção des ses
dois ca na is, sem an tes aten der às ne ces si da des im -
pe ri o sas do povo de Ser gi pe, de Ala go as e da Ba hia.

Ne nhu ma dis cor dân cia. Que se jam fe i tos to dos
os ca na is, mas peço que se res pe i tem os in te res ses
do povo de Ser gi pe, des de que nos so Esta do é ri be i ri-
nho ao São Fran cis co.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ouço V.
Exª, Se na dor Alber to Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa de se ja ape nas aler tar a V. Exª que fal -
tam doze se gun dos para o fim do pra zo de seu pro -
nun ci a men to. A con ces são de apar te fora des se pra -
zo já não é per mi ti da pelo Re gi men to Inter no. A Mesa
con ta rá com a co la bo ra ção do gran de Se na dor Alber-
to Sil va, para que os ou tros ora do res não se jam pre ju-
di ca dos.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – O as sun to
me re ce, pelo me nos, um mi nu to de re fle xão. O no bre
Se na dor por Ser gi pe ple i te ia que se po nha água no
ser tão da que le Esta do e que se re vi ta li ze o São Fran -
cis co, e veio a idéia do To can tins. Ago ra, nun ca se dis -
cu tiu o que vou co lo car ago ra, meu caro Se na dor. É
in te res san te o se guin te: para se le var água para es -
ses Esta dos do Nor des te, é pre ci so fa zer um re cal que
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bas tan te alto, de mais de 300 me tros, e ca na is de
gran de ca pa ci da de de água, tudo isso para le var a
água do São Fran cis co para o pé do di vi sor, quer para 
um Esta do, quer para o ou tro.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Um rio ar ti-
fi ci al.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – E nin guém se 
lem brou do se guin te: o São Fran cis co já en tre gou
ener gia, ir ri ga ção etc. e vai para o mar.São mil me tros
cú bi cos por se gun do, de po is de Xin gó, e vai para o
mar. Essa água já trou xe be ne fí ci os para to dos. Se eu
ti rar 100 me tros cú bi cos do São Fran cis co, de po is de
Xin go, e le var por adu to ra pela pra ia, que não tem
nada a ele var, levo água para to dos os Esta dos, sem
ne ces si da de de se fa zer qual quer tipo de trans po si-
ção. Por exem plo, che go com essa água em Re ci fe ou 
nos Esta dos que têm pra ia e po nho água em to das as
Ca pi ta is. A adu to ra é de ní vel. Sob o pon to de vis ta da
Enge nha ria é ab so lu ta men te pos sí vel e real. Por que
não se es tu da essa so lu ção, uma vez que não há
quan ti da de de ener gia para ele var a água. Nas adu to-
ras pela pra ia, você só tem que ven cer atri tos e a en -
ge nha ria tem fór mu las e mo dos de fa zer isso. Não se
bri ga pela água do São Fran cis co, água que já vai
para o mar.Acho que isso é bem cla ro. Por que não se 
es tu da a so lu ção? Levo para Re ci fe e de lá, para o in -
te ri or; levo para João Pes soa e de lá, para o in te ri or; a
mes ma co i sa com Na tal; e che go com a mes ma água
no lu gar onde eles que rem. Ago ra, dou ra zão a V. Exª
no sen ti do de que o seu Esta do me re ce ser aten di do
em pri me i ro lu gar.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Qu e ro
agra de cer a V. Exª e so mar-me às suas pa la vras, no
sen ti do de que essa téc ni ca a que V. Exª se re fe riu
seja uti li za da, ela pró pria, para pro mo ver aqui lo que
aca bei de di zer e, pri me i ro, no Esta do de Ser gi pe.
Não va mos des co brir o san to ali pró xi mo, que está
mor ren do de sede e de fome, para co brir um tão dis -
tan te, gas tan do mu i to mais.

Que se cu bra aque le que está ali so fren do as
con se qüên ci as das in tem pé ri es, é bem ver da de, mas
tam bém da in sen si bi li da de, da in cú ria e da ir res pon-
sa bi li da de dos Go ver nos su ces si vos que ti ve mos,
por que se o nos so povo vive tão mal, como hoje, é
dado, Sr. Pre si den te, à me di o cri da de da clas se di ri-
gen te des te País, da eli te des te País, que não tem tido
a res pon sa bi li da de, em to dos os Go ver nos su ces si-
vos, de tra zer as so lu ções que o povo me re ce e que a

Ciên cia já apon tou, há sé cu los, e que já se re a li zou
em tan tos e tan tos ou tros pa í ses.

Con cluo di zen do que, la men ta vel men te, Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho, quem usa essa mo e da, rio
São Fran cis co, para a apro va ção das emen das pre vi-
den ciá ria e tri bu tá ria, la men ta vel men te, não é ape nas
o Vice-Pre si den te José de Alen car, como está fa zen-
do ago ra em todo o Nor des te, mas o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, quan do es te ve no ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em ses são do Con gres so,
para tra zer pes so al men te as duas pro pos tas e, na-
que le ins tan te, fez um pro nun ci a men to re fe rin do-se à
trans po si ção das águas do rio São Fran cis co como se
es ti ves se a di zer, e es ta va di zen do, sim: Aqui es tão as 
re for mas, mas está aqui a res pos ta à con tem pla ção
aos Esta dos do Nor des te bra si le i ro. E como vem ago -
ra para o Se na do Fe de ral a pro pos ta de re for ma tri bu-
tá ria, que os Go ver na do res dos Esta dos des sa re gião
en ten dam que não po dem tro car o apo io de suas ban -
ca das por me di das cir cuns tan ci a is para que o nos so
País e o Nor des te bra si le i ro não pas sem mais cem
anos so fren do as con se qüên ci as des se de se qui lí brio
re gi o nal.

Obri ga do pela be ne vo lên cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pró xi mo ora dor ins cri to é o no bre Se na dor
Edu ar do Su plicy, do Par ti do dos Tra ba lha do res do
Esta do de São Pa u lo.

Eu gos ta ria de me di ri gir aos dois Lí de res ain da
ins cri tos e ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, que
an te ci pa da men te veio à Mesa di zer que es ta va dis-
pos to a con tri bu ir para que to dos pu des sem usar do
tem po que nos res ta, a fim de di zer que ain da há 20
mi nu tos de ses são. Estão ins cri tos os Lí de res De-
mós te nes Tor res e, logo em se gui da, V. Exª, Se na dor
Ge ral do Mes qui ta. Se for da con cor dân cia do Se na-
dor Edu ar do Su plicy, o tem po res tan te se ria di vi di do
en tre os três úl ti mos ora do res ins cri tos. To dos se ri am
aten di dos e en ten do que, as sim, jus ti ça se ria fe i ta.
Mas a de ci são fica, ob vi a men te, a car go do Se na dor
Edu ar do Su plicy, que tem di re i to ao uso da pa la vra
por 50 mi nu tos ou até o fi nal da ses são, que se dará
às 18 ho ras e 35 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, usa rei bem me nos do tem po que eu te ria
dis po ní vel, in clu si ve a fim de con ce der a opor tu ni da-
de aos Srs. Lí de res ins cri tos de usa rem da pa la vra
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ain da nes ta ses são, até por que às 18 ho ras e 30 mi -
nu tos devo pre si dir a re u nião da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, em que es ta re-
mos ou vin do, em au diên cia, o Mi nis tro da De fe sa,
José Vi e gas Fi lho.

Mas eu gos ta ria, Sr. Pre si den te, de, nes ta tar de,
fa zer uma pro po si ção co mum à ini ci a ti va do Se na dor
Pe dro Si mon no sen ti do de que o Sr. Sér gio Vi e i ra de
Mel lo seja in di ca do para re ce ber, ain da que post
mor tem, o Prê mio No bel da Paz. Há ape nas um caso
na his tó ria dos Prê mi os No bel da Paz em que uma
pes soa, ten do fa le ci do an te ri or men te, foi tam bém
pre mi a da pelo No bel da Paz. Re fi ro-me ao Se cre tá-
rio-Ge ral da ONU, o su e co Dag Ham mars kjold, que,
em 1961, ha via mon ta do uma ope ra ção para re du zir
uma se ces são de uma pro vín cia do Con go Bel ga,
hoje Za i re, a Pro vín cia de Ka tan ga, que as su miu du -
ran te um cer to tem po o pa pel de che fe de uma es pé-
cie de go ver no mun di al. Entre tan to, ele mor reu, pou -
co de po is, num aci den te de avião bas tan te mis te ri o-
so. E a Aca de mia de Esto col mo re sol veu ho me na ge-
ar esse su e co, em 1961, pelo es for ço que ele vi nha
re a li zan do como Se cre tá rio-Ge ral da ONU para que
hou ves se paz na Áfri ca e nos mais di ver sos pa í ses do 
mun do.

Ora, Sr. Pre si den te, foi jus ta men te o Sr. Kofi
Anan, Se cre tá rio-Ge ral da ONU, que de sig nou Sér gio
Vi e i ra de Mel lo para as mis sões que re a li zou, em es -
pe ci al essa úl ti ma de co or de na ção das ati vi da des da
ONU no Ira que, e que di vul gou uma nota on tem mu i to
bela a res pe i to do Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que pas -
so a ler: 

A per da de Sér gio Vi e i ra de Mel lo é
um gol pe amar go para as Na ções Uni das, e 
para mim pes so al men te.

A mor te de qual quer co le ga é di fí cil de
su por tar; eu não pos so pen sar em nin guém
que fos se mais in dis pen sá vel ao sis te ma da
ONU que não Sér gio. Ao lon go de sua car -
re i ra, ele tem sido um ser vi dor ex cep ci o nal
da hu ma ni da de, de di ca do em ali vi ar o so fri-
men to de seus se me lhan tes, ho mens e mu -
lhe res, aju dan do-os a re sol ver seus con fli tos
e re cons tru ir suas so ci e da des des pe da ça-
das pela guer ra. Em seu tra ba lho com pes -
so as de to dos os con ti nen tes, como um ofi -
ci al do Alto Co mis sa ri a do para Re fu gi a dos,
como Co or de na dor de Aju da de Emer gên-
cia, como meu Re pre sen tan te Espe ci al em
Ko so vo e Ti mor Les te, e (por um bre ve pe -

río do) como alto Co mis sá rio da ONU para
Di re i tos Hu ma nos, em to das es sas po si ções
ele im pres si o nou a to dos com seu char me,
sua ener gia e sua ha bi li da de em re a li zar as
ta re fas, não pela for ça, mas pela di plo ma cia
e per su a são.

No Ira que, onde ele pas sou os úl ti mos
me ses de sua vida, ele es ta va tra ba lhan do
dia e no i te para aju dar o povo do Ira que a
vol tar a ter con tro le de seu pró prio des ti no e 
cons tru ir um fu tu ro de paz, jus ti ça e com ple-
ta in de pen dên cia. É trá gi co que ele te nha
ago ra dado sua vida à essa ca u sa, jun to
com ou tros que, como ele, eram ser vi do res
de vo ta dos e ama dos das Na ções Uni das.
Aque les que os ma ta ram co me te ram um cri -
me, não ape nas con tra as Na ções Uni das,
mas con tra o pró prio Ira que.

Eu com par ti lho a dor da fa mí lia de Sér gio. Nós
to dos sen ti re mos imen sa men te sua fal ta, como co le-
ga e como ami go. Va mos tam bém nos es for çar para
ser mos dig nos dele, e para com ple tar o tra ba lho que 
ele co me çou, para que sua mor te na seja em vão.

Qu e re mos aqui pres tar ho me na gem a sua se -
nho ra, Any Vi e i ra de Mel lo, e aos seus dois fi lhos. A
Srª Any era fran ce sa e am bos mo ra vam com seus fi -
lhos na ci da de de Ge ne bra. E ob ti ve a in for ma ção,
hoje, que o seu en ter ro será re a li za do, por es co lha da
fa mí lia, em Ge ne bra mes mo. A in for ma ção me foi
dada pela Srª Lu ci a na Man ci ni, sua se cre tá ria e as-
ses so ra, no es cri tó rio da ONU, em Ge ne bra. Tive a
opor tu ni da de de con ver sar, ago ra a pou co, com a Srª
Lu ci a na Man ci ni, que con fir mou a de di ca ção ex tra or-
di ná ria de Sér gio Vi e i ra de Mel lo ao seu tra ba lho e às
pes so as.

Um ho mem que, em bo ra ocu pan do um car go
de tan ta im por tân cia, es ta va sem pre pron to para a
ou vir a to dos, qua is quer que fos sem as pes so as ou
o ní vel.

Ava li a mos, eu e o Se na dor Pe dro Si mon, que
Sér gio Vi e i ra de Mel lo re ú ne to dos os mé ri tos para
efe ti va men te ga nhar o Prê mio No bel da Paz, por sua
co ra gem, suas ini ci a ti vas no Ti mor Les te, quan do
pre pa rou o go ver no pro vi só rio, até que Xa na na Gus -
mão, ele i to pelo povo, as su mis se; no Ko so vo; an tes
no Lí ba no e nas fron te i ras da Tai lân dia e de Cam bo ja,
quan do ali hou ve uma guer ra tão da no sa para a vida
de tan tas pes so as.
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Sr. Pre si den te, por sua co ra gem, pela ma ne i ra
como agiu, Sér gio Vi e i ra de Mel lo me re ce, post mor -
tem, ser la u re a do com o Prê mio No bel.

Ava lio que a ini ci a ti va que o Se na dor Pe dro Si -
mon teve – e que era tam bém o meu pro pó si to nes ta
tar de – deve ser apo i a da por todo o Se na do e en vi a da
à Aca de mia Real de Ciên ci as da Su é cia, en ti da de
que de ci di rá até o fi nal do ano quem será la u re a do
com o Prê mio No bel da Paz.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, a Mesa in for-
ma a V. Exª que o re que ri men to apre sen ta do e as si-
na do pelo Se na dor Pe dro Si mon e por V. Exª se gui rá
para a Co mis são de Re la ções Exte ri o res, que é pre si-
di da por V. Exª, e de po is re tor na rá ao ple ná rio para
de li be ra ção.

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 Ge ral do
Mes qui ta, como Lí der, para uma co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pro me to-lhe que não
vou de mo rar mu i to tem po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gru pos
obs cu ros que se au to no me a ram “do nos” da ciên cia e
tec no lo gia do País vêm ar di lo sa men te ten tan do de-
ses ta bi li zar a ges tão do atu al Mi nis tro da Ciên cia  e
Tec no lo gia, Dr. Ro ber to Ama ral, acu san do-o de “des -
man te lar” o se tor, atu an do com “ino pe rân cia” e “fal ta
de vi são”. Esses gru pos, que te mem o de ba te fran co
e aber to, va lem-se de par te da mí dia para pla nar suas 
in tri gas e fu tri cas, ati tu de pró pria de quem não tem o
que fa zer e da que les que se sen tem ame a ça dos nos
seus in te res ses mes qui nhos, em face da fir me de ter-
mi na ção do Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia de des -
con cen trar e de mo cra ti zar o aces so ao co nhe ci men to
ci en tí fi co e tec no ló gi co em nos so País, úni co ca mi nho
que pos si bi li ta rá o for ta le ci men to do se tor.

O Dr. Ro ber to Ama ral está des man te lan do, sim,
as pa ne li nhas que sem pre se ali men ta ram dos re cur-
sos pú bli cos re ser va dos para o se tor, o mais das ve -
zes com re sul ta dos pí fi os, diga-se de pas sa gem.

Ino pe ran te é quem pri vou o povo bra si le i ro por
tan to tem po do aces so aos me ca nis mos de pro du ção
do co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. Vi são sem -
pre fal tou, Sr. Pre si den te, a quem por tan to tem po en -

xer gou ape nas os in te res ses de gru pe lhos que sem -
pre fi ze ram do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia fon -
te de sa tis fa ção das suas am bi ções pes so a is e ar ro-
gan tes pos tu ras pse u do-ci en tí fi cas.

Para ilus trar o que digo, re la ci o no al gu mas das
prin ci pa is ini ci a ti vas do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no-
lo gia em ape nas sete me ses da atu al ges tão: cri a ção
da Rede Na ci o nal da Na no ciên cia e Na no tec no lo gia;
im ple men ta ção do pro gra ma que ob je ti va do tar to das
as es co las pú bli cas de en si no mé dio do País de la bo-
ra tó ri os para o en si no de ciên cia e in for má ti ca; ado -
ção de po lí ti ca que visa a ori en tar o Insti tu to Na ci o nal
do Semi-Ári do a lo ca li zar e en fren tar as ques tões que
de pri mem o de sen vol vi men to de uma área que, por
qual quer cri té rio, po de ria ser prós pe ra; ins ta la ção da
Rede Bra sil de Tec no lo gia, que bus ca ar ti cu lar di fe-
ren tes áre as do Go ver no Fe de ral e Go ver nos Esta du-
a is, apro xi man do em pre sas, cen tros de pes qui sa,
uni ver si da des, para per mi tir a subs ti tu i ção de im por-
ta ções ou o ma i or va lor agre ga do às ex por ta ções,
con for me o caso; as si na tu ra de con vê nio com o De -
par ta men to de Ener gia dos Esta dos Uni dos, para
ação co mum em pes qui sa nu cle ar e no pro je to de re -
a to res avan ça dos.

É tam bém ini ci a ti va do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia a cri a ção, em Na tal, Rio Gran de do Nor te,
do Insti tu to Na ci o nal de Ne u ro ciên cia; a cri a ção, no
Rio de Ja ne i ro, do Insti tu to Na ci o nal de Cos mo lo gia,
Re la ti vi da de e Astro fí si ca, que per mi ti rá o aces so de
pes qui sa do res bra si le i ros e la ti no-ame ri ca nos ao co -
nhe ci men to ge ra do em ou tros pa í ses; cri a ção de 900
no vas bol sas de mes tra do e dou to ra do, 450 de pro du-
ti vi da de em pes qui sa e 1.500 de ini ci a ção ci en tí fi ca;
im plan ta ção de no vas ca te go ri as: a ini ci a ção ci en tí fi-
ca jú ni or, com três mil bol sas, para co me çar; o
pós-dou to ra do na in dús tria; as bol sas-san du í che no
País, que an tes só eram ofe re ci das no ex te ri or; e as
bol sas-san du í che na in dús tria; cri a ção do adi ci o nal
de ban ca da para 3.100 pes qui sas, aten den do a an ti-
ga as pi ra ção da co mu ni da de ci en tí fi ca.

O Mi nis té rio to mou a ini ci a ti va tam bém da cri a-
ção de con di ções ade qua das para que o Con se lho de 
De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co re a li ze seu
or ça men to in te gral, de R$ 603 mi lhões, com o fir me
pro pó si to de re ver o va lor das bol sas, con ge la do há
oito anos; au men to de seis para dez mil va gas, para a
for ma ção anu al de dou to res bra si le i ros; ins ta la ção
dos cen tros de ex ce lên cia en vol ven do as uni ver si da-
des do Acre, Ro ra i ma, Ron dô nia e Ama pá, as qua is,
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so ma das às do Ama zo nas e Pará e or ga nis mos de
pes qui sas do Nor te do País, cons ti tu i rão uma rede de
pes qui sa e in for ma ção ci en tí fi ca ca paz de per mi tir
mais ra pi da men te o sur gi men to das con di ções que
in for ma rão o de sen vol vi men to sus ten tá vel da que la
re gião.

Isso tudo, Sr. Pre si den te, em meio a um dé fi cit
ope ra ci o nal de qua se R$10 mi lhões, pas si vo tra ba-
lhis ta da or dem de R$200 mi lhões e dí vi da de R$434
mi lhões em pro gra mas do Go ver no an te ri or so men te
em um úni co or ga nis mo do Mi nis té rio: a Fi nep.

Essas são ape nas al gu mas ini ci a ti vas e re a li za-
ções do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia que tra du-
zem a fir me de ter mi na ção e dis po si ção do Mi nis tro
Ro ber to Ama ral em com ba ter com as ar mas da ciên -
cia e da tec no lo gia a ex clu são que ca rac te ri za nos sa
so ci e da de.

Os hu mo res con tra ri a dos e os in te res ses mes -
qui nhos fe ri dos não po dem se so bre por ao in te res se
na ci o nal no que diz res pe i to à des cen tra li za ção e de -
mo cra ti za ção do aces so à in for ma ção e ao co nhe ci-
men to ci en tí fi co do País.

Por tan to, de i xem o Mi nis tro Ro ber to Ama ral tra -
ba lhar em paz e pro du zir para o País!

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 De mós te-
nes Tor res para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti-
dá rio.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos, pra zo para en -
cer rar mos a ses são.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Como Lí der, o tem po para uma co mu ni ca ção após a
Ordem do Dia não é de 20 mi nu tos?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa in for ma a V. Exª que re al men te, após a
Ordem do Dia, o Lí der dis põe de 20 mi nu tos, mas te -
mos exa tos qua tro mi nu tos para en cer rar mos a ses -
são, e V. Exª dis põe des se tem po.

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, “as mul ti dões, bem tra ba lha-
das por um es per to de ma go go, acre di tam em qual -
quer co i sa.” É o di zer de Henry Lou is Menc ken.

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, era até a se ma na pas -
sa da um ho mem acu a do pelo pró prio dis cur so, qua se
ta ci tur no. Após que i mar par te con si de rá vel do seu es -

to que de pres tí gio po pu lar com pa tri ar ca das que o si -
tu a vam aci ma das for ças da na tu re za e ime di a ta men-
te aba i xo de Deus, o Pre si den te des co briu que a re tó-
ri ca sal va ci o nis ta ti nha lá seus dis sa bo res. Embo ra
te nha con ser va do os pa ta ma res pes so a is de po pu la-
ri da de do iní cio do man da to, as pes qui sas de opi nião
pú bli ca co me çam a de mons trar que da acen tu a da de
con fi an ça no seu Go ver no.

Tam bém pu de ra: o es pe tá cu lo do cres ci men to
eco nô mi co deu lu gar à re ces são. A re for ma agrá ria
que não hou ve, um dos as sen ta men tos pri mor di a is
da “lu la so fia”, cri ou con di ções fa vo rá ve is à luta re vo-
lu ci o ná ria no cam po. Dos 10 mi lhões de em pre gos
pro me ti dos em 4 anos, ain da não foi cri a do um só
novo pos to de tra ba lho, mas acres ci dos ou tros 600
mil de sem pre ga dos des de o mês de ja ne i ro.

A op ção pre fe ren ci al pe las po lí ti cas so ci a is con -
ti nua sen do a mar ca des te Go ver no, em bo ra o ser vi-
ço pú bli co pres ta do in di que pro pa gan da en ga no sa.
As ações con tra a fome, por exem plo, con ti nu am pró -
xi mas do zero, ain da que o Mi nis tro da Se gu ran ça Ali -
men tar, José Gra zi a no, pa re ça es tar dis tri bu in do al -
pis te para pas sa ri nho azul. O Lí der do Go ver no nes ta
Casa, o bri lhan te Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, re co-
nhe ceu, na re vis ta IstoÉ, com al gum eu fe mis mo, que
“há so bre po si ções de fun ções e pul ve ri za ção de
ações” nas áre as so ci a is. Eu pre fe ri ria acre di tar que a
ina ção é fru to so men te dos atro pe los ini ci a is de um
go ver no en can ta do con si go mes mo, mas é for ço so
as se ve rar que ele está li qui dan do o oti mis mo do bra -
si le i ro.

Então, ante o qua dro po lí ti co des fa vo rá vel, es -
pe ci al men te agra va do pelo fogo inu si ta do da dis si-
dên cia do PT e suas tor ren tes anti-re for mis tas, o
Pre si den te Lula de ci diu que a cam pa nha ele i to ral
não pode pa rar e fez al guns dis cur sos ao povo. Nes -
te fi nal de se ma na, o Go ver no re a li zou um es for ço
pu bli ci tá rio es pe ta cu lar, nor mal men te re ser va do ao 
oca so ou aos mo men tos de es ter tor das ad mi nis tra-
ções pú bli cas.

Assim foi de ter mi na do: já que a eco no mia não
re a ge, o pri me i ro man da tá rio é o pró prio in cre men to
eco nô mi co. Anun ci ou-se o in ves ti men to es ta tal de
R$191 bi lhões e mil obras até o ano de 2007. Um fe i to
e tan to para um go ver no di vor ci a do da prá ti ca. De po-
is, o Pre si den te Lula apa re ceu em ca de ia de rá dio e
TV, ina u gu rou tur bi na da épo ca do seu an te ces sor na
hi dre lé tri ca de Ita i pu, ocu pou a capa da re vis ta de ma -
i or cir cu la ção na ci o nal em lon ga en tre vis ta e fe chou o
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do min go na in ti mi da de do Pa lá cio da Alvo ra da como
se fos se fan tás ti co o es pe tá cu lo da vida. O es pas mo
mar que te i ro não é ca paz de pur gar os ma les da in-
com pe tên cia ge ren ci al, mas ca u sa a sen sa ção de
que a apos ta não foi paga, mas o Go ver no con ti nua
sen do um bi lhe te pre mi a do.

Em to das as en tre vis tas e pro nun ci a men tos, o
Pre si den te Lula lan çou mão de me tá fo ras de ar qui-
ban ca da, re cla mou que go ver nar é di fí cil, mas ga ran-
tiu o gol. Como vem ocor ren do nos úl ti mos oito me -
ses, re vi go rou o bate-fun do ex tra or di ná rio de que é
pre ci so que brar o ci clo da mi sé ria, pe diu pa ciên cia
para que se er gam os ali cer ces, deu co mi da aos pe i-
xes, as se ve rou que o MST não vai fa zer re for ma agrá -
ria na mar ra e de cre tou que o povo bra si le i ro re cu pe-
rou a auto-es ti ma por que con fia no seu Pre si den te.

Mais uma vez, dis tri bu iu es pe ran ças qui ro gra-
fá ri as e os ten tou pos tu ra au to crá ti ca, so be ja men te
evi den ci a da em sua de cla ra ção de que, nes te pou -
co tem po de go ver no, foi apro va da a re for ma da
Pre vi dên cia. Uma al te ra ção cons ti tu ci o nal se faz
em dois tem pos em cada uma das duas Ca sas do
Par la men to bra si le i ro. Foi cum pri da uma fase de vo -
ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se na do se quer
re ce beu a ma té ria para apre ci a ção, mas o Pre si-
den te Lula anun ci ou para mi lhões de te les pec ta do-
res que a eta pa está ven ci da e tra ta-se de uma dá -
di va do Go ver no.

Con for me pude ex pres sar na se ma na pas sa da,
a po lí ti ca de Go ver na do res en ce ta da no pri me i ro tur -
no das vo ta ções da re for ma da Pre vi dên cia era um
ex pe di en te, com apa rên cia de le gi ti mi da de, des ti na-
do a mi ni mi zar o pa pel do Po der Le gis la ti vo. A de cla-
ra ção do Pre si den te de que as al te ra ções pre vi den-
ciá ri as fo ram ul ti ma das con fir ma a in ten ção de es pe-
zi nhar o Con gres so Na ci o nal, mas o Se na do não
pode per mi tir que o Pa lá cio do Pla nal to con ver ta a
fun ção le gi fe ran te des ta Casa em uma par ti ci pa ção
me ra men te re gi men tal na con du ção das re for mas.
Da qui a pou co este Go ver no vai su por que a pa ciên-
cia do povo aca bou e que é pre ci so re pris ti nar o de -
cur so de pra zo.

A de cla ra ção do Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil,
José Dir ceu, dan do con ta de que o Pa lá cio do Pla nal-
to não tran si ge a re par ti ção da Con tri bu i ção Pro vi só-
ria de Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra (CPMF) e o seu des -
com pro mis so ma ni fes to de re com po si ção do pac to
fe de ra ti vo ates tam que os Go ver na do res fo ram usa -
dos para apro var a re for ma da Pre vi dên cia. Com uma
agra van te: se in sis ti rem na re par ti ção do bolo, não vai

ter fes ta. Ou seja: a re for ma tri bu tá ria “vai em pa car”,
con for me va ti ci nou o Mi nis tro Che fe do Ga bi ne te Ci -
vil.

A re for ma do sis te ma tri bu tá ria bra si le i ro não é
uma do a ção do Pre si den te Lula, mas um es for ço de -
ce ná rio que vem sen do em pre en di do pelo Con gres so
Na ci o nal para cri ar con di ções fis ca is ao cres ci men to
eco nô mi co. O que se pre ten de é ra ci o na li zar um sis -
te ma que é bom para o Go ver no, na me di da em que
ga ran te o sus ten tá cu lo de ca i xa, mas per ni ci o so à
com pe ti ti vi da de do País e ao em pre go.

Os Pre fe i tos pre ci sam se man ter mo bi li za dos
pela re a li za ção da re for ma tri bu tá ria por que a dis po si-
ção do Pre si den te Lula de fazê-la já se tor nou oca si o-
nal. Há for te im pul so do Pa lá cio do Pla nal to de frag -
men tar e pro te lar as al te ra ções cons ti tu ci o na is da
ma té ria uma vez que, para a União, tem po é li te ral-
men te su pe rá vit pri má rio. O sis te ma atu al é sa tis fa tó-
rio para ali men tar as ne ces si da des de re ce i ta do Te-
sou ro Na ci o nal.

O alon ga men to do em ba te da re for ma tri bu tá ria
no Con gres so tam bém traz di vi den dos po lí ti cos ao Go -
ver no. O Par ti do dos Tra ba lha do res tem um pro je to de
afir ma ção na ci o nal da le gen da e pre ten de en fra que cer
as atu a is ad mi nis tra ções lo ca is. Ima gi nam que o po der
da má qui na da União será ca paz de en tre gar ao PT
um con tro le con si de rá vel das ci da des e al te rar fa vo ra-
vel men te a con du ção da re for ma tri bu tá ria.

As al te ra ções do sis te ma de vem co ro ar o re e-
qui lí brio do pac to fe de ra ti vo e so er guer as ins ti tu i ções
lo ca is de go ver no. De acor do com in for ma ções do Mi -
nis té rio da Fa zen da, 41,5% dos Mu ni cí pi os tra ba lham
com dé fi cit pri má rio. Uma das gran des ca u sas do
pas si vo a des co ber to são os cus tos que as Pre fe i tu-
ras têm de ar car com a ma nu ten ção das ações e ser -
vi ços de res pon sa bi li da de dos Go ver nos fe de ral e es -
ta du a is, o que re pre sen ta um va lor mé dio de R$3,8 bi -
lhões por ano. E o pior, Sr. Pre si den te: con for me da -
dos do Insti tu to Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni ci-
pal, jus ta men te os Mu ni cí pi os com me nor por te de-
mo grá fi co e eco no mia ru ral são os que mais so frem a
as fi xia im pos ta pela União. Qu an do são des con ta das
as re ce i tas cons ti tu ci o nal men te vin cu la das às áre as
de edu ca ção e sa ú de, o com pro me ti men to das re ce i-
tas li vres das pre fe i tu ras com ati vi da des es tra nhas às
suas fi na li da des al can ça o ín di ce de 27%.

O Mi nis tro José Gra zi a no, jus ta men te por ser
res pon sá vel pela alta taxa de ane mia ve ri fi ca da no
de sem pe nho da ad mi nis tra ção do Par ti do dos Tra ba-
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lha do res, foi in clu í do no re men do pu bli ci tá rio do úl ti-
mo fim de se ma na. O ti tu lar do Fome Zero, que ha via
ca u sa da mal-es tar com a ad je ti va ção in ju ri o sa do
povo nor des ti no, de cla rou que os re sul ta dos do Pro -
gra ma são vi sí ve is e, como exem plo, ci tou que em
Gu a ri bas, no Pi a uí, Mu ni cí pio pi lo to da ini ci a ti va de
er ra di car a po bre za, “a cor da ci da de está mu dan do”,
o “o arco-íris está pre sen te” e “já exis te até um ca be le-
i re i ro”. Ago ra, ca u sou ex tre mo des con for to ao se tor
pro du ti vo a ma ne i ra pe jo ra ti va como o Mi nis tro as se-
gu rou que a úni ca in dús tria em re ces são hoje no País
é a da seca.

Sr. Pre si den te, será que o Mi nis tro José Gra zi a-
no, emo ci o na do com o arco-íris no ser tão, não foi in -
for ma do de que o se tor in dus tri al acu mu la re tra ção
em 10 dos 12 Esta dos bra si le i ros pes qui sa dos pelo
IBGE e só em São Pa u lo a que da da pro du ção acu -
mu la da no ano foi de 0,9%.

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Eu gos ta ria de con clu ir, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor De mós te nes Tor res, eu ape nas que -
ro, em seu fa vor, pror ro gar a ses são por mais três mi -
nu tos, para que V.Exª pos sa fi na li zar o seu pro nun ci a-
men to.

O SR. DEMÓSTENS TORRES (PFL – GO) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Cer ta men te tam bém de i xou de to mar ciên cia do 
de sâ ni mo ca u sa do pe las Di re tri zes da Po lí ti ca Indus -
tri al e Tec no ló gi ca (PIT) ela bo ra das pelo Go ver no.
Tra ta-se de um de va ne io aca dê mi co, que pro põe a
cons ti tu i ção de uma “for ça-ta re fa de na tu re za su per-
mi nis te ri al”para re vo lu ci o nar a po lí ti ca do se tor ter ciá-
rio, mas não diz como nem quan do.

Já o Mi nis tro da Jus ti ça, Mar cio Tho maz Bas tos,
não é ca paz de apre sen tar um pla no de se gu ran ça ao 
Pais, so ne ga da na ção a Re for ma da Tran qüi li da de
Pú bli ca, acre di ta que po de rá ven cer o cri me com
ações de en tre te ni men to, e ain da fre qüen ta com de -
sen vol tu ra o ane do tá rio po lí ti co com ma ni fes ta ção
anti-ho mos se xu al. O pro ble ma é que nes te Go ver no
ou vem-se man tras quan do se de ve ria es tar aten to ao
gra vís si mo con fli to so ci al pro vo ca do pelo cri me or ga-
ni za do e sua ex pres são no trá fi co de dro gas, no co -
mér cio ile gal de ar mas, na cor rup ção e na la va gem de
di nhe i ro.

Sr. Pre si den te, des de a Cons ti tu i ção de 1988, o
po si ci o na men to cons ti tu ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co é 
de in de pen dên cia, mas o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-
bli ca, Cláu dio Le mos Fon te les, não per de uma opor -
tu ni da de de pra ti car me su ras e en vi ar men ções la u-
da tó ri os para gal va ni zar pres tí gio no Po der Exe cu ti vo.
Mais uma vez, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ra ti fi-
cou a de so be diên cia ci vil e o des res pe i to à Cons ti tu i-
ção ao au to ri zar o es bu lho pos ses só rio. Em uma in -
ter ven ção in con ve ni en te con se guiu in ter pre tar que o
di re i to à pro pri e da de pri va da “não é um prin cí pio ab -
so lu to”. Fui Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça em duas oca -
siões, quan do atu ei na me di a ção do con fli to agrá rio, e 
sem pre acre di tei que nes tas oca siões a exas pe ra ção
das von ta des é um pre tex to ao im pon de rá vel.

Te nho al gu mas dú vi das so bre o que fun da men-
ta as in ter fe rên ci as do Che fe do Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral. Pre ten de o Dr. Cláu dio Le mos Fon te les ca u sar
in se gu ran ça ju rí di ca ao País para an ga ri ar po der?
Se ria o emi nen te Pro cu ra dor um emis sá rio ge ral de
es tra nho e pe que no ma nu al do zen-bu dis mo di a lé ti-
co? Ou tra ta-se de um pro vo ca dor es tre an te em guer -
ra com o ano ni ma to? O Exmo Sr. Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca de ve ria es tar cum prin do com o com pro-
mis so que fir mou com o Se na do de que fa ria a dis tri-
bu i ção ele trô ni ca dos pro ce di men tos, res pe i tan do-se
o prin cí pio do Pro mo tor na tu ral, mas pa re ce que, a se
con si de rar a sua ge rên cia ad mi nis tra ti va da ins ti tu i-
ção, a al ter na ti va é de po ten ci a li zar o ve de tis mo.

O Go ver no Lula foi mu i to bem no úl ti mo fi nal de
se ma na e como não hou ve pe la das na Gran ja do Tor-
to tam bém não fo ram ve ri fi ca dos aci den tes or to pé di-
cos en tre o cor po mi nis te ri al. Faço vo tos de que, a
par tir de ago ra, as ins ti tu i ções efe ti va men te an dem e
con fir mem a fe li ci da de pu bli ci tá ria do Se nhor Pre si-
den te.

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 Pa u lo
Octá vio pelo tem po res tan te da pror ro ga ção para o
fim da ses são.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, de quan to tem po dis po nho?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O bom sen so de V. Exª de ter mi na rá o tem po.

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, agra de ço a gen ti le za de V. Exª de con ce-
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der-me a pa la vra e so li ci to ape nas mais um mi nu to,
pois não que ro re tar dar a ses são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co mu ni co
que, hoje à tar de, o Go ver na dor de Bra sí lia, Jo a quim
Ro riz, en trou com uma ação por di fa ma ção con tra o
Pre si den te do PT, José Ge no í no. O PT tem cons tan-
te men te di vul ga do na te le vi são ca lú ni as e di fa ma ções
con tra o Go ver na dor de Bra sí lia, que é do PMDB,
Par ti do que tem aju da do mu i to o Pre si den te Lula. Por
não te rem fun da men tos as acu sa ções di vul ga das,
acom pa nha do da Vice-Go ver na do ra, que é do PSDB, 
o Go ver na dor foi à Jus ti ça so li ci tar que o Pre si den te
do PT es cla re ça as acu sa ções cons tan te men te ve i-
cu la das na te le vi são de Bra sí lia.

Cabe a mim, como Se na dor do PFL que apóia o
Go ver no for ma do pelo PMDB e PSDB, co mu ni car à
Casa essa no tí cia que não é nada boa para a de mo-
cra cia bra si le i ra. Enten de mos que a po lí ti ca bra si le i ra
deve ca mi nhar sem pre para o en ten di men to, para o
bom ní vel. E o que es ta mos ven do em Bra sí lia é a
cons tan te tro ca de acu sa ções, vin das prin ci pal men te
do PT, que até hoje não as si mi lou a der ro ta nas ele i-
ções de 2002.

Faço ques tão de fa zer essa co mu ni ca ção, por en -
ten der que é um mo men to gra ve da po lí ti ca lo cal. O Go -
ver na dor teve de ir pes so al men te ao Tri bu nal de Jus ti ça
pro to co lar uma ação con tra o Pre si den te do PT.

Era o que ti nha a di zer.
Agra de ço a gen ti le za de con ce der-me esse

tem po.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Ro me ro Jucá,
Le o nel Pa van, Edu ar do Aze re do, Ante ro Paes de Bar -
ros, Re gi nal do Du ar te e Sér gio Gu er ra en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

SE NÃO BASTASSEM AS ATUAIS
DIFICULDADES, O GOVERNO PETISTA
AGORA FALA EM AUMENTAR IMPOSTOS.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em bo ra o go ver no pe tis ta do Pre si-
den te Lula in sis ta em não ace i tar a re a li da de da cri se
que se aba te so bre a po pu la ção bra si le i ra, com que -
da do po der aqui si ti vo dos sa lá ri os, de sem pre go de
ven to em popa, os fa tos es tão aí, pu lu lan do para

quem qui ser ver. Só quem não quer ver é o go ver no
pe tis ta. Ou fin ge que está tudo bem. E tome fa la ção,
para ten tar en co brir o sol, digo a cri se, com pe ne i ra.

Em boa par te, a cri se de cor re da ina ção do go -
ver no pe tis ta, que ado ta a tá ti ca de mu i to fa lar e nada
fa zer. Só faz mes mo o que não deve, como essa ago -
ra de au men tar a car ga tri bu tá ria.

Quem anun cia a dis po si ção de au men tar a car -
ga tri bu tá ria so bre o povo é o Mi nis tro Pa loc ci, em
quem tan to a gen te acre di ta va. Está na Fo lha de
S.Pa u lo de hoje. O go ver no pe tis ta quer, de uma pa u-
la da só, ele var a alí quo ta má xi ma do Impos to de Ren -
da, de 27,5% para 35%. 

A hora pede exa ta men te o con trá rio. O ra zoá vel
se ria res ta be le cer a alí quo ta má xi ma para 25%.
Como se re cor dam os con tri bu in tes, a ele va ção para
27,5% foi ado ta da num mo men to di fí cil, de cor ren te da 
cri se rus sa.  E como foi uma me di da tem po rá ria, o
bom sen so man da que re tor ne mos ao pa ta mar má xi-
mo an ti go.

Fa lar em au men to de im pos to, num mo men to de 
gra ve apre en são do povo bra si le i ro, é fa zer pou co da
vida do ci da dão. Antes de tudo, o go ver no pe tis ta de -
ve ria cri ar con di ções para a re to ma da do de sen vol vi-
men to.

Sa i ba, des de logo, o go ver no pe tis ta do Pre si-
den te Lula que nes sa as opo si ções não vão em bar-
car. Fica a ad ver tên cia. Não só a nos sa. A re a li da de
bra si le i ra é a me lhor con se lhe i ra. Leio, a pro pó si to,
no ti ciá rio de O Glo bo de hoje, mos tran do que a in fla-
ção já está vol tan do. As duas ma té ri as a se guir pas -
sam a in te grar este meu pro nun ci a men to para que
cons tem dos Ana is do Se na do da Re pú bli ca.

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

20/08/2003 – 06h30m

IPC da Fipe re gis tra in fla ção de 0,24% na 2a
qua dris se ma na de agos to em São Pa u lo

Glo bo News.com

SÃO PAULO – O Índi ce de Pre ços ao Con su mi-
dor (IPC) da Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco nô-
mi cas (Fipe) vol tou a re gis trar in fla ção na se gun da
qua dris se ma na de agos to, de 0,24%, de po is de seis
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se ma nas con se cu ti vas apre sen tan do ín di ces ne ga ti-
vos. Na pré via an te ri or o IPC teve de fla ção de -0,01%
e na se gun da qua dris se ma na de ju lho re gis trou uma
que da de -0,35%. 

Três gru pos do IPC ti ve ram alta de pre ços na se -
gun da-qua dris se ma na de agos to: ha bi ta ção (0,82%);
des pe sas pes so a is (0,52%) e sa ú de (0,02%), en-
quan to re gis tra ram que da os gru pos edu ca ção
(-0,02%); ves tuá rio (-0,10%); trans por tes (-0,18) e ali -
men ta ção (-0,27%). 

A Fipe cal cu la a cada se ma na as va ri a ções qua -
dris se ma na is do IPC para a fa i xa de ren da fa mi li ar en tre
1 e 20 sa lá ri os mí ni mos no mu ni cí pio de São Pa u lo.

20/08/2003 – 05h07 

Go ver no po de rá ace le rar mu dan ças no IR 

SÍLVIA MUGNATTO
da Fo lha de S.Pa u lo, em Bra sí lia

O go ver no po de rá ace le rar o en vio ao Con gres-
so Na ci o nal das mu dan ças no Impos to de Ren da das
pes so as fí si cas. O mi nis tro Anto nio Pa loc ci Fi lho (Fa -
zen da) anun ci ou on tem essa pos si bi li da de, ex pli can-
do que ou tras me di das tri bu tá ri as que não te nham ca -
rá ter cons ti tu ci o nal  – como a de so ne ra ção de bens
de ca pi tal- tam bém po de rão ser vo ta das jun to com a
re for ma.

Até ago ra, o dis cur so do go ver no era o de que
es sas me di das se ri am en vi a das após a vo ta ção da
re for ma para não “atro pe lar” a dis cus são. O mi nis tro
não dis se por que mu dou de idéia. Mas, para ga ran tir
que as mu dan ças no IR, que de vem ele var a ar re ca-
da ção des se tri bu to, en trem em vi gor em 2004, é ne -
ces sá rio que elas se jam apro va das nes te ano.

Pa loc ci con di ci o nou o en vio de no vos pro je tos
ao de se jo dos con gres sis tas. “Se for o de se jo do Con -
gres so Na ci o nal, al gu mas me di das que não de pen-
dam de vo ta ção cons ti tu ci o nal es ta rão ca mi nhan do
jun to com a tra mi ta ção da re for ma.” Se gun do ele, as
mu dan ças no IR já es tão pron tas “na ca be ça”. “Bas ta
es cre ver”, dis se, sem en trar em mais de ta lhes.

A idéia da Re ce i ta Fe de ral, se gun do a Fo lha
apu rou, é cri ar uma nova alí quo ta de 35% para ren di-
men tos su pe ri o res a R$ 10 mil men sa is. Hoje exis tem
duas alí quo tas: 15% (en tre R$ 1.058 e R$ 2.115 men -
sa is) e 27,5% (aci ma de R$ 2.115 men sa is). A alí quo-
ta de 35% já vi go rou en tre 94 e 95.

Além dis so, os téc ni cos que rem re du zir as de du-
ções de sa ú de (sem li mi te), edu ca ção (R$ 1.998 anu -
al) e de pen den tes (R$ 1.272 anu al) para os con tri bu-
in tes que ga nham mais. Se gun do os téc ni cos, as re -

gras atu a is são re gres si vas por que per mi tem que
uma pes soa que es te ja em uma fa i xa de ren da mais
alta des con te mais do seu pa ga men to de IR do que
ou tra que es te ja em fa i xa in fe ri or.

Para o go ver no, o IR é pou co pro gres si vo por -
que exis tem pou cas alí quo tas na ta be la atu al. O
ex-se cre tá rio da Re ce i ta Eve rar do Ma ci el afir ma va
que a pro gres si vi da de está ga ran ti da em qual quer
caso por que a alí quo ta é sem pre um per cen tu al da
ren da. Mas o go ver no an te ri or tam bém ten tou apro var
a alí quo ta de 35% no Con gres so e não con se guiu.

Bens de ca pi tal

Ontem, Pa loc ci ace nou com a pos si bi li da de de
de so ne rar os bens de ca pi tal (má qui nas e equi pa-
men tos ne ces sá ri os para a pro du ção de ou tros bens)
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, uma me -
di da re i vin di ca da pe los em pre sá ri os. Para ele, a mu -
dan ça pode ser fe i ta por de cre to.

No caso dos bens de ca pi tal, o mi nis tro pon de-
rou que não é pos sí vel re ti rar “de uma vez” os im pos-
tos in ci den tes so bre es ses pro du tos. O re la tó rio da re -
for ma tri bu tá ria em dis cus são no Con gres so pre vê a
de so ne ra ção. “Não po de mos fa zer o IPI e o ICMS
[Impos to so bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi-
ços] em um úni co ano. Tem que ser fe i to den tro de
uma pro gra ma ção”, dis se.

O mi nis tro afir mou ain da que o o re la tó rio do de -
pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães (PT-MG) so bre a re for ma
tri bu tá ria con fir ma o fim da in ci dên cia cu mu la ti va da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al e a de so ne ra ção das ex por ta ções.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o De par ta men to de De fe sa Co mer ci al,
su bor di na do à Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or do Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, res pon de, ba si ca men te, por duas atri bu i-
ções. Com pe te-lhe, de um lado, ga ran tir a pro te ção
da in dús tria na ci o nal con tra prá ti cas de co mér cio da -
no sas ou sur tos de im por ta ção, me di an te a apli ca ção
das me di das pre vis tas nos acor dos da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio. De ou tro lado, o De par ta men to
atua na de fe sa dos ex por ta do res bra si le i ros nos pro -
ces sos con tra eles ini ci a dos por ter ce i ros pa í ses, as -
se gu ran do que as nor mas con ti das nos men ci o na dos
acor dos se jam ob ser va das.

To dos sa be mos da re le vân cia das di vi sas pro pi-
ci a das por nos sas ex por ta ções, no sen ti do de pro du-
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zir ex pres si vos su pe rá vits na ba lan ça co mer ci al, que
per mi tam com pen sar, tan to quan to pos sí vel, nos so
crô ni co dé fi cit na ba lan ça de ser vi ços, sem pre so bre-
car re ga da pe las mo nu men ta is re mes sas exi gi das
pelo ser vi ço de nos sa dí vi da ex ter na.

Com efe i to, o co mér cio ex te ri or bra si le i ro en vol-
ve va lo res mu i to sig ni fi ca ti vos e de ex tre ma im por tân-
cia para nos so de sen vol vi men to, tan to na pon ta das
ex por ta ções quan to no lado das im por ta ções. No ano
pas sa do, nos sas ex por ta ções su pe ra ram a casa dos
60 bi lhões de dó la res, en quan to as im por ta ções fi ca-
ram em tor no de 47 bi lhões de dó la res, ga ran tin do um 
su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al da or dem de 13 bi-
lhões e 100 mi lhões de dó la res e re pre sen tan do um
flu xo to tal de co mér cio su pe ri or a 107 bi lhões de dó la-
res.

Nes se con tex to, as su me cada vez ma i or im por-
tân cia o pa pel de sem pe nha do pelo De par ta men to de
De fe sa Co mer ci al (DECOM) da Se cre ta ria de Co mér-
cio Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or. Foi, por tan to, com sa tis fa ção
que re ce bi o Re la tó rio re fe ren te ao ano de 2002, me -
di an te o qual aque le De par ta men to di vul ga ao pú bli-
co, pelo sex to ano con se cu ti vo, as in for ma ções so bre
as ati vi da des de sen vol vi das.

O Re la tó rio apre sen ta um qua dro mi nu ci o so
dos tra ba lhos re a li za dos pelo DECOM, com in for ma-
ções de ta lha das so bre as in ves ti ga ções em cur so e
aque las que fo ram en cer ra das du ran te o ano, e tem
como ob je ti vo es cla re cer e di vul gar os pro ce di men tos
e a le gis la ção per ti nen te à apli ca ção de me di das an ti-
dum ping, com pen sa tó ri as e de sal va guar das. Cons -
tam, tam bém, do Re la tó rio os his tó ri cos das in ves ti-
ga ções e re vi sões con tra prá ti cas des le a is e sal va-
guar das, bem como os da dos es ta tís ti cos que per mi-
tem que se ava lie a evo lu ção da apli ca ção das me di-
das de de fe sa co mer ci al pelo Bra sil. Além dis so, são
apre sen ta das in for ma ções a res pe i to das in ves ti ga-
ções re a li za das no ex te ri or e que afe tam as ex por ta-
ções bra si le i ras.

O Re la tó rio apre sen ta, de for ma abran gen te, to -
das as es ta tís ti cas re la ti vas à de fe sa co mer ci al, ta bu-
lan do-as por in ves ti ga ções ini ci a das e con clu í das, por
pro du to e país, por tipo de me di da, por seg men to eco -
nô mi co e por re sul ta do al can ça do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Re la tó-
rio do DECOM mos tra que, em ter mos his tó ri cos, fo -
ram aber tas, no pe río do 1988–2002, 198 in ves ti ga-
ções ou re vi sões, sen do 92% de las re la ci o na das a
ca sos de dum ping, 6,5% re fe ren tes a sub sí di os e

1,5% per ti nen tes a sal va guar das. Entre 1995 e 2002,
pe río do de vi gên cia dos Acor dos re sul tan tes da Ro-
da da Uru guai, o Bra sil ini ci ou 131 in ves ti ga ções, re -
pre sen tan do cer ca de 5% de to das as in ves ti ga ções
ini ci a das no mun do. Por ou tro lado, cer ca de 4% das
in ves ti ga ções ini ci a das no mun do afe tam ex por ta-
ções de pro du tos bra si le i ros.

É par ti cu lar men te in te res san te ob ser var, no Re -
la tó rio, o grá fi co re fe ren te ao re sul ta do das in ves ti ga-
ções en cer ra das no pe río do 1988–2002. Ele mos tra
que ape nas 48% das in ves ti ga ções re a li za das nes se
pe río do con du zi ram à apli ca ção de me di das de de fe-
sa co mer ci al. Isso evi den cia, de for ma in con tes tá vel,
que as me di das de de fe sa co mer ci al não são uti li za-
das, no Bra sil, de for ma pro te ci o nis ta. Ao con trá rio, as 
in ves ti ga ções para apu ra ção de pos sí ve is prá ti cas
des le a is de co mér cio são con du zi das den tro dos prin -
cí pi os da le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de, efi ciên cia, con tra di tó rio e am pla de fe sa.

Os da dos con cer nen tes ao ano de 2002, es pe-
ci fi ca men te, mos tram que, nele, fo ram ini ci a dos, ao
todo, 17 no vos ca sos, to dos eles re la ti vos a de nún ci-
as de dum ping, e 8 dos qua is re fe ren tes a re vi sões
de di re i tos an ti dum ping. O to tal de in ves ti ga ções ou
re vi sões re la ti vas a dum ping e sub sí dio, ana li sa do
sob a óti ca dos seg men tos eco nô mi cos, está as sim
dis tri bu í do: 38,1% das in ves ti ga ções en vol vem pro du-
tos da área quí mi ca, pe tro quí mi ca e bor ra cha; 25,8%
re la ci o nam-se a pro du tos da me ta lur gia e si de rur gia;
12,9% a pro du tos da agro pe cuá ria e da agro in dús tria;
9,8% a bens de ca pi tal e ou tros ma nu fa tu ra dos; 4,6%
a têx te is, fi bras e cou ros; e 8,8% re fe rem-se a ou tros
pro du tos in ter me diá ri os.

Além das in ves ti ga ções so bre prá ti cas des le a is
de co mér cio que pos sam es tar pre ju di can do a in dús-
tria na ci o nal, o DECOM tem ain da, en tre suas atri bu i-
ções, a de par ti ci par de ne go ci a ções in ter na ci o na is
de te mas per ti nen tes à de fe sa co mer ci al.

Tal par ti ci pa ção é de ex tre ma re le vân cia, na me -
di da em que es sas ne go ci a ções en vol vem, ne ces sa-
ri a men te, a dis cus são de as pec tos téc ni cos, mo men-
to em que o DECOM con tri bui com a ex per ti se que
de tém na área. Nes se âm bi to, a atu a ção do DECOM
en vol ve a ela bo ra ção de pro pos tas e a aná li se de po -
si ções apre sen ta das por ou tros pa í ses, bem como a
par ti ci pa ção nas re u niões in ter na ci o na is, con tri bu in-
do as sim para uma me lhor de fe sa dos in te res ses bra -
si le i ros. Vale res sal tar que, com o in tu i to de ga ran tir
que as pro pos tas por ele ela bo ra das re fli tam os in te-
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res ses do se tor pro du ti vo na ci o nal, o DECOM tem
par ti ci pa do de re u niões da Co a li zão Empre sa ri al Bra -
si le i ra em con jun to com ou tros re pre sen tan tes do Go -
ver no Fe de ral.

No que tan ge ao apo io ao ex por ta dor bra si le i ro,
o DECOM acom pa nha as in ves ti ga ções per ti nen tes à 
de fe sa co mer ci al con du zi das por ter ce i ros pa í ses
sem pre que elas en vol vam ex por ta ções bra si le i ras.

Com tal ob je ti vo, o DECOM age em duas fren tes
– jun to ao ex por ta dor bra si le i ro e jun to às au to ri da des
in ves ti ga do ras. Em re la ção às em pre sas bra si le i ras
afe ta das pela in ves ti ga ção, o De par ta men to en tra em 
con ta to com elas, res sal tan do a im por tân cia da sua
par ti ci pa ção efe ti va no pro ces so, es cla re cen do as re -
gras exis ten tes, bem como as ses so ran do as em pre-
sas, quan do isso é so li ci ta do, no pre en chi men to de
ques ti o ná ri os.

Já a ação do DECOM jun to às au to ri da des in -
ves ti ga do ras es tran ge i ras é fe i ta por in ter mé dio do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e tem como base
a aná li se das de ter mi na ções exa ra das por aque las
au to ri da des. Essa aná li se en vol ve tan to a ve ri fi ca ção
do cum pri men to dos pro ce di men tos pre vis tos nos
Acor dos per ti nen tes da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio pre vi a men te à to ma da da de ci são, como o
pró prio mé ri to da de ci são. Adi ci o nal men te, no caso
de in ves ti ga ções so bre sub sí di os, o DECOM par ti ci-
pa, tam bém, da pre pa ra ção das con sul tas e, se for o
caso, en via re pre sen tan te para as mes mas, par ti ci-
pan do, ain da, da ela bo ra ção de res pos tas aos ques ti-
o ná ri os en vi a dos ao Go ver no bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a le i tu ra
do Re la tó rio 2002 do De par ta men to de De fe sa Co-
mer ci al do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or evi den cia com cla re za a ex ce lên-
cia do tra ba lho que esse De par ta men to vem de sen-
vol ven do na pro te ção da in dús tria na ci o nal con tra
prá ti cas de co mér cio da no sas, bem como na de fe sa
do ex por ta dor bra si le i ro nas ações aber tas por ter ce i-
ros pa í ses.

Com a pu bli ca ção anu al de seu Re la tó rio, o
DECOM con fe re a mais am pla pu bli ci da de e trans pa-
rên cia aos tra ba lhos que re a li za, pro pi ci an do aos
seus usuá ri os e ao pú bli co em ge ral o co nhe ci men to
das ati vi da des que de sen vol ve e a ob ten ção de in for-
ma ções re le van tes so bre os ins tru men tos de de fe sa
con tra prá ti cas des le a is e sal va guar das. Tra ta-se de
va li o sa con tri bu i ção para aque les que atu am no co-
mér cio ex te ri or, cons ti tu in do im por tan te fon te de con -
sul ta e aná li se para to dos os in te res sa dos no tema da
de fe sa co mer ci al.

Con gra tu lo-me, por tan to, com o De par ta men to
de De fe sa Co mer ci al, ór gão su bor di na do à Se cre ta ria
de Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, pela pu bli ca ção
de seu Re la tó rio.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, gos ta ria de me so li da ri zar com os pro du-
to res da re gião de Cha pe có na ques tão da de sa pro-
pri a ção de ter ras para a cons tru ção da Hi dre lé tri ca do 
Uru guai, já que uma de mi nhas pla ta for mas foi a agri -
cul tu ra fa mi li ar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pelo me -
nos tre zen tas pes so as atin gi das por bar ra gens no
oes te de San ta Ca ta ri na e no nor te do Rio Gran de do
Sul se re u ni ram on tem, em Cha pe có, para pro tes tar
con tra os en ca mi nha men tos em tor no da cons tru ção
de no vas usi nas hi dre lé tri cas no Rio Uru guai, na di vi-
sa en tre os dois Esta dos.

Os atin gi dos de nun ci a ram pres são su pos ta-
men te exer ci da pe los fu tu ros cons tru to res da Usi na
Foz do Cha pe có para a de so cu pa ção das ter ras ba -
nha das pelo lago que se for ma rá no Uru guai. O lo cal
será trans for ma do em re ser va in dí ge na para a tri bo
Ca in gan gue.

Os agri cul to res re cla mam dos pre ços ofe re ci-
dos pe las ter ras, já que elas per ten cem a vá ri as ge ra-
ções da que las fa mí li as.

Sr. Pre si den te, es pe ro que a de sa pro pri a ção
seja am pla men te dis cu ti da com aque las fa mí li as pois
es ta re mos aten tos a qual quer des ca so do Mi nis té rio
da Jus ti ça.

De se jo, ain da, de tra tar de um se gun do as sun to.
Ocu po a tri bu na, nes ta tar de, para des ta car o edi -

to ri al in ti tu la do “Uma voz de bom sen so” do jor nal Zero
Hora, pu bli ca do no dia 13 de agos to do cor ren te.

O edi to ri al, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is
do Se na do, de mons tra como o jor nal Zero Hora vem
cum prin do bri lhan te men te seu pa pel, in for man do e
aler tan do seus le i to res com pro fun da lu ci dez.

O tex to que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

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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VERSO E REVERSO

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na, na tar de
de hoje, para co men tar ma té ria in ti tu la da “Sem-Ter ra
fe ri do a bala em con fron to com po li ci a is em es tra da
de Ala go as”, pu bli ca da no jor nal O Glo bo, edi ção de
13 de agos to do cor ren te, que aler ta mais uma vez
para o fato de que a omis são do Go ver no Lula e a ra -
di ca li za ção re vo lu ci o ná ria do MST le va rão ine vi ta vel-
men te a mais vi o lên cia.

Mais um sem-ter ra foi agre di do em con fron to com
a po lí cia e, se o Go ver no Lula não to mar pro vi dên ci as, a 
si tu a ção vai pi o rar, pois não é a po lí cia que vai re sol ver
o pro ble ma. Pelo fato de a ma té ria ser de ex tre ma im -
por tân cia, so li ci to sua in clu são nos Ana is do Se na do.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta Tri bu na, na tar de
de hoje, para fa zer um co men tá rio so bre a ma té ria in -
ti tu la da “Ali a dos do Pla nal to co me çam a en qua drar
in fiéis”, pu bli ca da no jor nal Esta do de S.Pa u lo, edi -
ção de 11 de agos to do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, mos tra que o go ver no mes cla uma pe ri-

go sa fi si o lo gia com uma as sus ta do ra in to le rân cia. O
alto grau de in fi de li da de na vo ta ção da re for ma da
Pre vi dên cia ca u sou re bo li ço nos par ti dos ali a dos ao
go ver no.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na para
re gis trar re por ta gem in ti tu la da “A di men são da cri se”,
pu bli ca da na re vis ta Veja, edi ção de 13 de agos to do
cor ren te, e que tra ta de pes qui sa re a li za da so bre o
atu al pa drão de con su mo da po pu la ção bra si le i ra.

A re por ta gem, de ex tre ma atu a li da de, pelo que
en ten do que a sua in ser ção nos ana is do Se na do é
opor tu na, traz uma ta be la que mos tra a que da nas

ven das de al guns pro du tos no pri me i ro se mes tre des -
te ano em re la ção ao mes mo pe río do de 2002. Os nú -
me ros de i xam cla ro que o qua dro atu al é de re ces são
e que o Go ver no Lula pou co se mo vi men ta para en -
fren tá-lo.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, ocu po a tri bu na nes te mo men to para
co men tar ma té ria pu bli ca da no jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, de 11 de agos to do cor ren te, in ti tu la da “Pa -
co tes, pres sões e res pon sa bi li da des”, que tra ta da
con tur ba da eco no mia bra si le i ra.

Mais um pa co te eco nô mi co-fi nan ce i ro po de rá
vir por aí. O Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al apre sen tou pro pos ta ao Sr. Mi nis tro da Fa -
zen da, Anto nio Pa loc ci, com su ges tões de re du ção

mais ve loz da taxa de ju ros, câm bio mais de pre ci a do,
mais in ves ti men tos pú bli cos e re a ti va ção das câ ma-
ras se to ri a is de es tí mu lo à pro du ção, en tre ou tras.

A ma té ria ser ve para aler tar o Go ver no Lula
para o fato de que, se não se cu i dar, es ta rá si ti a do pe -
los gru pos de in te res ses re pre sen ta dos no CDES.

 O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA 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) – 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 5, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº    , de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2003 (nº 4.415/2001, na Casa de ori -
gem), que con ce de re mis são de dé bi to pre vi den ciá rio
do pe río do de abril de 1994 a abril de 1997, em face
do re co lhi men to com base na Lei nº 8.870, de 15 de
abril de 1994, pe las agro in dús tri as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 773 e 774, de
2003, das Co mis sões de Assun tos So ci a is e de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2000; e com os Pro je tos de Lei 

do Se na do nºs 657, de 1999  e 32, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350/99, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção dos sím bo los
na ci o na is, ten do

Pa re ce res:

– nº 1133, de 2003,  da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des, fa vo rá vel à ma té-
ria, com as Emen das nºs 1 a 3-CE, que apre sen ta;
pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de
2000, e dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 657, de
1999, e 32, de 2000, que tra mi tam em con jun to; e pela
au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.; e

– nº 1134, de 2003, de Ple ná rio,  em subs ti tu i-
ção à Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia,

Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la, fa vo rá vel à ma té-
ria, com a Emen da nº 4-PLEN; e pela re je i ção das
emen das apre sen ta das pela Co mis são de Edu ca ção,
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000, e dos
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 657, de 1999, e 32, de
2000, que tra mi tam em con jun to.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 13, de 2001; e com os Pro je tos de Lei do 
Se na do nºs 657, de 1999 e 32 de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2000 (nº 2.990/97, na Casa de ori -
gem), que al te ra a re da ção dos arts. 13 e 14 da Lei nº
5.700, de 1º de se tem bro de 1971, que dis põe so bre a 
for ma e a apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is e dá
ou tras pro vi dên ci as, de ter mi nan do o has te a men to
diá rio da Ban de i ra Na ci o nal em to dos os pré di os pú -
bli cos

– 4 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 657, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2000, e 13, de 2001; e com o Pro -

je to de Lei do Se na do nºs 32 de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 657, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o art. 11 da Lei nº 5.700, de 1º de
se tem bro de 1971 e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 5 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 91, de 2000, e 13, de 2001; e com 
o Pro je to de Lei do Se na do nºs 657, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 32, de 2000, de au to ria da Se na do ra Lu zia
To le do, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 39 da
Lei nº 5.700,, de 1971, que dis põe so bre a for ma e a
apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.
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– 6 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na Casa
de ori gem), 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 para Uti li za ção no Trans por te Au tô-
no mo de Pas sa ge i ros, bem como para Pes so as
Por ta do ras de De fi ciên cia Fí si ca, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 958 e 959, de 2003, Re la tor:
Se na dor Efra im Mo ra is, das Co mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 e 2-CAE, que apre sen ta; e

– de Assun tos So ci a is, fa vo rá vel ao Pro je to, às
Emen das nºs 1 e 2-CAE, e apre sen tan do a Emen da
nº 3-CAS.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 321, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
321, de 2003, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que o Se na do Fe de ral se pro nun cie no sen ti do de
con de nar 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, ten do

Pa re cer nº 1122-CRE, fa vo rá vel, Re la tor “Ad
Hoc” Se na dor João Ca pi be ri be.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 543, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
543, de 2003, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
ma ni fes tar in te gral apo io à de ci são do go ver no bra si-
le i ro de não as si nar acor do bi la te ral com os EUA para
exi mir ci da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris di ção do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, ten do

Pa re cer nº 1123-CRE, fa vo rá vel, Re la tor “Ad
Hoc” Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 49 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA
PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSE SARNEY
20-8-2003

quar ta-fe i ra

08:30 – Café da ma nhã com o Mi nis tro Ri car do
Ber zo i ni, Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên-
cia So ci al e os Se na do res do blo co de
apo io ao Go ver no e das ban ca das do
PMDB e PPS
Re si dên cia Ofi ci al do Se na do Fe de ral

10:30 – Pre si den te Ernes to Sam per, ex-Pre si den te
da Co lôm bia
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:00 – Se nhor Gus ta vo Dahl, Pre si den te da Agên -
cia Na ci o nal de Ci ne ma – ANCINE
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:30 – Se nhor Pa u lo Roc co, Pre si den te do Sin di-
ca to Na ci o nal de Edi to res de Li vros, acom -
pa nha do do Se nhor Car los Au gus to La cer-
da, Vice-Pre si den te
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:00 – Se na do ra Ce cí lia Ro me ro, Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res para
Amé ri ca La ti na e Ca ri be do Se na do do
Mé xi co
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:30 – Se nhor Pe dro Cor rêa do Lago, Pre si den te
da Fun da ção Bi bli o te ca Na ci o nal
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

13:00 – Almo ço com a ban ca da do PMDB
SHIS QI 07 conj. 8 casa 12 – Re si dên cia do
Se na dor Luiz Otá vio

15:00 – Se nhor Mar ce lo Se re no, Che fe de Ga bi ne te
do Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15:15 – Gra va ção do Pro gra ma de rá dio para o
Ama pá
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

17:00 – Dou tor Anto nio Car los de Alme i da Cas tro,
ad vo ga do, acom pa nha do do Se nhor Jean
Marc de Raf fin, Vice- Pre si den te da EADF,
em pre sa con tro la do ra da Air bus
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

17:30 – Go ver na dor João Alves, Go ver na dor do
Esta do de Ser gi pe
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
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Ata da 102ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 21 de agosto de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro meu Tuma,
Pa pa léo Paes, Ma gui to Vi le la e Le o nel Pa van

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

Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro
Dias – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma -
ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio
– 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 – Eu rí pe des Ca mar go – 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 Fortes – 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 – Jor ge Bor nha u sen – 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 – Ma gui to Vi le la – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – 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 – 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 – Tas so Je re is sa ti – Tião Vi a na
– Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 64 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

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

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 178/2003, de 14 do cor ren te, da Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do as in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 411, de 2003, da Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa;

Nº 179/2003, de 14 do cor ren te, da Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do as in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 436, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gí lio;

Nº 180/2003, de 14 do cor ren te, da Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do as in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 469, de 2003, do Se na-
dor Hé lio Cos ta;

Nº 183/2003, de 14 do cor ren te, da Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia,en ca mi nhan do as in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 503, de 2003, da Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa; e

Nº 823/2003, de 14 do cor ren te, do Mi nis tro
Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, en -
ca mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri-
men to nº 467, de 2003, do Se na dor Val dir Ra upp.

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

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 1.140, 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 De cre-
to Le gis la ti vo nº 34, de 2000, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Re quião, que sus ta
Ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
que au to ri zou o re fi nan ci a men to dos tí tu-
los pú bli cos de res pon sa bi li da de do Te-
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sou ro do Esta do de Per nam bu co emi ti-
dos para o pa ga men to de pre ca tó ri os ju -
di ci a is.

RELATOR: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me nes ta Casa o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Ro ber to Re quião, que “Sus ta Ato do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da que au to ri zou o re fi nan ci a-
men to dos tí tu los pú bli cos de res pon sa bi li da de do Te-
sou ro do Esta do de Per nam bu co emi ti dos para o pa -
ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is”.

Argu men ta o ilus tre au tor que o Po der Exe cu ti-
vo exor bi tou de seu po der re gu la men tar ao au to ri zar
o re fi nan ci a men to, pela União, de tí tu los pú bli cos es -
ta du a is con si de ra dos ir re gu la res pela CPI dos Pre-
ca tó ri os em de sa cor do com a Re so lu ção nº 78, de
1998, do Se na do Fe de ral, que, à épo ca, re gu la va a
ma té ria. Por tan to, com pe te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
tor ná-lo sem efe i to.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, cabe res sal tar que o ato que se 
pre ten de sus tar é uma Por ta ria do Se cre tá rio do Te-
sou ro Na ci o nal, e não do Mi nis tro da Fa zen da. Tal ato
au to ri zou a emis são de Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro,
Sé rie B – LFT-B, a se rem co lo ca das jun to ao Ban co
Bra des co S.A. e ao Ban co do Esta do do Pa ra ná, des ti-
na das à as sun ção, pela União da dí vi da con tra tu al de
res pon sa bi li da de do Esta do de Per nam bu co.

O dis pos to no art. 49, V, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, ou seja, “sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe -
cu ti vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li -
mi tes de de le ga ção le gis la ti va”, não se apli ca ao caso 
em exa me, por se tra tar de ato in di vi du al pra ti ca do
pelo Se cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal e não de ato nor-
ma ti vo ge ral.

Por essa ra zão, en ten de mos que o Con gres so
Na ci o nal só pode sus tar atos nor ma ti vos do Po der
Exe cu ti vo quan do os mes mos, além de exor bi ta rem
do po der re gu la men tar ou vi o la rem os li mi tes de de le-
ga ção le gis la ti va, fo rem de ca rá ter ge ral.

Assim, con clu í mos que o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 34, de 2000, não en con tra am pa ro cons ti-
tu ci o nal.

III – Voto

Pelo ex pos to, vo ta mos pela re je i ção do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2000, por in cons ti tu-
ci o na li da de.

Sala da Co mis são, 6 de agos to 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 ca dan te – Antô -
nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta – Mar ce lo Cri -
vel la – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca –
Pa pa léo Paes – Luiz Otá vio – Antô nio Car los Ma -
ga lhães  – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti – Ante ro Paes de 
Bar ros – Le o nel Pa van – Alme i da Lima.

PARECER Nº 1.141, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de
2001 (nº 333, de 1999, na Casa de ori-
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2001 (nº
333, de 1999, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei no
9.279, de 14 de maio de 1996, que re gu la di re i tos e
obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

Sala de Re u niões da Co mis são, de de 2003. –
Pa u lo Paim, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, Re la tor – Ge ral do Mes qui ta – Serys Slhes sa-
ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 1.141, DE 2003

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de
2001 (nº 333, de 1999, na Casa de ori-
gem).

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga ções
re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 183, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 202 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 183. ...............................................
..............................................................
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Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 184. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 185. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 187. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 188. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 189.. ..............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 190. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 191. ...............................................
..............................................................
 Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 192. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 193. Usar in di ca ção ge o grá fi ca
em pro du to, re ci pi en te, in vó lu cro, cin ta, ró tu-
lo, fa tu ra, cir cu lar, car taz ou em ou tro meio
de di vul ga ção ou pro pa gan da, mes mo que
acom pa nha da de ter mos re ti fi ca ti vos, tais
como “tipo”, “es pé cie”, “gê ne ro”, “sis te ma”,
“se me lhan te”, “su ce dâ neo”, “idên ti co”, ou
equi va len te, não res sal van do a ver da de i ra
pro ce dên cia ou ori gem do pro du to:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de in di ca-
ção ge o grá fi ca para vi nhos e des ti la dos,

não se apli ca rá a res sal va da ver da de i ra
pro ce dên cia pre vis ta nes te ar ti go.” (NR)

..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 195. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.
................................................... “(NR)

“Art. 196. As pe nas pre vis tas nos Ca pí-
tu los I, II, III e V des te Tí tu lo se rão au men ta-
das de um ter ço à me ta de se:

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

“Art. 202. Nos cri mes a que se re fe re
este Tí tu lo, po de rá o juiz, a re que ri men to do 
Mi nis té rio Pú bli co, da au to ri da de po li ci al ou
do ti tu lar do di re i to vi o la do:

I – de ter mi nar a apre en são da to ta li da-
de dos bens que in cor po rem vi o la ções de
di re i tos de pro pri e da de in dus tri al, além dos
equi pa men tos, su por tes, ma tri zes, mol des,
ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is em pre ga dos,
quan do es tes se des ti na rem, pre ci pu a men-
te, à prá ti ca do ilí ci to;

II – de ter mi nar a des tru i ção de to dos
os bens que in cor po rem a vi o la ção do di -
re i to de pro pri e da de in dus tri al ao pro la tar
a sen ten ça ou, a qual quer mo men to, res-
sal va da a pos si bi li da de de se pre ser var o
cor po de de li to, quan do não hou ver im pug-
na ção quan to à ili ci tu de dos bens ou a
ação pe nal não pu der ser ini ci a da por fal ta
de de ter mi na ção de quem seja o au tor do
ilí ci to;

III – de ter mi nar o per di men to dos equi -
pa men tos, su por tes e ma te ri a is apre en di dos
que se des ti nem, pre ci pu a men te, à pro du-
ção dos bens que in cor po rem a vi o la ção do
di re i to de pro pri e da de in dus tri al.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor 90 (no ven ta) dias 
após a sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que pas so a ler.

São li dos os se guin tes
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 354, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, para dis por so bre a
des ti na ção da ar re ca da ção das mul tas de 
trân si to e so bre a con ver são da pe na li da-
de de mul ta em pres ta ção de ser vi ços à
co mu ni da de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de se -

tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 320. A re ce i ta ar re ca da da com a
co bran ça de mul tas de trân si to será apli ca-
da, ex clu si va men te, em si na li za ção, en ge-
nha ria de trá fe go, de cam po, po li ci a men to,
fis ca li za ção e edu ca ção para o trân si to, e
em pro gra mas de tra ta men to, re a bi li ta ção e
in te gra ção so ci al de pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca ad qui ri da em aci den te de
trân si to.

§ 1º A par ce la de até trin ta por cen to
da ar re ca da ção será des ti na da a ins ti tu i-
ções hos pi ta la res ou as sis ten ci a is, es ta ta is
ou de cu nho fi lan tró pi co, que de sen vol vam
pro gra mas de aten di men to a pes so as por ta-
do ras de de fi ciên cia fí si ca, ví ti mas de aci-
den tes de trân si to.

§ 2º O per cen tu al de cin co por cen to
do va lor das mul tas de trân si to ar re ca da das
será de po si ta do, men sal men te, na con ta de
fun do de âm bi to na ci o nal des ti na do à se gu-
ran ça e edu ca ção para o trân si to. (NR)”

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art.
260-A:

“Art. 260-A. As mul tas apli ca das às in-
fra ções de trân si to de na tu re za leve, mé dia
ou gra ve po de rão, a cri té rio do in fra tor, ser
con ver ti das em pres ta ção de ser vi ços à co -
mu ni da de, na for ma do que dis pu ser re gu la-
men to ex pe di do pelo Con tran.

§ 1º A pres ta ção de ser vi ços subs ti tu ti-
va de pa ga men to de mul ta de ve rá ocor rer
em ati vi da de as so ci a da à ca u sa da edu ca-
ção ou se gu ran ça de trân si to ou do aten di-
men to às ví ti mas de aci den te.

§ 2º O cum pri men to in te gral da pres ta-
ção de ser vi ços subs ti tu ti va do pa ga men to

de mul ta pos si bi li ta rá a de du ção de vin te
por cen to do to tal de pon tos a se rem im pu-
ta dos ao in fra tor em cor res pon dên cia com a
in fra ção co me ti da.

§ 3º o des cum pri men to to tal ou par ci al
da pres ta ção de ser vi ços en se ja rá o res ta-
be le ci men to do auto de in fra ção, com a co -
bran ça do va lor in te gral da mul ta, acres ci do
dos ju ros e cor re ção mo ne tá ria ca bí ve is, e
atri bu i ção do to tal de pon tos cor res pon den te
à in fra ção. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Ao lon go das úl ti mas dé ca das, a com bi na ção de 
fa to res tais como o cres ci men to de sor de na do das ci -
da des e a sig ni fi ca ti va ex pan são da fro ta de ve í cu los
mo to ri za dos, agra va dos pe las cir cuns tân ci as e ten-
sões pró pri as da vida mo der na, fez da cir cu la ção uma 
das fun ções ur ba nas mais di fí ce is de equa ci o nar.

Em meio a es sas di fi cul da des, a ne ces si da de
de com ba ter ati tu des de in dis ci pli na e hos ti li da de no
trân si to mo ti vou as au to ri da des a as su mir, com am -
pa ro no ri gor do Có di go apro va do em 1997 e no uso
in ten si vo de equi pa men tos ele trô ni cos es pe ci al men te
de sen vol vi dos para a fis ca li za ção, pos tu ras ex ces si-
va men te ba se a das na pu ni ção dos in fra to res e pou co
pre o cu pa das com a ta re fa de edu car con du to res e
cons ci en ti zar ci da dãos so bre a im por tân cia do trân si-
to se gu ro.

Nes se sen ti do, o pro je to de lei que apre sen ta-
mos pre ten de cri ar uma nova men ta li da de re la ti va-
men te às mul tas de trân si to. Pro põe a cri a ção de me -
ca nis mos que, de um lado, pos sam fo men tar pro gra-
mas de as sis tên cia a ví ti mas de aci den tes de trân si to
– me di an te des ti na ção de par te da ar re ca da ção a ins -
ti tu i ções pú bli cas ou fi lan tró pi cas com esse tipo de
atu a ção – e, de ou tro, pos si bi li tem aos in fra to res uma
al ter na ti va, pos si vel men te ca paz de pro du zir me lho-
res re sul ta dos, para a re pa ra ção de er ros co me ti dos
no trân si to, em subs ti tu i ção ao pa ga men to de mul tas.
Tra ta-se, es pe ci fi ca men te, da pro pos ta de con ver são
da pe na li da de de mul ta em tra ba lho a ser re a li za do,
ou ser vi ço a ser pres ta do, em prol da me lho ria do
trân si to, com ên fa se na edu ca ção e na se gu ran ça, ou
da re cu pe ra ção das ví ti mas de aci den tes.

Cer tos da opor tu ni da de e do sen ti do so ci al das
me di das con subs tan ci a das no pre sen te pro je to de
lei, es pe ra mos con tar com o apo io ne ces sá rio a sua
apro va ção.
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Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2003. – Se -
na do ra Lú cia Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro.

....................................................................................
Art. 320. A re ce i ta ar re ca da da com a co bran ça

das mul tas de trân si to será apli ca da, ex clu si va men te,
em si na li za ção, en ge nha ria de trá fe go, de cam po, po -
li ci a men to, fis ca li za ção e edu ca ção de trân si to.

Pa rá gra fo úni co. O per cen tu al de cin co por cen -
to do va lor das mul tas de trân si to ar re ca da das será
de po si ta do, men sal men te, na con ta de fun do de âm -
bi to na ci o nal des ti na do à se gu ran ça e edu ca ção de
trân si to.

Art. 260. As mul tas se rão im pos tas e ar re ca da-
das pelo ór gão ou en ti da de de trân si to com cir cuns-
cri ção so bre a via onde haja ocor ri do a in fra ção, de
acor do com a com pe tên cia es ta be le ci da nes te Có di-
go.

§ 1º As mul tas de cor ren tes de in fra ção co me ti da
em uni da de da Fe de ra ção di ver sa da do li cen ci a men-
to do ve í cu lo se rão ar re ca da das e com pen sa das na
for ma es ta be le ci da pelo Con tran.

§ 2º As mul tas de cor ren tes de in fra ção co me ti da
em uni da de da Fe de ra ção di ver sa da que la do li cen ci-
a men to do ve í cu lo po de rão ser co mu ni ca das ao ór -
gão ou en ti da de res pon sá vel pelo seu li cen ci a men to,
que pro vi den ci a rá a no ti fi ca ção.

§ 3º Re vo ga do pela Lei nº 9.602, de 21-1-1998
§ 4º Qu an do a in fra ção for co me ti da com ve í cu lo

li cen ci a do no ex te ri or, em trân si to no ter ri tó rio na ci o-
nal, a mul ta res pec ti va de ve rá ser paga an tes de sua
sa í da do País, res pe i ta do o prin cí pio de re ci pro ci da-
de.
....................................................................................

(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 355, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, para exi gir que a pro pa gan da de
me di ca men tos e te ra pi as seja apro va da,
pre vi a men te à exi bi ção, pelo ór gão de vi -
gi lân cia sa ni tá ria com pe ten te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 7º-A A peça pu bli ci tá ria des ti na da
à pro pa gan da co mer ci al de me di ca men tos,
cos mé ti cos e te ra pi as de qual quer tipo ou
es pé cie, so men te po de rá ser exi bi da após a 
sua apro va ção pelo ór gão de vi gi lân cia sa ni-
tá ria com pe ten te.

§ 1º A apro va ção da peça pu bli ci tá ria
fi ca rá con di ci o na da à apre sen ta ção, pelo
anun ci an te, de do cu men ta ção ci en tí fi ca idô -
nea que com pro ve as pro pri e da des te ra pêu-
ti cas atri bu í das ao pro du to ou ser vi ço.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se
aos pro du tos far ma cêu ti cos isen tos de re-
gis tro no ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria com-
pe ten te.”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil é um país pa ra do xal no que con cer ne
ao uso de me di ca men tos e de ma is pro du tos e ser vi-
ços de sa ú de. Enquan to al gu mas pes so as não têm
con di ções fi nan ce i ras de ad qui rir se quer a me di ca-
ção ne ces sá ria para o tra ta men to de uma en fer mi da-
de, ou tras gas tam quan ti as ex pres si vas com te ra pi as
e cos mé ti cos com ple ta men te inú te is.

A pro pa gan da de pro du tos far ma cêu ti cos, de
cos mé ti cos e te ra pi as, nos me i os de co mu ni ca ção de
mas sa, é res pon sá vel por in du zir uma par ce la sig ni fi-
ca ti va des ses gas tos. A po pu la ção le i ga não tem dis -
cer ni men to para iden ti fi car quan do um me di ca men to,
ou ou tra for ma de te ra pia, pode, efe ti va men te, atin gir
os ob je ti vos pro pa la dos pelo anun ci an te, e quan do se 
tra ta de pro pa gan da en ga no sa.

Mu i tos anún ci os pu bli ci tá ri os, de for ma ex plí ci ta
ou não, fa zem com que o con su mi dor acre di te que o
pro du to te nha pro pri e da des te ra pêu ti cas mu i to su pe-
ri o res às que tem de fato.Algu mas afir ma ções são fla -
gran te men te ine xe qüí ve is, como as pro pa gan das que 
pro me tem um cor po mus cu lo so e sa u dá vel em pou -
cos me ses, sem ne nhum es for ço fí si co, ou aque las
que ga ran tem uma far ta ca be le i ra após umas pou cas
apli ca ções de um pro du to “mi la gro so”.

A li ber da de de in for ma ção, em qual quer ve í cu lo
de co mu ni ca ção so ci al, so men te pode ser tra ta da em
con for mi da de com a li ber da de de es co lher de cada
pes soa hu ma na. Não fos se as sim, es tar-se-ia ne gan-
do às pes so as um va lor fun da men tal que é o de de -
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fen der-se con tra tudo aqui lo que pos sa li mi tar o exer -
cí cio da sua von ta de.

É pre ci so não es que cer que es ta mos cu i dan do
do con su mi dor em uma so ci e da de que pri vi le gia a co -
mu ni ca ção de mas sa e que con di ci o na boa par te de
seus ju í zos pelo que re ce be dos me i os de co mu ni ca-
ção. Para uma gran de par te da po pu la ção, o que é di -
ta do pela co mu ni ca ção é, tam bém, ver da de.

A pro pa gan da en ga no sa gera, por tan to, um
dano mo ral para a co le ti vi da de que a ela foi ex pos ta,
na me di da em que ofen de a va lo res seus. A ver da de e 
o res pe i to são va lo res abs tra tos, a que to dos têm di re-
i to, en quan to se res hu ma nos. A pro pa gan da en ga no-
sa im pli ca em ofen sa a tais di re i tos, che gan do mes mo
a hu mi lhar a co le ti vi da de, na me di da em que é ca paz
de ma ni pu lá-la em di re ção a um ca mi nho que pos sa
pre ju di cá-la, em be ne fí cio de al guém.

Não po de mos to le rar que a boa-fé da nos sa po -
pu la ção seja ex plo ra da des sa for ma. O mo de lo de fis -
ca li za ção a pos te ri o ri – con for me es ta be le ci do pelo
Có di go de De fe sa do Con su mi dor (Lei nº 8.078, de 11 
de se tem bro de 1990), pela Lei nº 6.360, de 24 de se -
tem bro de 1976, pelo De cre to nº 79.094, de 5 de ja ne-
i ro de 1977, e pela Re so lu ção RDC nº 102, de 30 de
no vem bro de 2000, da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria – não tem se mos tra do efi caz em co i bir os
abu sos em uma área tão sen sí vel como a dos me di-
ca men tos e te ra pi as.

Pes qui sa re a li za da pela Qu a li best na in ter net
apon ta que 80% dos con su mi do res já se sen ti ram en -
ga na dos quan do com pra ram um pro du to que ti nham
vis to an tes em al gum co mer ci al. Ape nas 12% res pon-
de ram que nun ca se sen ti ram en ga na dos e 8% dis se-
ram que não se lem bra vam.

É pre ci so que os ór gãos de con tro le da sa ú de
pú bli ca ava li em pre vi a men te as pe ças pu bli ci tá ri as
que tra tem de pro du tos afe tos à sa ú de da po pu la ção,
an tes que eles pos sam ca u sar da nos ao pú bli co ou o
lu di brie.

Esses são os mo ti vos pe los qua is apre sen ta-
mos este pro je to de lei, con fi an tes de con tar com o
apo io de nos sos pa res.

Sala das Ses sões, 21 de Agos to de 2003. – Se -
na do ra Lú cia Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be -
bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as

e de fen si vos agrí co las, nos ter mos do §
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art. 7º A pro pa gan da de me di ca men tos e te ra pi-

as de qual quer tipo ou es pé cie po de rá ser fe i ta em pu -
bli ca ções es pe ci a li za das di ri gi das di re ta e es pe ci fi ca-
men te a pro fis si o na is e ins ti tu i ções de sa ú de.(Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)

§ 1º Os me di ca men tos anó di nos e de ven da li -
vre, as sim clas si fi ca dos pelo ór gão com pe ten te do
Mi nis té rio da Sa ú de, po de rão ser anun ci a dos nos ór -
gãos de co mu ni ca ção so ci al com as ad ver tên ci as
quan to ao seu abu so, con for me in di ca do pela au to ri-
da de clas si fi ca tó ria.

§ 2º A pro pa gan da dos me di ca men tos re fe ri dos
nes te ar ti go não po de rá con ter afir ma ções que não
se jam pas sí ve is de com pro va ção ci en tí fi ca, nem po -
de rá uti li zar de po i men tos de pro fis si o na is que não se -
jam le gal men te qua li fi ca dos para fazê-lo.

§ 3º Os pro du tos fi to te rá pi cos da flo ra me di ci nal
bra si le i ra que se en qua dram no dis pos to no § 1º des -
te ar ti go de ve rão apre sen tar com pro va ção ci en tí fi ca
dos seus efe i tos te ra pêu ti cos no pra zo de cin co anos
da pu bli ca ção des ta Lei, sem o que sua pro pa gan da
será au to ma ti ca men te ve da da.

§ 4º Toda a pro pa gan da de me di ca men tos con -
te rá obri ga to ri a men te ad ver tên cia in di can do que, a
per sis ti rem os sin to mas, o mé di co de ve rá ser con sul-
ta do.
....................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

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

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

Da Pu bli ci da de
Art. 36. A pu bli ci da de deve ser ve i cu la da de tal

for ma que o con su mi dor, fá cil e ime di a ta men te, a
iden ti fi que como tal.

Pa rá gra fo úni co. O for ne ce dor, na pu bli ci da de
de seus pro du tos ou ser vi ços, man te rá, em seu po-
der, para in for ma ção dos le gí ti mos in te res sa dos, os
da dos fá li cos, téc ni cos e ci en tí fi cos que dão sus ten ta-
ção à men sa gem.

Art. 37. É pro i bi da toda pu bli ci da de en ga no sa ou 
abu si va.

§ 1º É en ga no sa qual quer mo da li da de de in for-
ma ção ou co mu ni ca ção de ca rá ter pu bli ci tá rio, in te i ra
ou par ci al men te fal sa, ou, por qual quer ou tro modo,
mes mo por omis são, ca paz de in du zir em erro o con -
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su mi dor a res pe i to da na tu re za, ca rac te rís ti cas, qua li-
da de, quan ti da de, pro pri e da des, ori gem, pre ço e qua -
is quer ou tros da dos so bre pro du tos e ser vi ços.

§ 2º É abu si va, den tre ou tras a pu bli ci da de dis -
cri mi na tó ria de qual quer na tu re za, a que in ci te à vi o-
lên cia, ex plo re o medo ou a su pers ti ção, se apro ve i te
da de fi ciên cia de jul ga men to e ex pe riên cia da cri an-
ça, des res pe i ta va lo res am bi en ta is, ou que seja ca-
paz de in du zir o con su mi dor a se com por tar de for ma
pre ju di ci al ou pe ri go sa à sua sa ú de ou se gu ran ça.

§ 3º Para os efe i tos des te có di go, a pu bli ci da de
é en ga no sa por omis são quan do de i xar de in for mar
so bre dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço.

§ 4º (Ve ta do).
Art. 38. O ônus da pro va da ve ra ci da de e cor re-

ção da in for ma ção ou co mu ni ca ção pu bli ci tá ria cabe
a quem as pa tro ci na.

....................................................................................
Art. 66. Fa zer afir ma ção fal sa ou en ga no sa, ou

omi tir in for ma ção re le van te so bre a na tu re za, ca rac-
te rís ti ca, qua li da de, quan ti da de, se gu ran ça, de sem-
pe nho, du ra bi li da de, pre ço ou ga ran tia de pro du tos
ou ser vi ços:

Pena – De ten ção de três me ses a um ano e mul -
ta.

§ 1º Incor re rá nas mes mas pe nas quem pa tro ci-
nar a ofer ta.

§ 2º Se o cri me é cul po so;
Pena – De ten ção de um a seis me ses ou mul ta.
Art. 67. Fa zer ou pro mo ver pu bli ci da de que sabe 

ou de ve ria sa ber ser en ga no sa ou abu si va:
Pena – De ten ção de três me ses a um ano e mu i ta.
Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 68. Fa zer ou pro mo ver pu bli ci da de que sabe 

ou de ve ria sa ber ser ca paz de in du zir o con su mi dor a
se com por tar de for ma pre ju di ci al ou pe ri go sa a sua
sa ú de ou se gu ran ça:

Pena – De ten ção de seis me ses a dois anos e
mul ta:

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 69. De i xar de or ga ni zar da dos fá li cos, téc ni-

cos e ci en tí fi cos que dão base à pu bli ci da de:
Pena – De ten ção de um a seis me ses ou mul ta.

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

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dis põe so bre a Vi gi lân cia Sa ni tá ria
a que fi cam su je i tos os Me di ca men tos,
as Dro gas, os in su mos Far ma cêu ti cos e

Cor re la tos, Cos mé ti cos, Sa ne an tes e ou-
tros pro du tos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

TÍTULO XV
Do Con tro le de Qu a li da de dos Me di ca men tos

Art. 75. O Mi nis té rio da Sa ú de ba i xa rá nor mas e
aper fe i ço a rá me ca nis mos des ti na dos a ga ran tir ao
con su mi dor a qua li da de dos me di ca men tos, ten do
em con ta a iden ti da de, ati vi da de, pu re za, efi cá cia e
ino cu i da de dos pro du tos e abran gen do as es pe ci fi ca-
ções de qua li da de a fis ca li za ção da pro du ção.

Pa rá gra fo úni co. As nor mas a que se re fe re este
ar ti go de ter mi na rão as es pe ci fi ca ções de qua li da de
das ma té ri as-pri mas e dos pro du tos semi-ela bo ra dos
uti li za dos na fa bri ca ção dos me di ca men tos, bem
como as es pe ci fi ca ções de qua li da de des tes, e des -
cre ve rão com pre ci são os cri té ri os para a res pec ti va
ace i ta ção.

Art. 76. Ne nhu ma ma té ria-pri ma ou ne nhum
pro du to semi-ela bo ra do po de rá ser em pre ga do na fa -
bri ca ção de me di ca men to sem que haja sido ve ri fi ca-
do pos su ir qua li da de ace i tá vel, se gun do pro vas que
se rão ob je to de nor mas do Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 77. A ins pe ção da pro du ção de me di ca men-
tos terá em vis ta, pri o ri ta ri a men te, os se guin tes as-
pec tos:

I – a fa bri ca ção, ten do em con ta os fa to res in trín-
se cos e ex trín se cos des fa vo rá ve is, in clu si ve a pos si-
bi li da de de con ta mi na ção das ma té ri as-pri mas, dos
pro du tos semi-ela bo ra dos e do pro du to aca ba do;

II – o pro du to aca ba do, a fim de ve ri fi car o aten -
di men to dos re qui si tos per ti nen tes aos res pon sá ve is
téc ni cos pela fa bri ca ção e ins pe ção dos pro du tos,
aos lo ca is e equi pa men tos, ao sa ne a men to do meio,
às ma té ri as-pri mas e aos sis te mas de ins pe ção e
auto-ins pe ção e re gis tro de me di ca men tos.

Art. 78. Sem pre ju í zo do con tro le e da fis ca li za-
ção a car go dos Po de res Pú bli cos, todo es ta be le ci-
men to des ti na do à pro du ção de me di ca men tos de ve-
rá pos su ir de par ta men to téc ni co de ins pe ção de qua -
li da de, que fun ci o ne de for ma au tô no ma em sua es fe-
ra de com pe tên cia, com a fi na li da de de ve ri fi car a
qua li da de das ma té ri as-pri mas ou subs tân ci as, vi gi ar
os as pec tos qua li ta ti vos das ope ra ções dos me di ca-
men tos pro du zi dos e re a li zar os de ma is tes tes ne ces-
sá ri os.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos la bo ra tó ri os in -
dus tri a is far ma cêu ti cos re a li zar os con tro les pre vis tos
nes te ar ti go, em ins ti tu tos ou la bo ra tó ri os ofi ci a is, me -
di an te con vê nio ou con tra to.
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Art. 79. To dos os in for mes so bre aci den tes ou
re a ções no ci vas ca u sa das por me di ca men tos se rão
trans mi ti dos à au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. As mu dan ças ope ra das na
qua li da de dos me di ca men tos e qual quer al te ra ção de 
suas ca rac te rís ti cas fí si cas se rão in ves ti ga das com
to dos os de ta lhes e, uma vez com pro va das, se rão ob -
je to das me di das cor re ti vas ca bí ve is.

TÍTULO XVI 
Dos Órgãos de Vi gi lân cia Sa ni tá ria

Art. 80. As ati vi da des de vi gi lân cia sa ni tá ria de
que tra ta esta lei se rão exer ci das:

I – no pla no fe de ral, pelo Mi nis té rio da Sa ú de, na 
for ma da le gis la ção e dos re gu la men tos;

II – nos Esta dos, Ter ri tó ri os e no Dis tri to Fe de ral,
por meio de seus ór gãos pró pri os, ob ser va das as nor-
mas fe de ra is per ti nen tes e a le gis la ção lo cal su ple ti-
va.
....................................................................................

DECRETO Nº 79.094,
DE 5 DE JANEIRO DE 1977

Re gu la men ta a Lei nº 6.360, de 23 de 
se tem bro de 1976, que sub me te a sis te-
ma de vi gi lân cia sa ni tá ria os me di ca men-
tos in su mos far ma cêu ti cos, dro gas, cor-
re la tos, cos mé ti cos, pro du tos de hi gi e ne,
sa ne a men to e ou tros.

....................................................................................
Art. 117. A pro pa gan da dos me di ca men tos, dro -

gas ou de qual quer ou tro pro du to sub me ti do ao re gi-
me da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, cuja
ven da de pen da de pres cri ção por mé di co ou ci rur-
gião-den tis ta, so men te po de rá ser fe i ta jun to a es ses
pro fis si o na is atra vés de pu bli ca ções es pe cí fi cas.

Art. 118 A pro pa gan da dos me di ca men tos, dro -
gas ou de qual quer ou tro pro du to sub me ti do ao re gi-
me da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e
des te re gu la men to, cuja ven da in de pen da de pres cri-
ção do mé di co ou ci rur gião-den tis ta, pres cin di rá de
au to ri za ção pré via do Mi nis té rio da Sa ú de, des te que
se jam ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – Re gis tro do pro du to, quan do este for obri ga-
tó rio, no ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria com pe ten te do
Mi nis té rio da Sa ú de.

II – Que o tex to, fi gu ra, ima gem, ou pro je ções
não en se jem in ter pre ta ção fal sa, erro ou con fu são
quan to à com po si ção do pro du to, suas fi na li da des,
modo de usar ou pro ce dên cia, ou apre go em pro pri e-

da des te ra pêu ti cas não com pro va das por oca sião do
re gis tro a que se re fe re o item an te ri or.

III – Que se jam de cla ra das obri ga to ri a men te as
con tra-in di ca ções, in di ca ções, cu i da dos e ad ver tên ci-
as so bre o uso do pro du to.

IV – Enqua drar-se nas de ma is exi gên ci as ge né-
ri cas que ve nham a ser fi xa das pelo Mi nis té rio da Sa -
ú de.

§ 1º A dis pen sa de exi gên cia de au to ri za ção
pré via nos ter mos des te ar ti go não ex clui a fis ca li za-
ção por par te do ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria com pe-
ten te do Mi nis té rio da Sa ú de, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os.

§ 2º No caso de in fra ção, cons ta ta do a inob ser-
vân cia do dis pos to nos itens I, II e III des te ar ti go, in -
de pen den te men te da pe na li da de apli cá vel, a em pre-
sa fi ca rá su je i ta ao re gi me de pré via au to ri za ção pre -
vis to no ar ti go 58 da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro
de 1976, em re la ção aos tex tos de fu tu ras pro pa gan-
das.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se a to dos os
me i os de di vul ga ção, co mu ni ca ção, ou pu bli ci da de,
tais como car ta zes, anún ci os lu mi no sos ou não, pla -
cas, re fe rên ci as em pro gra ma ções ra di o tô ni cas, fil-
mes de te le vi são ou ci ne ma e ou tras mo da li da des.

Art. 119. É pro i bi do a in clu são ou men ção de in -
di ca ções ou ex pres sões, mes mo sub je ti vas, de qual -
quer ação te ra pêu ti ca, ou tra ta men to de dis túr bi os
me ta bó li cos, na pro pa gan da ao pú bli co, dos pro du tos
di e té ti cos, cuja de so be diên cia su je i ta rá os in fra to res
ao dis pos to no item I do ar ti go 147.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 (Pa u lo Paim) – Foi en ca-
mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.140, de 2003,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
que con clui, de for ma unâ ni me, pela re je i ção, por in -
cons ti tu ci o na li da de, do Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo nº 34, de 2000, de au to ria do Se na dor Ro ber to
Re quião, que sus ta ato do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da que au to ri zou o re fi nan ci a men to dos tí tu los pú -
bli cos de res pon sa bi li da de do Te sou ro do Esta do de
Per nam bu co emi ti dos para o pa ga men to de pre ca tó-
ri os ju di ci a is.
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A Pre si dên cia, 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 (Pa u lo Paim) – Esgo tou-se
on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to
Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so no
sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de
Lei do Se na do nº 197, de 2002, de au to ria do Se na-
dor Be ní cio Sam pa io, que ins ti tui o Dia Na ci o nal de
Con tro le do Co les te rol, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va da, em apre ci a ção ter mi na ti-
va, pela Co mis são de Assun tos So ci a is, a ma té ria vai
à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 326, de 2003  (apre -
sen ta do como con clu são do Pa re cer nº 1.075, de
2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos), que
re vo ga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei 9.069, de 29 de ju -
nho de 1995, que “dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te-
ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re gras e con di-
ções de emis são do Real e os cri té ri os para con ver-
são das obri ga ções para o Real, e dá ou tras pro vi dên-
ci as”.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa do Se na do
Fe de ral está re ce ben do, até o dia 1º de no vem bro
pró xi mo, as in di ca ções das can di da tas ao Di plo ma
Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz, de acor do com o que
dis põe o art. 3º da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 2, 
de 2001.

As in di ca ções de ve rão ser en ca mi nha das à Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

OF. PSDB/Nº 1.278/2003

Bra sí lia, 20 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos João

Alme i da e Ni ci as Ri be i ro, como mem bros ti tu la res, e
os De pu ta dos Pa u lo Fe i jó e Se bas tião Ma de i ra, como
mem bros su plen tes, para in te gra rem a Co mis são Mis -
ta des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 127, de
2003, que “dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma Emer -
gen ci al e Excep ci o nal de Apo io às con ces si o ná ri as de 

Ser vi ços Pú bli cos de Dis tri bu i ção de Ener gia Elé tri ca,
e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos mem -
bros an te ri or men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Jut hay Jú ni or,
Lí der do PSDB.

Ofí cio nº 873-L-PFL/03

Bra sí lia, 21 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do José

Car los Ara ú jo para ocu par o car go de Ti tu lar da Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to des ti na da a
“apu rar res pon sa bi li da des pela eva são de di vi sas re -
a li za das no Bra sil no pe río do de 1996 a 2002”, em
subs ti tu i ção ao De pu ta do Edu ar do Sci ar ra.

Aten ci o sa men te, – José Car los Ale lu ia, Lí der
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, que ro me ins cre ver para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, que ro tam bém 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 (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção como Lí der,
para uma co mu ni ca ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a mi nha ins cri ção como Lí der, para uma 
co mu ni ca ção.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, a pa la vra será con ce-
di da à Se na do ra Lú cia Vâ nia e aos Se na do res Ma gui-
to Vi le la e Le o nel Pa van para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel. Na hora ade qua da, fa rão uso da pa la vra, pela
Li de ran ça, os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti e
Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, como Lí-
der.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para co mu ni ca-
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro co mu ni car à Casa e, ob -
vi a men te, à Na ção, atra vés da TV Se na do e da Rá-
dio Se na do, a ins ta la ção, hoje, da Sub co mis são Per -
ma nen te da Ama zô nia, da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res do Se na do Fe de ral. O Se na do deu um
pas so para sa nar uma la cu na, pois a Co mis são da
Ama zô nia exis te na Câ ma ra, que não é a Casa que
re pre sen ta os Esta dos nem a Fe de ra ção, e não exis -
tia no Se na do. Foi ele i to o Se na dor Jef fer son Pé res
para Pre si den te, e eu tive a hon ra de ser es co lhi do
Vice-Pre si den te.

Hoje, em Be lém, o Pre si den te Lula vai co mu ni-
car ofi ci al men te a re cri a ção da Su dam – Su pe rin ten-
dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia. Tra ta-se do 
res ga te de uma enor me dí vi da para com a Ama zô nia,
por que, à gui sa de se cor ri gi rem dis tor ções que exis ti-
am na an ti ga Su dam, ape nas se ex tin guiu o ór gão e
se cri ou uma Agên cia que, em bo ra te nha tra ba lha do
fir me men te, não ia, de je i to ne nhum, cum prir o pa pel
da Su dam.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de ler os qua tor ze pon -
tos que cons titu em os pa péis da nova Su dam:

1 – ar ti cu la do ra das for ças so ci a is re-
pre sen ta ti vas da re gião;

2 – agen te do Sis te ma Na ci o nal de
Pla ne ja men to;

3 – ne go ci a do ra da re gi o na li za ção das 
po lí ti cas na ci o na is e dos re cur sos fe de ra is;

4 – in te gra do ra das po lí ti cas re gi o na is;
5 – pro mo to ra do co nhe ci men to so bre

as po ten ci a li da des eco nô mi cas da Ama zô-
nia e di fu so ra de in for ma ções;

6 – in du to ra e apo i a do ra de ini ci a ti vas
de cap ta ção de re cur sos téc ni cos e fi nan ce i-
ros na ci o na is, es tran ge i ros e in ter na ci o na is;

7 – par ce i ra es tra té gi ca das ins ti tu i-
ções pro mo to ras de ex por ta ção e da in te-
gra ção la ti no-ame ri ca na e mun di al do País;

8 – apo i a do ra das ini ci a ti vas de de sen-
vol vi men to lo cal e in te gra do ra de rede de
ins ti tu i ções sub-re gi o na is e lo ca is;

9 – de fi ni do ra das pri o ri da des para uti -
li za ção de ins tru men tos fi nan ce i ros;

10 – ges to ra de ins tru men tos de de-
sen vol vi men to re gi o nal;

11 – agen te da pro mo ção da ca pa ci ta-
ção e da ino va ção;

12 – in du to ra e apo i a do ra de ini ci a ti vas
de ca pa ci ta ção ge ren ci al e la bo ral;

13 – ar ti cu la do ra de po lí ti cas pú bli cas
so ci a is;

14 – ar ti cu la do ra de po lí ti cas cul tu ra is.
Para cum prir as no vas mis sões e de-

sem pe nhar os qua tor ze pa péis, a nova Su-
dam será uma ins ti tu i ção do ta da de po der
de Esta do, ob ser van do a ges tão co le gi a da,
trans pa ren te e de mo crá ti ca que se fará por
meio de um Con se lho De li be ra ti vo, um Co-
mi tê de Inte gra ção dos Orga nis mos Fe de ra-
is Re gi o na is não Fi nan ce i ros e um Co mi tê
das Po lí ti cas de Apo io ao De sen vol vi men to
Lo cal Sus ten tá vel.

O Con se lho De li be ra ti vo, que se re u ni-
rá se mes tral men te sob a pre si dên cia do
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, será in te-
gra do pe los Go ver na do res dos Esta dos da
Re gião, por Mi nis tros de Esta do, por seis re -
pre sen tan tes dos se to res pro du ti vos (em-
pre sá ri os e tra ba lha do res da in dús tria, da
agri cul tu ra e do co mér cio) e pelo re pre sen-
tan te dos Pre fe i tos da Re gião.

O Co mi tê de Inte gra ção dos Orga nis-
mos Fe de ra is não Fi nan ce i ros terá a atri bu i-
ção de am pli ar a pers pec ti va de uma atu a-
ção con jun ta, ar ti cu la da e con ver gen te, dos
di ver sos ór gãos re gi o na is fe de ra is. O Co mi-
tê das Po lí ti cas de Apo io ao De sen vol vi men-
to Lo cal Sus ten tá vel será in te gra do por Pre fe i-
tos mu ni ci pa is, pe los Se cre tá ri os Esta dua is
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de Pla ne ja men to, por Orga ni za ções
não-Go ver na men ta is e pe los seg men tos
pro du ti vos. Ou tros co mi tês po de rão ser cri a-
dos por de ci são ma jo ri tá ria do Con se lho
De li be ra ti vo.

A nova Su dam, que terá au to no mia fi -
nan ce i ra, ad mi nis tra ti va e ge ren ci al, dis po rá
de uma Se cre ta ria-Exe cu ti va cuja fi na li da de
será a de apo i ar o Con se lho De li be ra ti vo e
seus co mi tês, em sin to nia com os ma cro-
pro ces sos de ri va dos das es co lhas es tra té gi-
cas, en tre as qua is se des ta cam, pri o ri ta ri a-
men te: 1 – a pro mo ção da ino va ção e da
com pe ti ti vi da de re gi o nal, com dis tri bu i ções
de ati vos es tra té gi cos; 2 – o apo io às ca de i-
as pro du ti vas es tra té gi cas; 3 – o apo io à
mon ta gem e ex pan são dos ar ran jos pro du ti-
vos lo ca is e a ini ci a ti vas pro mo to ras do de -
senvol vi men to e co o pe ra ção lo cal; 4 – a re gi-
o na li za ção, a ar ti cu la ção e a in te gra ção de
po lí ti cas pú bli cas.

Sr. Pre si den te, peço que este do cu men to, que
está no por tal do nos so Par ti do, o Par ti do Po pu lar
So ci a lis ta, seja trans cri to na ín te gra, como par te
des ta mi nha co mu ni ca ção.

Qu e ro fi na li zar cum pri men tan do o Pre si den te
Lula por essa ini ci a ti va, e o Mi nis tro Ciro Go mes, que
foi o gran de res pon sá vel pela re cri a ção, em tem po re -
cor de, da Su dam, e pelo lan ça men to da re cri a ção da
Su de ne, ofe re cen do, por tan to, os ins tru men tos in dis-
pen sá ve is para que es sas duas re giões se de sen vol-
vam.

Par ti cu lar men te, como ama zô ni da, que ro res-
sal tar a im por tân cia da re cri a ção da Su dam sob um
novo mo de lo, como dis se o pró prio Mi nis tro Ciro Go -
mes, um mo de lo blin da do, à pro va de fra u des.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

SUDAM SERÁ RECRIADA AMANHÃ EM BELÉM

Bra sí lia – O anún cio ofi ci al de re cri a ção da Su -
pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia
(Su dam) será fe i to pelo pre si den te Luiz Iná cio Lula da 
Sil va ama nhã (20/08), às 16 h, em Be lém, no Te a tro
Ma ria Sylvia Nu nes, na Esta ção das Do cas. Além do
mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes (PPS),

à cuja Pas ta a Su dam es ta rá vin cu la da, es ta rão pre -
sen tes ao ato to dos os go ver na do res da Re gião Ama -
zô ni ca.

A ins ti tu i ção que o pre si den te Lula re cri a rá será
nova a par tir da ma triz ins ti tu ci o nal, dis tin ta da que
ser via à an ti ga Su dam. A fu tu ra su pe rin ten dên cia ar ti-
cu la rá e fo men ta rá a co o pe ra ção das for ças so ci a is
para pro mo ver o de sen vol vi men to in clu den te e sus-
ten tá vel da Ama zô nia e a in te gra ção com pe ti ti va da
base eco nô mi ca da Re gião nos mer ca dos na ci o nal e
in ter na ci o nal. “A Su dam será cé re bro do pla ne ja men-
to es tra té gi co, apon ta rá os ca mi nhos do de sen vol vi-
men to a fim de in te grar a Re gião à eco no mia do País
e do mun do”, afir ma o mi nis tro Ciro Go mes.

Para cum prir a mis são, a nova ins ti tu i ção go ver-
na men tal de pro mo ção do de sen vol vi men to na Ama -
zô nia dis po rá de ins tru men tos fi nan ce i ros e fis ca is
que se rão co nhe ci dos no anún cio de sua re cri a ção. É
cer to que, na fu tu ra Su dam, os in cen ti vos fis ca is de i-
xa rão a cen tra li da de que ti ve ram du ran te anos e pas -
sa rão a ter pa pel com ple men tar às po lí ti cas de de-
sen vol vi men to. O cré di to de lon go pra zo e com ju ros
ne u tros terá im por tân cia para o fi nan ci a men to de em -
pre en di men tos que se im plan ta rem na Re gião.

OS PAPÉIS DA SUDAM

A mis são da Su dam se des do bra rá em 14 pa -
péis, que são:

1. Arti cu la do ra das for ças so ci a is re pre sen ta ti-
vas da Re gião – no sen ti do de for ta le cer e ins ti tu ir na
Ama zô nia a ex pres são de uma von ta de po lí ti ca, ca -
paz de ga ran tir nas po lí ti cas pú bli cas, es pe ci al men te
nas na ci o na is, um tra ta men to que con si de re as es pe-
ci fi ci da des re gi o na is e sub-re gi o na is;

2.  Agen te do Sis te ma Na ci o nal de Pla ne ja men to
– com par ti ci pa ção nas dis cus sões das ques tões fun -
da men ta is que, di re ta ou in di re ta men te, di zem res pe i to
ao de sen vol vi men to re gi o nal, in clu si ve com pre sen ça
em ins tân ci as na ci o na is de fi ni do ras de po lí ti cas ma-
cro e co nô mi cas e se to ri a is e exe cu to ras dos pla nos de
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Ca be rá à Su-
dam, tam bém, a co or de na ção do sis te ma de acom pa-
nha men to e ava li a ção de po lí ti cas, pro gra mas e pro je-
tos re gi o na is e uma ar ti cu la ção es pe ci al com a Se cre-
ta ria Na ci o nal de Co mu ni ca ção e Ges tão Estra té gi ca
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que vai pro por e ar ti cu lar
as es tra té gi as de lon go pra zo para o País;

3.  Ne go ci a do ra da re gi o na li za ção das po lí ti cas
na ci o na is e dos re cur sos fe de ra is – no que se re fe re à 
sua pro je ção es pe cí fi ca na Re gião, ava li an do e par ti-
ci pan do da de fi ni ção de po lí ti cas ma cro e co nô mi cas e
se to ri a is na ci o na is, con si de ran do as pe cu li a ri da des
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re gi o na is e os im pac tos di fe ren ci a dos que po dem ter
nas di ver sas sub-re giões;

4. Inte gra do ra das po lí ti cas re gi o na is – no âm bi-
to de uma es tra té gia de de sen vol vi men to re gi o nal de
cur to, mé dio e lon go pra zos, com as po lí ti cas se to ri a is
fe de ra is;

5. Pro mo to ra do co nhe ci men to so bre as po ten-
ci a li da des eco nô mi cas da Ama zô nia e di fu so ra de in -
for ma ções – no sen ti do de ar ti cu lar o apo io à rede de
ins ti tu i ções que de te nham co nhe ci men to atu a li za do,
bem como di vul gá-lo am pla men te;

6. Indu to ra e apo i a do ra de ini ci a ti vas de cap ta-
ção de re cur sos téc ni cos e fi nan ce i ros na ci o na is, es -
tran ge i ros e in ter na ci o na is – vi san do à ne go ci a ção de 
ade sões e par ce ri as no âm bi to ex tra-re gi o nal, das
qua is re sul te a re a li za ção de in ves ti men tos na Ama -
zô nia;

7. Par ce i ra es tra té gi ca das ins ti tu i ções pro mo to-
ras de ex por ta ção e da in te gra ção la ti no-ame ri ca na e
mun di al do país – com o ob je ti vo de com ba ter a ten -
dên cia ao in su la men to iden ti fi ca da no di ag nós ti co so -
bre a re a li da de ama zô ni ca e ti rar par ti do da es tra té gi-
ca lo ca li za ção ge o grá fi ca da Re gião em face ao mer -
ca do da Amé ri ca do Nor te e da União Eu ro péia;

8.  Apo i a do ra das ini ci a ti vas de de sen vol vi men to
lo cal e in te gra do ra de rede de ins ti tu i ções sub-re gi o-
na is e lo ca is – de for ma a po der tra tar ade qua da men-
te as di fe ren ci a ções e de si gual da des in ter nas à Re -
gião e a va lo ri zar ini ci a ti vas e pro ces sos de cons tru-
ção de de sen vol vi men to en dó ge no, for te men te cen-
tra do no apo io às ma ni fes ta ções e ini ci a ti vas lo ca is de 
eco no mia so li dá ria e de co o pe ra ti vis mo;

9. De fi ni do ra das pri o ri da des para uti li za ção de
ins tru men tos fi nan ce i ros – atu an do para que as pri o-
ri da des de fi ni das pe las di ver sas for ças so ci a is da Re -
gião, em ar ti cu la ção com o Go ver no Fe de ral, ori en-
tem as apli ca ções de re cur sos dos di ver sos ins tru-
men tos fi nan ce i ros co lo ca dos à dis po si ção do de sen-
vol vi men to re gi o nal, in du zin do com ple men ta ri da des
pro du ti vas den tro da Ama zô nia;

10.  Ges to ra de ins tru men tos de de sen vol vi men-
to re gi o nal – na con cep ção e ges tão de ins tru men tos
re gi o na is, sem pre que pos sí vel de for ma ar ti cu la da
com as ins tân ci as su pra-re gi o na is e com os go ver nos
es ta du a is e mu ni ci pa is da Re gião e de le gan do ta re-
fas ope ra ci o na is;

11. Agen te da pro mo ção da ca pa ci ta ção e da
ino va ção – agin do de for ma a cri ar con di ções ins ti tu-
ci o na is para o for ta le ci men to de um sis te ma re gi o nal
de ciên cia, tec no lo gia e ino va ção, que as se gu re uma
in te gra ção si nér gi ca en tre di fe ren tes ato res, no âm bi-

to pú bli co e pri va do, de for ma a im pul si o nar o de sen-
vol vi men to da Re gião por meio da ado ção de no vos
pa drões de pro du ção ba se a dos no co nhe ci men to;

12.  Indu to ra e apo i a do ra de ini ci a ti vas de ca pa-
ci ta ção ge ren ci al e la bo ral – de modo a en fren tar an ti-
go e per sis ten te obs tá cu lo à cri a ção de me lho res
opor tu ni da des de in ser ção pro du ti va e ao al can ce de
mais ele va dos pa drões de com pe ti ti vi da de na Re-
gião;

13. Arti cu la do ra de po lí ti cas pú bli cas so ci a is –
me di an te apor te de re cur sos téc ni cos e com ple men-
tar men te fi nan ce i ros, para tor ná-las mais efi ci en tes e
co e ren tes com o pro ces so de in clu são so ci al;

14. Arti cu la do ra de po lí ti cas cul tu ra is – me di an-
te o apo io à re a li za ção de le van ta men to das ma ni fes-
ta ções cul tu ra is re gi o na is e lo ca is, com des ta que, em
es pe ci al, àque las que apre sen tam po ten ci al de ex plo-
ra ção ca pa zes de se in te gra rem à es fe ra da eco no-
mia, con tri bu in do as sim para a pro mo ção da in clu são
so ci al de es tra tos so ci a is mi no ri tá ri os que, em bo ra
apre sen tem po ten ci al de de sen vol vi men to, ain da se
en con tram ex clu í dos.

PODER DE ESTADO

Para cum prir as no vas mis sões e de sem pe nhar
os 14 pa péis, a nova Su dam será uma ins ti tu i ção do -
ta da de po der de Esta do, ob ser van do a ges tão co le gi-
a da, trans pa ren te e de mo crá ti ca que se fará atra vés
de um Con se lho De li be ra ti vo, um Co mi tê de Inte gra-
ção dos Orga nis mos Fe de ra is Re gi o na is não Fi nan-
ce i ros e um Co mi tê das Po lí ti cas de Apo io ao De sen-
vol vi men to Lo cal Sus ten tá vel.

O Con se lho De li be ra ti vo, que se re u ni rá se mes-
tral men te sob a pre si dên cia do pró prio pre si den te da
Re pú bli ca, será in te gra do pe los go ver na do res dos
es ta dos da Re gião, por mi nis tros de Esta do, por seis
re pre sen tan tes dos se to res pro du ti vos (em pre sá ri os
e tra ba lha do res da in dús tria, da agri cul tu ra e do co -
mér cio) e pelo re pre sen tan te dos pre fe i tos da Re gião.

O Co mi tê de Inte gra ção dos Orga nis mos Fe de-
ra is não Fi nan ce i ros terá a atri bu i ção de am pli ar a
pers pec ti va de uma atu a ção con jun ta, ar ti cu la da e
con ver gen te, dos di ver sos ór gãos re gi o na is fe de ra is.
O Co mi tê das Po lí ti cas de Apo io ao De sen vol vi men to
Lo cal Sus ten tá vel será in te gra do por pre fe i tos mu ni ci-
pa is, pe los se cre tá ri os es ta du a is de Pla ne ja men to,
por or ga ni za ções não-go ver na men ta is e pe los seg-
men tos pro du ti vos. Ou tros co mi tês po de rão cri a dos
por de ci são ma jo ri tá ria do Con se lho De li be ra ti vo.

A nova Su dam, que terá au to no mia fi nan ce i ra,
ad mi nis tra ti va e ge ren ci al, dis po rá de uma Se cre ta-
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ria-Exe cu ti va cuja fi na li da de será a de apo i ar o Con -
se lho De li be ra ti vo e seus co mi tês, em sin to nia com os 
ma cro pro ces sos de ri va dos das es co lhas es tra té gi-
cas, en tre as qua is se des ta cam, pri o ri ta ri a men te: 1)
a pro mo ção da ino va ção e da com pe ti ti vi da de re gi o-
nal, com dis tri bu i ção de ati vos es tra té gi cos; 2) o apo io
às ca de i as pro du ti vas es tra té gi cas; 3) o apo io à mon -
ta gem e ex pan são dos ar ran jos pro du ti vos lo ca is e a
ini ci a ti vas pro mo to ras do de sen vol vi men to e co o pe ra-
ção lo cal; 4) a re gi o na li za ção, a ar ti cu la ção e a in te-
gra ção de po lí ti cas pú bli cas.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Lí der  Mo za ril do Ca val can ti, a so li ci ta-
ção de V. Exª à Mesa será aten di da, na for ma do Re gi-
men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta, por per mu ta com o Se na dor Pa pa léo Paes. 

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos, Se na dor.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar,
re por to-me às pa la vras do ilus tre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que anun ci ou a vi si ta do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va para a re i na u gu ra ção da Su dam,
ór gão tão im por tan te para o de sen vol vi men to do Nor-
te e do Nor des te do Bra sil.

Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de di zer que,
na se gun da-fe i ra pas sa da, o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va vi si tou a ci da de mi ne i ra de Pou so Ale gre
para, ali, re i ni ci ar as obras da Ro do via Fer não Dias, a
BR-381, tão im por tan te para o de sen vol vi men to do
nos so Esta do e cer ta men te im por tan tís si ma na li ga-
ção eco nô mi ca en tre os Esta dos de Mi nas Ge ra is e
São Pa u lo.

Sr. Pre si den te, on tem, re ce be mos a no tí cia mais 
es pe ra da, a mais de se ja da pe los se to res eco nô mi-
cos, in dus tri a is e em pre sa ri a is: o Co pom re du ziu a
taxa de ju ros, a Se lic, em 2,5 pon tos per cen tu a is, di -
mi nu in do a mé dia anu al para 22%. La men ta vel men te,
Sr. Pre si den te, não é co mum nos de pa rar mos com
boas no tí ci as es tam pa das nas man che tes dos jor na-
is. Te mos a im pres são de que ape nas a no tí cia ruim
faz man che te. A no tí cia boa não ca u sa o im pac to de
que pre ci sa mos tan to para mos trar o que se faz nes se
Go ver no bem in ten ci o na do, que tra ba lha, sim, para
re cu pe rar a eco no mia na ci o nal.

Sr. Pre si den te, eu, como Se na dor ele i to pelo
povo de Mi nas Ge ra is, que te nho aqui a hon ra de re -
pre sen tar, te nho, sim, a in cum bên cia cons ti tu ci o nal
da de fe sa dos in te res ses do meu Esta do. E, por essa
ra zão, as so mo à tri bu na em de fe sa de uma das mais
va li o sas e im por tan tes tra di ções do meu Esta do, o rio
São Fran cis co, que é co nhe ci do no mun do in te i ro. O
que ele re pre sen ta na eco no mia do nos so Esta do, Mi -
nas Ge ra is, na vida de Mi nas e na dos mais qua tro
Esta dos da Fe de ra ção que ele cor ta é in des cri tí vel.

A dis cus são em tor no do apro ve i ta men to do rio
São Fran cis co para o res ga te da ci da da nia do povo
do meu Esta do e do Nor des te bra si le i ro tem sido in -
ter mi ná vel e tão rica como a pró pria his tó ria do Ve lho
Chi co.

No en tan to, não pre ten do en trar no mé ri to, di -
zer-me con tra ou a fa vor da cen te ná ria pro pos ta de
trans po si ção das águas do rio São Fran cis co. Em vez
dis so, pre fi ro res trin gir-me à aná li se de uma re a li da de
in dis cu tí vel. Re fi ro-me à ne ces si da de ur gen te de de -
sas so re a men to do rio São Fran cis co e dos seus 168
aflu en tes (90 pela mar gem es quer da e 78 pela mar -
gem di re i ta), para li be rar o flu xo de seu le i to, me di da
es sen ci al para sua so bre vi vên cia e a de mi lhões de
pes so as que dele de pen dem. Isso sem es que cer, evi -
den te men te, a re le van te par ti ci pa ção de Mi nas, que
res pon de por 70% de toda a água que cor re no le i to
do rio São Fran cis co, que pas sa por cin co Esta dos da
Fe de ra ção.

Entre seus prin ci pa is aflu en tes, des ta cam-se os 
rios Pa ra ca tu, Ca ri nha nha, Cor ren te e Gran de, pela
mar gem es quer da, e o rio das Ve lhas, Je qui taí Gran -
de, pela sua mar gem di re i ta. Nas cen do na ci da de mi -
ne i ra de São Ro que, o Ve lho Chi co per cor re Mi nas,
Ba hia e Per nam bu co, até de sem bo car na foz, que
atin ge os Esta dos de Ala go as e Ser gi pe. O rio cor ta
os Esta dos bra si le i ros como se fos se uma gran de ro -
do via, uma gran de rota – no pas sa do, ela le vou o pro -
gres so ao nos so Esta do, per mi tiu a des bra va ção de
gran de par te do Esta do de Mi nas Ge ra is.

Mas não bas ta, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, des pe jar re cur sos pú bli cos no rio São Fran cis-
co. Tam bém é pre ci so mu dar a cul tu ra pre da tó ria que
se im plan tou en tre as po pu la ções ri be i ri nhas.

Na ver da de, a mor te do São Fran cis co vem sen -
do anun ci a da há dé ca das, de vi do ao des ma ta men to
in dis cri mi na do e a prá ti cas agrí co las que de i xam o
solo des pro te gi do. Di zem os es pe ci a lis tas que a de-
vas ta ção da mata ci li ar, que é a ve ge ta ção na ti va, fa -
vo re ce o des lo ca men to do solo para os pe que nos
aflu en tes, e des tes para o prin ci pal, o São Fran cis co,
toda vez que há en xur ra da na re gião.
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Le van ta men tos re a li za dos em 2001 pela con ce-
i tu a da Fun da ção Jo a quim Na bu co es ti ma vam em
R$3 bi lhões o cus to glo bal da trans po si ção, dos qua is
R$1,7 bi lhão cor res pon de ria à obra de trans po si ção
pro pri a men te dita, sen do que o res tan te, R$1,3 bi-
lhão, se ria gas to com a re vi ta li za ção do rio São Fran -
cis co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro
ex tre ma men te im por tan te a re vi ta li za ção do rio, por -
que sem ela não va mos ter água lá em cima para fa -
zer mos a trans po si ção para os Esta dos do Nor te. Te -
mos de cu i dar de suas nas cen tes, de seus aflu en tes,
de suas po pu la ções ri be i ri nhas, se não o rio aca ba. O
rio está pre ci san do de so cor ro.

Já na que la opor tu ni da de o De pu ta do Fe de ral
Wal ter Pi nhe i ro (PT – BA) aler ta va que pior do que
não de fla grar o pro je to de trans po si ção do rio São
Fran cis co é ini ciá-lo e não con cluí-lo, jo gan do por ter -
ra re cur sos pú bli cos. E o que é pior, im pon do da nos
tal vez ir re ver sí ve is ao prin ci pal rio bra si le i ro.

Den tro des se en fo que, que ro em pres tar a mi-
nha to tal so li da ri e da de à tese do Go ver na dor Ro nal-
do Les sa (PSB – AL), que con di ci o na a ace i ta ção da
obra de trans po si ção a um pro je to con jun to de re cu-
pe ra ção do rio. 

E na que la oca sião, o en tão Go ver na dor ba i a no,
hoje Se na dor Cé sar Bor ges, ma ni fes tou tam bém o
bom sen so de que seja ce le bra do um pac to en tre os
Go ver na do res da re gião com vis tas à ado ção de um
pro gra ma de lon go pra zo. O ob je ti vo se ria, de igual
for ma, a re vi ta li za ção das nas cen tes do Ve lho Chi co,
além do re for ço das va zões dos rios já exis ten tes.

Ou tra in for ma ção alar man te for ne ci da pela Fun -
da ção Jo a quim Na bu co é que dos 503 Mu ni cí pi os
exis ten tes ao lon go da Ba cia do São Fran cis co, mais
da me ta de joga o seu lixo, o seu es go to, em suas
águas. E, além dis so, 97% das ma tas ci li a res da re -
gião alta do rio, en tre Mi nas e Ba hia, fo ram des tru í-
das.

É im por tan te re pe tir, Se na dor Ney Su as su na,
es ses da dos: dos 503 Mu ni cí pi os exis ten tes, mais da
me ta de, não ten do sa ne a men to bá si co, joga o seu es -
go to no rio. E 97% das ma tas ci li a res es tão des tru í-
das, ab so lu ta men te des tru í das.

Com isso, Sr. Pre si den te, o acú mu lo de gran de
quan ti da de de ter ra trans for ma rios pro fun dos em não 
na ve gá ve is. Em vez de se ca rem, eles es tão sim ples-
men te fi can do mais ra sos e mais lar gos.

Estu dos in de pen den tes afir mam que dos 1.371
qui lô me tros de hi dro via, hoje so men te 604 qui lô me-
tros, no tre cho en tre Ibo ti ra ma, na Ba hia, e Pe tro li na,

em Per nam bu co, é que se ri am efe ti va men te na ve gá-
ve is. No res to do per cur so, já não dá para pas sar ab -
so lu ta men te nada, pois o rio está tão raso e tão lar go
que não é pos sí vel pas sar mais nada, a não ser uma
bal sa que é cha ta em ba i xo, as cha ma das “cha tas”.

Qu an to ao uso eco nô mi co do rio, Sr. Pre si den te,
res sal ta ria que, em bo ra dis po nha da in fra-es tru tu ra
ne ces sá ria para a na ve ga ção, a hi dro via do São Fran -
cis co não deu a par ti da para o de sen vol vi men to es pe-
ra do. Mo ti vos para isso não fal tam.

De acor do com o eco no mis ta Dé cio Te i xe i ra da
Cos ta Na za reth, o êxi to da hi dro via como viés de de -
sen vol vi men to exi ge três pre mis sas bá si cas: re gu la ri-
da de, efe ti vi da de e con fi a bi li da de des se tipo de trans -
por te. La men ta vel men te, não te mos ne nhu ma das
três.

E isso, in fe liz men te, não ocor reu na ba cia do
São Fran cis co. A con se qüên cia é que al guns em pre-
sá ri os de Mi nas sim ples men te de sis ti ram de usar
essa mo da li da de de trans por te de car gas por não ha -
ver ga ran tia de re gu la ri da de no cur so e no uso das
em bar ca ções.

A ba i xa re gu la ri da de do trans por te hi dro viá rio,
por sua vez, de cor re da ba i xa ar re ca da ção do sis te-
ma, pro du zin do um cír cu lo vi ci o so que não foi rom pi-
do até ago ra.

Para tan to, Srªs e Srs. Se na do res, se ria pre ci so
im ple men tar, ra pi da men te, pro je tos de re cu pe ra ção
am bi en tal que con tem plem o trans por te hi dro viá rio
como ele men to de sus ten ta ção. Em ou tras pa la vras,
o en vol vi men to das po pu la ções da re gião com pro je-
tos de re cu pe ra ção am bi en tal, as so ci a dos a me di das
de de sen vol vi men to eco nô mi co.

Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ney Su as-
su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, o rio São Fran cis co re pre sen ta um pou co mais
de 60% de to das as águas do Nor des te. Ele é o Rio da 
Inte gra ção Na ci o nal. Nós, bra si le i ros, te mos sido mu i-
to mal va dos com o rio, seja pelo as so re a men to, seja
pela po lu i ção, seja pela de vas ta ção das ma tas ci li a-
res, e, eu di ria, du pla men te mal va dos, por que tam-
bém não im plan ta mos um pro je to de re cu pe ra ção,
com ra pi dez, de um rio que foi e que é tão im por tan te
para o Nor des te: pos sui 62% de toda água de que a
re gião dis põe. Se na dor Hé lio Cos ta, há a pos si bi li da-
de de le var água para os qua tro Esta dos que es tão
pre ci san do, lá pelo Ce a rá, di re to do To can tins. É mais
caro, mas é pos sí vel, e aí não se mexe no São Fran -
cis co. Mas isso não me im pe de de es tar aqui hi po te-
can do so li da ri e da de ao dis cur so de V. Exª, por que o
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que V. Exª está pe din do é ló gi co, é ne ces sá rio e é ur -
gen te. Pre ci sa mos cu i dar do Ve lho Chi co se qui ser-
mos ter uma hi dro via ba ra ta e um rio pres tan do ser vi-
ço, in clu si ve o de ilu mi nar o Nor des te, por que é a nos -
sa ma i or fon te de ener gia. Pa ra béns! Estou so li dá rio a 
V. Exª pelo dis cur so que faz.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor Hé -
lio Cos ta, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Se na dor
Alme i da Lima, por fa vor.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Agra de ço a V.
Exª pela pos si bi li da de de apar teá-lo, e o faço so li da ri-
zan do-me com o pro nun ci a men to que V. Exª faz na
tar de de hoje, ao es bo çar a pre o cu pa ção com a ne -
ces si da de de re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, fa-
zen do uso, in clu si ve, das pa la vras e da idéia do Go-
ver na dor do Esta do de Ala go as, Ro nal do Les sa.
Apro ve i to a opor tu ni da de para acres cen tar, da for ma
como pro ce di on tem, à tar de, em pro nun ci a men to
nes ta Casa, mos tran do que a re vi ta li za ção se tor na
im pres cin dí vel di an te do es ta do pre cá rio em que se
en con tra o rio São Fran cis co. É evi den te que V. Exª
não tra ta do mé ri to do pro je to de trans po si ção de
águas do rio para o Nor des te se ten tri o nal – do Esta do
da Pa ra í ba até o Esta do do Ce a rá. É evi den te que as
po pu la ções des ses Esta dos, há mais de um sé cu lo,
têm ne ces si da de das águas do rio São Fran cis co.
Con clu in do este meu apar te, que ro ape nas di zer que
esse pro ble ma hu ma no que pro vo ca a mor te dos nor -
des ti nos nes ses Esta dos, pela sede e pela fome, não
é di fe ren te no meu Esta do de Ser gi pe, por onde o rio
São Fran cis co pas sa, unin do-o ao Esta do de Ala go-
as. Qu an do, na tar de de on tem, eu dis se que não era
con tra, foi por que, na ver da de, além da re vi ta li za ção,
sou a fa vor de que, pri me i ro, se faça em ter ras de Ser -
gi pe, pela mes ma ne ces si da de apon ta da pe los ou-
tros Esta dos e por se tra tar de um Esta do ri be i ri nho,
pois a água está ali per to, an tes que se faça em ou tros
Esta dos mais dis tan tes, a exem plo do que dis se o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José Alen car, do Esta -
do de V. Exª, na úl ti ma se gun da-fe i ra, em Ser gi pe,
pre o cu pa do, in clu si ve, com o Esta do de Mi nas Ge ra-
is. Para esse rio e seus aflu en tes es tão pro je ta das
apro xi ma da men te oito bar ra gens para a pro du ção de
ener gia elé tri ca em pe que nas usi nas. Mu i to obri ga do,
Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Obri ga-
do, Se na dor Alme i da Lima.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va to mou uma sá bia de ci são ao co lo car nas mãos
do Vice-Pre si den te José Alen car esse pro je to tão im -
por tan te para os Esta dos de Mi nas Ge ra is, da Ba hia,
de Per nam bu co, de Ser gi pe e de Ala go as.

O rio São Fran cis co é o Rio da Inte gra ção Na ci-
o nal, é o rio que cor ta este País in te i ro, é o rio que faz
a in te ra ção en tre o Esta do de Mi nas Ge ra is e a Re -
gião Nor des te; é o rio que, bem uti li za do, le va rá es sas
águas tão ne ces sá ri as para aten der a ou tras co mu ni-
da des, a ou tros Esta dos.

Sa be mos da im por tân cia do São Fran cis co e
apo i a mos o pro je to. Mas nós, mi ne i ros, es ta mos an si-
o sos para que a obra de re cu pe ra ção e de re vi ta li za-
ção do rio São Fran cis co co me ce ime di a ta men te. O
nos so rio pede so cor ro, o nos so rio está mor ren do. O
rio São Fran cis co pre ci sa, ime di a ta men te, do apo io e
da aten ção da que les que vão exe cu tar esse pro je to
tão im por tan te.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Con ce do
o apar te à Se na do ra He lo í sa He le na.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na-
dor Hé lio Cos ta, sei que esta Casa terá opor tu ni da de
de fa zer o de ba te po lí ti co. Pa re ce-me que já está mar -
ca da para o dia 04 a vin da do Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, o ex-Se na dor José Alen car. Sem dú vi da, será 
um mo men to ex tre ma men te im por tan te, pri me i ro por -
que esse de ba te foi fe i to, num pas sa do re cen te, de
uma for ma ab so lu ta men te des qua li fi ca da po lí ti ca e
tec ni ca men te. Cri ou-se no Nor des te uma fal sa po lê-
mi ca en tre os de fen so res e os opo si to res da trans po-
si ção, como se nós, dos Esta dos que ti ve ram a opor -
tu ni da de de ver ape nas de lon ge, ou por fo to gra fia, o
rio São Fran cis co, não ti vés se mos pro ble mas. Mas,
como o Se na dor Alme i da Lima já dis se aqui, mu i tas
das re giões ri be i ri nhas não têm o apro ve i ta men to
para di na mi za ção da eco no mia, pro je tos de ir ri ga ção,
abas te ci men to de água para uso hu ma no e ani mal.
Não exis te isso no Esta do de Ala go as, por exem plo.
Cri ou-se, en tão, uma fal sa po lê mi ca nes se sen ti do,
ou seja, Mi nas Ge ra is, Ba hia, Ala go as e Ser gi pe são
os ego ís tas, os ego ís tas da po pu la ção que não que -
rem le var água para ma tar a sede dos nos sos ou tros
ir mãos nor des ti nos. Sa be mos como fun ci o na a far sa
téc ni ca e a fra u de po lí ti ca. Mu i tos com pa nhe i ros nos -
sos – e nós fa zía mos dis pu tas in clu si ve den tro da
nos sa es tru tu ra par ti dá ria –, jun ta men te com vá ri os
com pa nhe i ros de ou tros Esta dos do Nor des te, fa zía-
mos um de ba te es pe cí fi co so bre isso. Pri me i ro por -
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que sa be mos que não há apro ve i ta men to dos re cur-
sos hí dri cos exis ten tes em ou tras re giões do País. É
ver da de que a si tu a ção da Pa ra í ba é mais gra ve, mas
em to dos os ou tros Esta dos nor des ti nos exis te pos si-
bi li da de con cre ta de um me lhor apro ve i ta men to dos
re cur sos hí dri cos, o que, in fe liz men te, não vem sen do
fe i to. Sa be mos como fun ci o na va, em nos so País, a
cons tru ção dos açu des: fi ca vam nas ter ras de gran -
des per so na li da des, e não ha via apro ve i ta men to. Te -
re mos a opor tu ni da de de dis cu tir isso. Con ver sei com
o Vice-Pre si den te, José Alen car, sei da sua res pon-
sa bi li da de. Não te nho pro ble ma al gum em de ba ter
so bre a trans po si ção de águas. Entre tan to, de ve ría-
mos de cla rar a “mo ra tó ria” des se de ba te e fa zer no
mí ni mo dois anos de re vi ta li za ção do rio São Fran cis-
co, com os re cur sos pre vis tos no Orça men to. Em meu 
ga bi ne te, ou via V. Exª fa lar so bre o des ma ta men to
das ma tas ci li a res e pen sa va que, de fato, há pro ble-
mas gra vís si mos a se rem dis cu ti dos, tais como os no -
vos os com po nen tes de ma triz ener gé ti ca – sabe-se
que o rio São Fran cis co ain da não cum priu seu des ti-
no por que não hou ve de sen vol vi men to de ou tros
com po nen tes de ma triz ener gé ti ca. Assim, fe cham-se
as tor ne i ras para pro je tos de ir ri ga ção e de abas te ci-
men to hu ma no e ani mal, quan do há cri se ener gé ti ca.
Sei que há mu i ta gen te in te res sa da. V. Exª e to dos
nós sa be mos como fun ci o nam as fa mo sas con sul to ri-
as; as em pre i te i ras fi cam de olho nas obras que po -
dem tor nar-se ina ca ba das. Então, va mos de va gar,
com an dor, por que o rio São Fran cis co pas sa por um
pro ble ma se ri ís si mo. V. Exª, um es tu di o so do as sun to,
sabe da gra vi da de do pro ble ma no Esta do de Mi nas
Ge ra is. Ima gi ne em Ala go as e Ser gi pe! O mar está
co men do a cos ta de uma par te im por tan te de Ser gi-
pe, por que não exis te mais aqui lo que Luiz Gon za ga
di zia, “o rio São Fran cis co vai ba ter no meio do mar”.
Não vai mais, por que ele não tem for ça, por ca u sa do
as so re a men to, das bar ra gens cons tru í das. Hoje, ve ri-
fi cam-se ape nas 10% da pes ca re a li za da no rio São
Fran cis co há oito anos, jus ta men te em fun ção dos
gra vís si mos pro ble mas que V. Exª apre sen tou. O Se -
na dor José Alen car, Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, e
a equi pe de téc ni cos vi rão ao Se na do, e, com cer te za,
fa re mos um de ba te qua li fi ca do e téc ni co. O ma i or
com pro mis so, a ma i or de cla ra ção de amor que tí nha-
mos de dar ao rio São Fran cis co, ao ve lho Ja ci o bá,
Espe lho da Lua, é, sem dú vi da al gu ma, a mon ta gem
de uma es tru tu ra de re vi ta li za ção, para per mi tir mos
que esse rio ma ra vi lho so cum pra seu des ti no, não de
acor do com o dis cur so “o rio da in te gra ção na ci o nal”,
mas o seu ver da de i ro des ti no. Sem pre digo que o rio
São Fran cis co é a ma i or de mons tra ção da de ca dên-

cia da oli gar quia nor des ti na: 80% dele es tão in crus ta-
dos no ser tão, no semi-ári do e, mes mo as sim, não fo -
ram de vi da men te apro ve i ta dos. Por tan to, sa ú do V.
Exª pelo pro nun ci a men to, pa ra be ni zan do-o. Espe ro e
con fio em que a equi pe res pon sá vel pela dis cus são
do as sun to sa be rá ou vir-nos com a ca u te la ne ces sá-
ria, fa zen do o de ba te téc ni co, tam bém ne ces sá rio,
por que não é ne nhu ma pro pos ta de obra fa raô ni ca
que vai, efe ti va men te, re sol ver o pro ble ma do Nor des-
te. Mu i to obri ga da.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na. V. Exª apre sen-
ta, de for ma elo qüen te, vi bran te, essa si tu a ção que
pre ci sa ser vis ta como im por tan te e ne ces sá ria e, so -
bre tu do, pri o ri tá ria na ques tão do São Fran cis co.

Ou se faz a re vi ta li za ção do rio, ou não se tem a
trans po si ção de águas, por que não ha ve rá água para
fazê-la. Te nho ab so lu ta con vic ção de que esse é o ca -
mi nho que o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, José
Alen car, ado ta, com base na ori en ta ção de pri me i ro
sal var o rio e de po is ver de que ma ne i ra ele po de rá
ser uti li za do para aten der toda a po pu la ção do Nor te
e Nor des te. O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ini -
cia esse pro je to, co lo can do o Vice-Pre si den te mi ne i ro
à fren te, por que Mi nas Ge ra is é res pon sá vel em 75%
pe las águas do rio São Fran cis co. É lá que ele nas ce,
na nos sa ser ra, na Ser ra da Ca nas tra, em São Ro que
de Mi nas, para se trans for mar nes se rio da in te gra ção
na ci o nal, tão im por tan te para o País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos 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. Pa pa léo Paes.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
o Sr. Pa pa léo Paes, 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.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor João Ca -
pi be ri be.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
So li ci to mi nha ins cri ção para fa lar, de po is da Ordem
do Dia, em nome do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Fica ins cri to V. Exª para fa lar como Lí der, após
a Ordem Dia.
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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 Ney Su -
as su na, pela Li de ran ça do PMDB, 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, II, “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Ita ma raty é mo ti vo or gu lho de todo
o Bra sil. Como Se na dor pa ra i ba no, nes ses dois man -
da tos, te nho an da do mu i to pelo ex te ri or e vis to cer ta
in ve ja das ou tras na ções ao nos so Ita ma raty. Isso se
deve, prin ci pal men te, à su pe ri or qua li da de dos nos-
sos di plo ma tas. Com toda a cer te za, o Insti tu to Rio
Bran co tem sido co pi a do e in ve ja do por todo o mun do.

Esse Mi nis té rio já teve 1% do Orça men to; hoje,
tem 0,28%. O nos so Ita ma raty está pas san do por
uma di fi cul da de nun ca vis ta. Con su la dos es tão de i-
xan do de pa gar o alu guel, em ba i xa das não têm se-
quer o di nhe i ro para pa gar o au xí lio-mo ra dia, sem o
qual o em ba i xa dor, em pa í ses dis tan tes, lon gín quos,
onde o cus to de vida é caro, não tem como so bre vi ver
com dig ni da de.

É o caso, por exem plo, da Ni gé ria, Sr. Pre si den-
te, que tro cou sua ca pi tal, como fez o Bra sil. Por fal ta
de di nhe i ro para a cons tru ção da nova em ba i xa da na -
que le país, os di plo ma tas bra si le i ros per ma ne cem na
an ti ga. Assim, es ta mos cor ren do o ris co de ser mos
até des cre den ci a dos.

É di fí cil ob ser var que o Chi le, país me nor que o
nos so, des ti na ao seu mi nis té rio das re la ções ex te ri o-
res 1,2% do or ça men to, en quan to o Bra sil, re pi to, di -
mi nu iu de 1% para 0,28%.

Esta mos ins cri tos em mu i tos or ga nis mos in ter-
na ci o na is – por exem plo, OIT, OEA, ONU –, aos qua is
es ta mos de ven do du zen tos mi lhões. Na ONU, só per -
de mos para os Esta dos Uni dos, que po dem dar-se ao 
luxo de man ter a dí vi da por ques tões po lí ti cas, por que
já são do Con se lho de Se gu ran ça. Nós, que que re-
mos pas sar a in te grá-lo, te mos que es tar em dia ou,
pelo me nos, den tro do li mi te pos sí vel de en di vi da-
men to, em bo ra o mo ti vo do não-pa ga men to seja a fal -
ta de re cur sos. O Pre si den te Lula vai fa lar na ONU.
Te re mos que pa gar o mí ni mo de US$20 mi lhões.

O Mi nis tro, na sua éti ca, não tem re cla ma do,
mas nós, Par la men ta res, não po de mos de i xar de
ocu par a tri bu na para pe dir uma ma i or aten ção ao Ita -
ma raty.

No PPA des te ano e no Orça men to para 2004,
te mos que ser mais pró di gos em re la ção às ver bas do 
Ita ma raty, se que re mos que o Bra sil, que está de sen-
vol ven do cada vez mais sua di plo ma cia no mun do

glo ba li za do, te nha es pa ço. O Ita ma raty tem, hoje, cer -
ca de 70 a 80 di plo ma tas em pres ta dos, pela qua li da-
de dos seus qua dros, aos de ma is Mi nis té ri os e não
tem tido pos si bi li da de de fa zer con cur so, para au men-
tar o in gres so no Insti tu to Rio Bran co de no vos di plo-
ma tas. Ele pre ci sa, Srªs e Srs. Se na do res, de mais di -
plo ma tas, por que o Mer co sul am pli ou-se, e o Bra sil
está ago ra en vol vi do na Alca. É ve xa mi no so, des con-
cer tan te. Um or gu lho bra si le i ro pode trans for mar-se
em um fato ver go nho so. Há dois mi lhões de bra si le i-
ros fora do País. Em Por tu gal, há 150 bra si le i ros para
se rem man da dos para cá. Por tu gal não arca com a
vin da de les. Até acho que tem ra zão, pois não é o país 
de ori gem. Mas o Bra sil não tem di nhe i ro para tra zer
seus fi lhos de vol ta.

Com o fe nô me no do de sem pre go, há dois mi-
lhões de bra si le i ros fora do País. Te mos vis to uma sé -
rie de fe nô me nos que nun ca tí nha mos vis to, como a
che ga da, no Bra sil, de um avião re ple to de bra si le i ros
da Ingla ter ra. Trou xe ram-nos como gado. A ati tu de do
go ver no foi cor re ta: o pro tes to. Não pre ci sá va mos
pas sar por esse ve xa me, se ti vés se mos re cur sos no
Ita ma raty. Não es ta mos pe din do para na dar em di-
nhe i ro, não.Esta mos pe din do que haja o ne ces sá rio e 
o su fi ci en te.

Para que V. Exªs te nham idéia: Co lôm bia tem
0,43% do or ça men to; Chi le, 1%; Argen ti na, 1,02%; e o
Bra sil, 0,28%. Um País con ti nen te, com tudo para ocu -
par um es pa ço gran di o so no con cer to das Na ções, por 
fal ta de cu i da do e por des pre zo nos so ao tra ba lho efi ci-
en te do Ita ma raty, está pas san do ve xa me.

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 no bre Se na dor Pa pa léo
Paes, por per mu ta com o no bre Se na dor Hé lio Cos ta.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
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, a re cri a ção da Su -
pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia –
Su dam deve ser sa u da da como um fato de alta re le-
vân cia para a nos sa re gião, bem como aus pi ci o so si -
nal de que o Go ver no Fe de ral pode vir a se em pe nhar
de modo de ci si vo no com ba te às de si gual da des re gi-
o na is.

Com a pre o cu pa ção de en ten der todo um pro -
ces so que le vou à atu al si tu a ção, des ta que mos al-
guns dos an te ce den tes mais re le van tes para a cri a-
ção da Su dam em 1966.

Na Cons ti tu i ção de 1946, 3% das ren das tri bu tá-
ri as de Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os fo ram des ti-
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na das ao Pla no de Va lo ri za ção Eco nô mi ca da Ama -
zô nia. A ges tão des ses re cur sos se ria de res pon sa bi-
li da de do Go ver no Fe de ral.

Já ti nham ní ti do os Cons ti tu in tes de há qua se 60 
anos que o País não po de ria per ma ne cer in di fe ren te
ao des ti no de uma re gião tão vas ta e rica como a
Ama zô nia, de i xan do-a vul ne rá vel à co bi ça de ou tras
na ções e o seu povo em aban do no. Para ge rir a apli -
ca ção do Fun do, o Go ver no ins ti tu iu, em 1953, a Su -
pe rin ten dên cia do Pla no de Va lo ri za ção Eco nô mi ca
da Ama zô nia – an ti ga SPVEA.

A idéia de uma su pe rin ten dên cia como ór gão fo -
men ta dor do de sen vol vi men to re gi o nal mu dou de pa -
ta mar, como re sul ta do de va li o so tra ba lho de pes qui-
sa e re fle xão de um gru po co or de na do pelo eco no-
mis ta Cel so Fur ta do. O Pre si den te Jus ce li no Ku bits-
chek, com a lu ci dez e a am pli tu de de ho ri zon tes que
sem pre o ca rac te ri za ram, ba se ou-se nes sas no vas
co or de na das para cri ar a Su de ne – Su pe rin ten dên cia
de De sen vol vi men to do Nor des te, em 1959. 

Ne ces sá rio se fa zia ado tar uma pos tu ra ati va e
uma vi são pros pec ti va, de modo a ga ran tir um cres ci-
men to con sis ten te e uma ver da de i ra in te gra ção eco -
nô mi ca das re giões me nos de sen vol vi das com o res -
tan te do País. Em ou tras pa la vras, o Esta do não po -
de ria omi tir-se na con se cu ção de um ob je ti vo tão fun -
da men tal para a Na ção.

Inspi ra da no mo de lo da Su de ne, a Su dam – Su -
pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia foi
ins ti tu í da em 27 de ou tu bro de 1966, ten do sido con -
ce bi da como uma au tar quia com a in cum bên cia de
for mu lar, em ní vel re gi o nal, pla nos de de sen vol vi men-
to, pro gra mas e pro je tos de in ves ti men to. Como ins -
tru men to es pe cí fi co para a re a li za ção dos mes mos,
con ta va a Su dam com a pos si bi li da de de con ce der in -
cen ti vos fis ca is e fi nan ce i ros.

Com a ten dên cia cen tra li za do ra que per ma ne-
ce ria no re gi me mi li tar, am bas su pe rin ten dên ci as se
vi ram es va zi a das de suas atri bu i ções, pas san do de
ór gãos de pla ne ja men to a sim ples ór gãos exe cu to res.
Aos pou cos, sua atu a ção foi se li mi tan do, es sen ci al-
men te à ad mi nis tra ção dos sis te mas de in cen ti vos fis -
ca is, cor res pon den tes ao Fun do de Inves ti men tos da
Ama zô nia (Fi nam) e ao Fun do de Inves ti men tos do
Nor des te (Fi nor), ins ti tu í dos em 1974. O me ca nis mo
bá si co do Fi nam e do Fi nor con sis tia na re nún cia fis -
cal de uma par ce la do Impos to de Ren da de vi do pe las
em pre sas, que de via ser des ti na da ao Fun do ou apli -
ca da em pro je tos pró pri os pre vi a men te apro va dos.

To dos ain da se re cor dam, Sr. Pre si den te, da sé -
rie de de nún ci as e cons ta ta ções de ile ga li da des que
aba la ram a cre di bi li da de de am bas as au tar qui as no

ano de 2001. As fal ca tru as ve ri fi ca das de cor re ram de
uma sé rie de pro ble mas de con cep ção no me ca nis-
mo de in cen ti vos fis ca is, prin ci pal men te na au sên cia
de uma fis ca li za ção efi ci en te, que in te gras se sis te-
mas de con tro le das su pe rin ten dên ci as re gi o na is e
dos ban cos ope ra do res dos fun dos. O Go ver no Fe de-
ral jul gou que o me lhor modo de com ba ter a cor rup-
ção na Su de ne e na Su dam con sis tia em sua ex tin-
ção, o que veio a ocor rer ain da na que le ano.

Ve nho tra tan do nes te pro nun ci a men to, qua se
sem pre, de am bas as ins ti tu i ções, a Su de ne e a Su -
dam, ao mes mo tem po. É pre ci so sa li en tar, po rém,
que há mu i tos pro ble mas es pe cí fi cos ati nen tes às
suas re giões de atu a ção, os qua is de man dam, por -
tan to, so lu ções di fe ren ci a das.

Mas, se am bas as su pe rin ten dên ci as não nas -
ce ram jun tas, pas sa ram a par ti lhar uma mes ma con -
cep ção, se gui da por um idên ti co mo de lo de in cen ti-
vos fis ca is, en fren ta ram pro ble mas si mi la res e fo ram,
além de tudo, ex tin tas si mul ta ne a men te, pela mes ma
mo ti va ção.

É na tu ral, as sim, Sr. Pre si den te, que a dis po si-
ção anun ci a da pelo Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va
de fa zer re nas cer a Su de ne, con for me com pro mis so
da cam pa nha ele i to ral, te nha sido acom pa nha da pela 
ma ni fes ta ção de mu i tas vo zes li ga das ao povo ama -
zô ni da, para que se des se o mes mo tra ta men to à ex -
tin ta Su dam. Não res tou in di fe ren te o novo Go ver no a
esse cla mor, le gí ti mo, ra zoá vel e que se fez ou vir so -
no ra men te.

Em al guns me ses de tra ba lho, o Sr. Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes, foi ca paz de con ce-
ber, com sua equi pe, um novo mo de lo para as ins ti tu i-
ções a se rem re i na u gu ra das, já ten do sido anun ci a do
ofi ci al men te a re cri a ção da Su de ne, em um ato po lí ti-
co que con tou com a pre sen ça do Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca e de Go ver na do res da re gião. Igual-
men te, hoje, às 16 ho ras, será re cri a da a Su dam em
uma so le ni da de em Be lém do Pará, com a pre sen ça
do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Em sua nova con cep ção, a Su dam e a Su de ne,
res sur gi das, não vão li mi tar-se a ge ren ci ar in cen ti vos
fis ca is ou fi nan ce i ros, mu i to me nos po dem con for-
mar-se à sua ver são ra quí ti ca e es va zi a da como
agên ci as de de sen vol vi men to ins ti tu í das pelo Go ver-
no an te ri or sem que che gas sem a al can çar os ob je ti-
vos pro pos tos e es pe ra dos por to dos.

Um dos prin ci pa is in gre di en tes do novo mo de lo
para a Su dam e a Su de ne ad vém de uma vi são crí ti ca
dos re sul ta dos ob ti dos por am bos os ór gãos ao lon go
do seu pe río do de atu a ção. Isso, Srª e Srs. Se na do-
res, deve ser le va do em con ta ago ra no novo pa pel
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de sem pe nha do por am bas as su pe rin ten dên ci as.
Ain da que te nham sido fun da men ta is para es ti mu lar
al gum de sen vol vi men to in dus tri al em suas res pec ti-
vas re giões, as su pe rin ten dên ci as não fo ram ca pa zes
de pro du zir be ne fí ci os so ci a is na mes ma es ca la, por
meio da ge ra ção de em pre gos e re du ção da po bre za
e da con cen tra ção de ren da.

Deve tor nar-se fun da men tal, para equa ci o nar
as no vas po lí ti cas de de sen vol vi men to do Nor te e do
Nor des te, a pre o cu pa ção com a im plan ta ção de uma
me lhor in fra-es tru tu ra, tan to eco nô mi ca como so ci al,
com o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, com
a me lho ria do sis te ma edu ca ci o nal e a ma i or ca pa ci-
ta ção da mão-de-obra. Os be ne fí ci os so ci a is de vem
pas sar a ser, sem dú vi da, um dos cri té ri os de ter mi-
nan tes para a apro va ção dos pro je tos, a co me çar
pelo item ge ra ção de em pre gos.

É im pres cin dí vel, por ou tro lado, uma vi são sis -
tê mi ca que con si de re a di nâ mi ca do de sen vol vi men to
re gi o nal em suas po ten ci a li da des e van ta gens com -
pa ra ti vas, bem como sua in ser ção em uma eco no mia
glo ba li za da.

O Con se lho De li be ra ti vo de am bos os ór gãos
de ve rá ter uma ma i or re pre sen ta ti vi da de po lí ti ca, de
modo que a so ci e da de como um todo pos sa, por meio 
de seus re pre sen tan tes, po si ci o nar-se e in flu ir nas
de ci sões, par ti cu lar men te na es co lha de pri o ri da des
de ação.

Te mos, por fim, a ne ces si da de de me ca nis mos
que im pe çam que os re cur sos se jam des vi a dos de
seus fins tão re le van tes, ou, como te ria dito o Pre si-
den te da Re pú bli ca, que tor nem os no vos ór gãos blin -
da dos à cor rup ção.

É isso mes mo, Srªs e Srs. Se na do res, o que o
Mi nis tro Ciro Go mes ga ran te ter con se gui do, ao de fi-
nir que o ris co das ope ra ções pas sa rá a ser dos agen -
tes fi nan ce i ros, pri va dos ou es ta ta is, dos in ves ti men-
tos. Esses agen tes te rão todo o in te res se em acom -
pa nhar e fis ca li zar cada pas so da con ces são dos re -
cur sos e de sua boa e cor re ta apli ca ção.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– No bre Se na dor Pa pa léo Paes, em pri me i ro lu gar,
pa ra be ni zo V. Exª pelo im por tan te re gis tro que faz.
Con cor dan do com to das as co lo ca ções fe i tas, que ro
sa u dar o Pre si den te da Re pú bli ca e o Mi nis tro Ciro
Go mes pelo even to que está sen do re a li za do hoje na
ci da de de Be lém, qual seja, a re cri a ção da Su dam. No 
mo men to que o Pre si den te da Re pú bli ca, em um dia
me mo rá vel para todo o Nor des te bra si le i ro, co mu ni-

ca va a re cri a ção da Su de ne, eu di zia, da qui da tri bu-
na, que igual tra ta men to nós que ría mos para a nos sa
Re gião Nor te, para a Ama zô nia Le gal, para toda a re -
gião aci ma do Pa ra le lo 13, que in clui o meu que ri do
To can tins. Qu e ro for ne cer um dado para V. Exª: le van-
ta men to fe i to na an ti ga Su dam apon tou que ape nas
dois Esta dos ob ti ve ram mais de 50% dos re cur sos
ca na li za dos pela Su dam na que le ro te i ro tris te da cor -
rup ção, do des per dí cio; quan do es cân da los fo ram re -
ve la dos pela im pren sa, pelo Mi nis té rio Pú bli co, e par-
te de les, diga-se de pas sa gem, por um sim ples ser vi-
dor cum pri dor da sua obri ga ção, lá no meu Esta do.
Qu an do esse ser vi dor de tec tou que em pre sas que
não eram do To can tins, vin das do Pará e do Mato
Gros so, pe di ram ins cri ção para vá ri as mo da li da des
de em pre en di men tos em um só en de re ço, fez um ofí -
cio à Re ce i ta Fe de ral e ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
apon tan do uma pos sí vel ir re gu la ri da de nos ple i tos à
Su dam. Isso foi fe i to por um fun ci o ná rio da Se cre ta ria
da Fa zen da do Esta do do To can tins, o que per mi tiu
ao Mi nis té rio Pú bli co des co brir gran de par te dos es -
cân da los. Extin guir a Su dam para aca bar com o es -
cân da lo não era a me di da mais in te li gen te, te nho cer -
te za. Por tan to, não pos so de i xar, Se na dor Pa pa léo
Paes, de pa ra be ni zar V. Exª, que vem de um Esta do
que, sem dú vi da ne nhu ma, foi pre ju di ca do, por que
pra ti ca men te não teve re cur sos e pro je tos; não hou ve
cap ta ção pos sí vel para em pre en di men tos tão im por-
tan tes, para tor nar a nos sa Ama zô nia auto-sus ten tá-
vel. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª, o Pre si den te da Re pú-
bli ca e o Mi nis tro Ciro Go mes – o Pre si den te da Re pú-
bli ca, em en tre vis ta re cen te, dis se que um dos mais
im por tan tes e pres ti gi a dos mi nis tros do seu mi nis té-
rio era exa ta men te o Mi nis tro Ciro Go mes – pela re cri-
a ção da Su dam hoje, na ci da de de Be lém. Eu ple i te ei
que fos se Pal mas, mas isso im por ta pou co. O im por-
tan te é que sur ge no va men te a Su dam, como sur giu a 
Su de ne, com a nos sa es pe ran ça de que, des ta vez,
ela es te ja re al men te blin da da e ve nha a ser vir aos re -
a is in te res ses do de sen vol vi men to bra si le i ro. Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – V. Exª me per-
mi te um apar te, Se na dor Pa pa léo Paes?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Ouço
com pra zer o Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Pa -
pa léo Paes, tam bém que ro me so li da ri zar com V. Exª
pelo pro nun ci a men to. Nes te mo men to, te mos de re-
co nhe cer que o Go ver no Fe de ral dá um gran de pas so
em di re ção ao de sen vol vi men to das re giões bra si le i-
ras, que pre ci sam ace le rar o seu cres ci men to eco nô-
mi co e com isso al can çar um me lhor de sen vol vi men to
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so ci al, como é o caso das re giões Nor des te, Nor te e
Cen tro-Oes te. Efe ti va men te, foi um equí vo co a ex tin-
ção des ses ór gãos. Se des vi os exis ti am – e exis ti ram
efe ti va men te –, que se cor ri gis sem, mas que não se
ex tin guis sem ór gãos que tão bons ser vi ços pres ta-
ram para o de sen vol vi men to da re gião e que po dem,
com cer te za, pres tar do ra van te. No seu pro nun ci a-
men to, V. Exª se con gra tu la com o Go ver no Fe de ral. O
Nor des te tam bém já o fez da mes ma for ma, quan do
foi re cri a da a Su de ne. No en tan to, Se na dor Pa pa léo
Paes, cre io que, no mo men to que fes te ja mos a re cri a-
ção da Su de ne e da Su dam, pre ci sa mos ter, nes ses
dois or ga nis mos, os ins tru men tos ne ces sá ri os à pro -
mo ção do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Não
bas ta ape nas a re cri a ção. É pre ci so que a po lí ti ca
seja ní ti da e cla ra, com pla ne ja men to se gui do de ob -
je ti vos bas tan te de li ne a dos, com ins tru men tos de
apo io fis cal, fi nan ce i ro e tam bém or ça men tá rio.
Assim, es ses ór gãos po de rão ser no va men te uma
ala van ca, um ins tru men to para o de sen vol vi men to
das nos sas re giões. A re cri a ção é um pas so im por-
tan te, mas é o pri me i ro pas so que se es pe ra para a
ob ten ção dos seus ob je ti vos. Pa ra be ni zo V. Exª, e va -
mos con ti nu ar aten tos, aqui no Se na do, es pe ran do
que es ses ór gãos ve nham, na prá ti ca, a su ce der esse 
mo men to ini ci al do dis cur so e da sua re cri a ção. Mu i to
obri ga do e pa ra béns, Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de-
ço a V. Exª, bem como ao Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos pe las in ter ven ções. O Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos fez uma re fe rên cia di re ta à Su dam, lo -
gi ca men te por que seu Esta do está na área de abran -
gên cia da SUDAM; e V. Exª se re fe re à Su de ne. As
duas têm a mes ma fi na li da de: pro mo ver o de sen vol vi-
men to so ci al e eco nô mi co por meio de in ves ti men tos
na nos sa re gião.

Te mos gran de es pe ran ça de que o res sur gi men-
to des sas duas ins ti tu i ções ex tre ma men te im por tan tes
para as nos sas re giões tra ga um novo es pí ri to. Nós,
po lí ti cos, que de te mos man da tos, de ve mos fi car aten -
tos às ações des ses ór gãos para aju dar o Go ver no a
con ser tar qual quer dis tor ção, a fim de não ca ir mos no -
va men te na si tu a ção de des cré di to vi ven ci a da pela
Su dam e pela Su de ne, que, lo gi ca men te, por uma me -
di da ra di cal do Go ver no, fo ram ex tin tas. Te mos, a par tir
de ago ra, uma es pe ran ça mu i to gran de de que vi ve re-
mos no vos dias com es sas duas ins ti tu i ções.

Sr. Pre si den te, esse pon to é fun da men tal para
que a Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da
Ama zô nia se des ven ci lhe dos sé ri os pro ble mas que a 
afe ta ram em sua ex pe riên cia an te ri or e pas se a re-
pre sen tar um ór gão de alta cre di bi li da de, com es tru-

tu ras mo der nas e efi ca zes, em pe nha do, com afin co,
no cum pri men to de sua alta mis são, que é o de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al da re gião ama zô ni ca.

Apre sen to as boas-vin das à nova Su dam, que
hoje está sen do re cri a da.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa pa-

léo Paes, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Con ce-

do o apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa pa-
léo Paes, ao con gra tu lá-lo por seu pro nun ci a men to,
gos ta ria de dar o meu tes te mu nho. Pri me i ro, tudo o
que Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra cri ou ti nha como 
ob je ti vo a in te ri o ri za ção. Com Cel so Fur ta do à fren te,
a Su de ne era li ga da di re ta men te ao Pre si den te da
Re pú bli ca. Hoje, à fren te de ins ti tu i ções como a Su de-
ne e a Su dam, pode fi car um ho mem do quar to es ca-
lão. A Su dam V. Exª co nhe ce me lhor, mas, quan to à
Su de ne, que ro di zer que não ha via essa his tó ria gran -
de de cor rup ção não. O Nor des te deve mu i to à Su de-
ne, prin ci pal men te a seus téc ni cos. Fo ram eles que
fo men ta ram o de sen vol vi men to in dus tri al e o pri me i ro
pla ne ja men to de ór gãos – de novo, Cel so Fur ta do.
Qu e ria dar meu tes te mu nho fa vo rá vel aos ho mens
que pas sa ram por lá, ho mens ex tra or di ná ri os: Cel so
Fur ta do, Ru bem Cos ta, José Re i nal do Ta va res, que
go ver na o Ma ra nhão, Val fri do Sal mi to Fi lho e o Ge ne-
ral Nil ton Mo re i ra Ro dri gues. Fui go ver na dor nos úl ti-
mos anos. A úl ti ma re u nião da Su de ne que pre si di
acon te ceu na ci da de de Par na í ba, no Pi a uí, onde
pude, mais uma vez, per ce ber a sua im por tân cia. Na -
que le mo men to, com o apo io da Su de ne, cri ou-se
uma fá bri ca de bi ci cle tas, uma fá bri ca de ci men to e
uma fá bri ca da Bun ge. Isso tra duz a gran de za da Su -
de ne. Du ran te 90% do pe río do em que go ver nei o Pi -
a uí, es te ve à fren te da Su de ne o Ge ne ral Nil ton Ro dri-
gues. Qu e ro di zer que nun ca vi ta ma nha aus te ri da de,
ta ma nha ido ne i da de e se ri e da de. Não acre di to que
ha via to das es sas fal ca tru as na Su de ne. É ló gi co que
é um ór gão de hu ma nos e er ra re hu ma num est. Po -
dia ter er ros, mas o erro ma i or foi fe char a Su de ne.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do pela in ter ven ção de V. Exª, no bre Se na dor
Mão San ta. Qu e ro re a fir mar o que fa lei em meu dis -
cur so: nós, de for ma al gu ma, qui se mos in cri mi nar
qual quer ex-di ri gen te da Su dam ou da Su de ne, mas
nós fi ze mos uma re fe rên cia aos mo ti vos que le va ram
o Go ver no Fe de ral a ex tin guir es ses dois ór gãos.
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Para en cer rar este meu pro nun ci a men to, que ro
de i xar aqui o nos so de se jo de que os fu tu ros ad mi nis-
tra do res des sas ins ti tu i ções, de ma ne i ra pa trió ti ca,
cum pram com as suas obri ga ções, fa zen do com que
as nos sas re giões, que tan to pre ci sam de in ves ti men-
tos fe de ra is, ve nham, se Deus qui ser, a se de sen vol-
ver de uma ma ne i ra mais efe ti va.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, 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. Ma gui to Vi -
le la.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, o Sr. Ma gui to Vi le la, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-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 Ro dolp-
ho Tou ri nho, do PFL do Esta do da Ba hia, pró xi mo ora -
dor ins cri to.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos, Se na dor.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, apre sen tei, há
duas se ma nas, o Pro je to de Lei nº 317, de 2003,
Com ple men tar, que es ta be le ce a au to no mia ope ra ci-
o nal do Ban co Cen tral do Bra sil, ins ti tui lei de di re tri-
zes para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al e re de fi ne
as com pe tên ci as do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Aliás, há uma fe liz co in ci dên cia en tre o mo men-
to do en ca mi nha men to do meu pro je to e a re du ção da 
taxa de ju ros, da taxa Se lic, efe ti va da on tem pelo Co -
pom, de 24,5% para 22% ao ano. Cre io que nem os
mais oti mis tas do mer ca do su pu nham tal re du ção.
Essa nova taxa cri a rá, cer ta men te, as con di ções para 
o au men to do in ves ti men to, do em pre go e da ren da
no mé dio pra zo.

Com a in fla ção con tro la da e uma ten dên cia de
que da sus ten ta da das ta xas de ju ros será pos sí vel
ima gi nar a re to ma da do cres ci men to eco nô mi co e a
re du ção do de sem pre go.

Tema re cor ren te nas úl ti mas ele i ções pre si den-
ci a is, a re de fi ni ção do pa pel do Ban co Cen tral cons ti-
tui um dos pon tos fun da men ta is, jun ta men te com as
re for mas cons ti tu ci o na is, para a re or ga ni za ção do
Esta do bra si le i ro.

Des de a pro mul ga ção da nova Cons ti tu i ção de
1988, em ob ser vân cia com o que es ta be le ce o art.

192, o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal aguar da por uma
lei com ple men tar que o re gu la men te.

Entre tan to, em 29 de maio do cor ren te ano, foi
pro mul ga da a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 40, que,
além de ou tras pro vi dên ci as, al te rou o re fe ri do ar ti go,
de for ma a pos si bi li tar que não ape nas uma, mas leis
com ple men ta res re gu lem o sis te ma fi nan ce i ro.

Des sa for ma, pa re ceu-nos mais efi ci en te, do
pon to de vis ta le gis la ti vo, abor dar o tema Ban co Cen -
tral e Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal em uma lei es pe-
cí fi ca.

É ine gá vel o pa pel que tem de sem pe nha do o
Ban co Cen tral ao lon go dos seus mais de 38 anos de
exis tên cia. Entre tan to, tal como tem ocor ri do nas na -
ções mais de sen vol vi das do mun do, o seu pa pel na
eco no mia do País deve ser re vis to.

O pro je to que sub me to à apre ci a ção des ta Casa 
pos sui al guns pon tos fun da men ta is: o pri me i ro de les
é a au to no mia ope ra ci o nal do Ban co Cen tral, com a
ins ti tu i ção de lei anu al que de fi ni rá as di re tri zes das
po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al para o exer cí cio pos te ri-
or e, por tan to, o for ta le ci men to do Po der Le gis la ti vo
nes se pro ces so, a re for mu la ção das fun ções do Ban -
co Cen tral, in clu in do a re ti ra da da su per vi são do mer -
ca do fi nan ce i ro das suas com pe tên ci as e a re de fi ni-
ção do pa pel do Con se lho Mo ne tá rio.

No to can te à au to no mia ope ra ci o nal, cum pre
ini ci al men te re gis trar que mu i tos dos pa í ses mais de -
sen vol vi dos têm ado ta do mo de los de ges tão au tô no-
ma para seus ban cos cen tra is, em bo ra com al gu mas
va ri a ções de de se nhos ins ti tu ci o na is, que con ver gem
para al guns con sen sos im por tan tes.

Nes se sen ti do, o PLS nº 317, de 2003, o meu
pro je to, in cor po ra os  atri bu tos da cha ma da au to no-
mia ope ra ci o nal ao de le gar a ges tão da po lí ti ca mo -
ne tá ria a um ban co cen tral com di re to ri as com man -
da to fixo, su je i tas ao cum pri men to de di re tri zes ex plí-
ci tas, sub me ti das a ava li a ções pe rió di cas e su bor di-
na das à san ção, de úl ti ma ins tân cia, do Par la men to e
do Po der Exe cu ti vo.

Essen ci al men te, a pro pos ta de fi ne que o Ban co
Cen tral do Bra sil terá como ob je ti vos fun da men ta is o
con tro le da in fla ção e o equi lí brio de lon go pra zo do
ba lan ço de pa ga men tos, pas san do a con tar, para tan -
to, com a prer ro ga ti va de au to no mia ope ra ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é fun da-
men tal re gis trar que a au to no mia ope ra ci o nal não sig ni-
fi ca, ab so lu ta men te, a in de pen dên cia da ins ti tu i ção em
re la ção aos Po de res de mo cra ti ca men te cons ti tu í dos.
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Pelo con trá rio, a au to no mia pre vis ta na pro po si-
ção sub me te o Ban co Cen tral a um am plo con jun to de 
li mi ta ções, di re tri zes, con di ções e con tro les para sua
atu a ção.

Ain da no cam po das mu dan ças ope ra ci o na is, o
pro je to dis põe tam bém so bre a or ga ni za ção ad mi nis-
tra ti va da ins ti tu i ção. A di re to ria será com pos ta por um 
pre si den te e seis di re to res, com man da tos fi xos de
qua tro anos, ad mi ti da a re con du ção. As pos ses dos
mem bros no me a dos se rão in ter ca la das de for ma a
ga ran tir ma i or trans pa rên cia. Tor na ma i or – e isso é
im por tan te – a par ti ci pa ção do Se na do Fe de ral no
pro ces so de for ma ção da di re to ria, na me di da que
sub me te tam bém à apre ci a ção des ta Casa as even tu-
a is de mis sões, for ta le cen do, ain da, os man da tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos
pon tos que con si de ro mais im por tan tes da pro po si-
ção e que ino va sig ni fi ca ti va men te em re la ção à le gis-
la ção atu al é a ins ti tu i ção de uma lei de di re tri zes mo -
ne tá ri as e cam bi a is que será o guia da ação do Ban co
Cen tral e do qual este não po de rá se des vi ar, sob
pena de per da de man da to do seu pre si den te e dos
seus di re to res.

O Pre si den te da Re pú bli ca de ve rá en vi ar, anu al-
men te, como faz com a LDO e o Orça men to, lei para
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal con ten do as di re-
tri zes de po lí ti ca mo ne tá ria e cam bi al para o exer cí cio
se guin te.

Cum pre re gis trar que o es ta be le ci men to das di -
re tri zes mo ne tá ri as e cam bi a is não pre ten de tor nar
pe re ne o sis te ma de me tas in fla ci o ná ri as ou ele ger
como per ma nen te o sis te ma de câm bio flu tu an te. O
Po der Exe cu ti vo fi ca rá res pon sá vel por en vi ar ao
Con gres so, para apro va ção, o já alu di do pro je to de
lei, no qual po de rão ser de fi ni dos mo dos de ope ra ção
que se har mo ni zem com as ca rac te rís ti cas da po lí ti ca
eco nô mi ca ge ral. Pode-se, por exem plo, de ci dir pela
vol ta do sis te ma de con tro le da ex pan são dos agre ga-
dos mo ne tá ri os. Pre ce de rá a vo ta ção do re fe ri do pro -
je to de lei o de ba te das pro pos tas no Con gres so Na ci-
o nal, com a pre sen ça obri ga tó ria do Pre si den te do
Ban co Cen tral, que, nes se mo men to, po de rá de fen-
der seus pon tos de vis ta.

Ha ven do dis cor dân cia da di re ção do Ban co Cen -
tral em re la ção aos mé to dos de ges tão mo ne tá ria e
cam bi al en ca mi nha dos pelo Exe cu ti vo e apro va dos
pelo Con gres so, es ta ria mo ti va da a pos si bi li da de de
de mis são de toda ou par te de sua di re to ria, des de que
pro pos ta pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo ao Se na do
Fe de ral, que so bre ela de ci di ria em vo ta ção se cre ta.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que, des sa for -
ma, o pro je to for ta le ce so bre ma ne i ra a par ti ci pa ção
do Po der Le gis la ti vo na ela bo ra ção das po lí ti cas mo -
ne tá ria e cam bi al para o País.

Ou tro dos pon tos que con si de ro fun da men tal na 
pro po si ção é a re for mu la ção das fun ções do Ban co
Cen tral.

No Bra sil, o Ban co Cen tral aca bou ab sor ven do,
ao lon go dos anos, um sem-nú me ro de atri bu i ções,
em nada re la ci o na das à exe cu ção da po lí ti ca mo ne tá-
ria, po den do-se ci tar des de o fo men to agrí co la, pas -
san do pela su per vi são de con sór ci os e che gan do até
mes mo ao con tro le do en di vi da men to pú bli co de
Esta dos e Mu ni cí pi os. Por essa ra zão, ma i o res são os 
mo ti vos para que seja efe tu a da a re du ção do es co po
das suas com pe tên ci as.

O pro je to eli mi na, por tan to, mu i tas das com pe-
tên ci as hoje con fe ri das ao Ban co Cen tral, das qua is
des ta ca ria a su per vi são e a fis ca li za ção do sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal. De acor do com o pro je to, essa fun -
ção de ve rá ser exer ci da por ou tro ór gão a ser cri a do
pelo Po der Exe cu ti vo. Tra ta-se de uma ten dên cia in -
ter na ci o nal, vis to que cer ca de dois ter ços dos pa í ses
ado tam, hoje, um sis te ma de su per vi são ban cá ria
fora do Ban co Cen tral.

Um novo mo de lo de su per vi são no sis te ma fi-
nan ce i ro po de rá tra zer a no vi da de pelo go ver no da fu -
são em um úni co ór gão da su per vi são so bre o mer ca-
do ban cá rio, de ca pi ta is, de se gu ros e de pre vi dên cia
pri va da, aten den do, aliás, à ten dên cia da evo lu ção do 
mer ca do fi nan ce i ro, onde tais ne gó ci os se re a li zam
den tro de um mes mo con glo me ra do em pre sa ri al.
Nes se sen ti do, a pro pos ta traz im plí ci ta a ne ces si da-
de de cri a ção de uma agên cia de su per vi são e fis ca li-
za ção ban cá ri as, ou ou tro nome que se que i ra dar a
esse ór gão.

Por res tri ção cons ti tu ci o nal, um pro je to de lei de
ini ci a ti va do Le gis la ti vo não pode de ter mi nar a cri a-
ção de ór gãos do Exe cu ti vo, mo ti vo pelo qual o art. 28
do pro je to de ter mi na que o Exe cu ti vo irá, no pra zo de
150 dias, re a lo car para ou tros ór gãos da ad mi nis tra-
ção ou re vo gar as atri bu i ções atu a is do Ban co Cen tral
que não es tão in clu í das na nova lei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dos pon -
tos prin ci pa is que des ta quei na pro po si ção res ta tra -
tar da re de fi ni ção das atri bu i ções do Con se lho Mo ne-
tá rio Na ci o nal – CMN.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ro dolp-
ho Tou ri nho?

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  22 24591    565ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Pois não, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, es ta mos a es cu tar a pro po-
si ção de V. Exª, que abor da um tema de li ca do, um
tema com ple xo e de gran de res pon sa bi li da de. É um
tema que cai, per fe i ta men te, den tro das prin ci pa is
atri bu i ções e res pon sa bi li da des do Se na do Fe de ral.
V. Exª traz ino va ções que, em bo ra já pra ti ca das em
ou tros pa í ses, são efe ti va men te ino va ções, o que re -
quer, de nos sa par te, in for ma ção so bre o fun ci o na-
men to de sis te mas aná lo gos em ou tros pa í ses. Mas,
se gu ra men te, é uma pro po si ção sé ria, den sa e de
con te ú do, e V. Exª me re ce os cum pri men tos da Casa
pela pre o cu pa ção em abor dar, es tu dar e ana li sar um
as sun to tão re le van te. Meus cum pri men tos!

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Sei que
esse as sun to de ve rá ser de ba ti do e que de ve rão ser
vis tas as ex pe riên ci as em ou tros lu ga res, mas o mo -
men to da dis cus são é re al men te ago ra. Aliás, há até a 
fe liz co in ci dên cia de es tar en ca mi nhan do o pro je to no 
mo men to em que ve ri fi ca mos efe ti va men te uma ten -
dên cia de que da nos ju ros no País.

Qu an to a essa in de pen dên cia do Ban co Cen-
tral, te nho ab so lu ta con vic ção de que o pro je to irá pro -
por ci o nar a es tru tu ra ne ces sá ria para que isso ve nha
a ser fe i to de uma for ma sus ten ta da.

Mas vol to ao pa pel do Con se lho Mo ne tá rio. O
CMN terá, den tre as suas no vas in cum bên ci as, o pa -
pel prin ci pal de co or de nar a ela bo ra ção da lei de di re-
tri zes para as po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al a ser en -
vi a da ao Con gres so. Será tam bém res pon sá vel por
mo ni to rar as ações do Ban co Cen tral, com pa ti bi li zar
as ações da au to ri da de mo ne tá ria com as dos ór gãos
de fis ca li za ção e con tro le do mer ca do fi nan ce i ro e
atu ar como po der mo de ra dor de even tu a is ex ces sos
no uso do po der re gu la men tar pelo Ban co Cen tral.

Pela sua com po si ção, na nos sa pro po si ção, o
Con se lho Mo ne tá rio terá dois dos atri bu tos es sen ci a-
is que o tor na rão apto a mo ni to rar a ação do Ban co
Cen tral e, even tu al men te, pro por al te ra ções no rumo
da con du ção da po lí ti ca mo ne tá ria e cam bi al. Em pri -
me i ro lu gar, de ve rá ser com pos to por es pe ci a lis tas, já 
que, de seus qua tros mem bros, que é a nos sa pro-
pos ta, dois se rão na tos, a sa ber: o Mi nis tro da Fa zen-
da e o Mi nis tro de Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão; os ou tros dois se rão es pe ci a lis tas com no tó rio
sa ber eco nô mi co, in di ca dos pelo Pre si den te da Re-
pú bli ca e apro va dos pelo Se na do Fe de ral.

Como prin ci pal ins tân cia de mo ni to ra men to da
atu a ção do Ban co Cen tral, o Con se lho Mo ne tá rio terá 
a fun ção de aler tar pu bli ca men te ao Pre si den te da
Re pú bli ca quan do con si de rar que a ges tão das po lí ti-
cas mo ne tá ria e cam bi al não es ti ver sen do fe i ta de
modo com pe ten te pela di re to ria do Ban co Cen tral.

Ain da, em caso de ocor rer gra ve cho que eco nô-
mi co que in vi a bi li ze as di re tri zes vi gen tes das po lí ti-
cas, o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal po de rá pro por as 
al te ra ções que jul gar im por tan tes ao Pre si den te da
Re pú bli ca que, se as sim en ten der, en vi a rá novo pro -
je to de lei ao Con gres so, com o ob je ti vo de al te rar as
di re tri zes das po lí ti cas mo ne tá ria e cam bi al.

Tam bém ca be rá ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal o pa pel de mo ni to rar o uso do po der re gu la men ta-
dor pelo Ban co Cen tral. No caso de aque la ins ti tu i ção
exor bi tar de sua com pe tên cia, de ve rá o Con se lho Mo -
ne tá rio co mu ni car o fato pu bli ca men te ao Con gres so
Na ci o nal que, à vis ta das ale ga ções de am bas as par-
tes, po de rá de ci dir pela edi ção de de cre to le gis la ti vo
que sus te os atos nor ma ti vos em ques tão.

Por fim, o pro je to re vo ga di ver sos dis po si ti vos
que pas sa rão a ser in com pa tí ve is ou oci o sos em caso
de sua apro va ção.

Nes se pon to, cito que há cer ca de 400 pá gi nas
de ane xo ao pro je to, sen do que a gran de ma i o ria se
re fe re a de cre tos, leis e re gu la men tos que fo ram re vo-
ga dos ou que se ri am re vo ga dos por esse pro je to.

Para tan to, a pro po si ção dis põe so bre uma lon -
ga lis ta de leis or di ná ri as, de cre tos e por ta ri as que te -
rão sua vi gên cia ex tin ta se apro va da a pro po si ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro po si-
ção que sub me to à apre ci a ção des ta Casa pre ten de
tor nar mais efi ci en te a ges tão da po lí ti ca mo ne tá ria e
cam bi al por par te do Ban co Cen tral, por meio da al te-
ra ção de suas com pe tên ci as e con fe rin do-lhe au to no-
mia ope ra ci o nal.

O pro je to con fe re ma i or trans pa rên cia nas po lí ti-
cas eco nô mi cas de go ver no e re for ça o pa pel do Po -
der Le gis la ti vo na sua ela bo ra ção e na sua con du ção.

A pre sen ça do Con gres so Na ci o nal em to das as 
ins tân ci as do pro ces so de de fi ni ção das po lí ti cas mo -
ne tá ria e cam bi al dá mais le gi ti mi da de po pu lar às de -
ci sões eco nô mi cas de go ver no.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Ro dolp-
ho Tou ri nho, con gra tu lo-me com V. Exª pelo seu pro -
nun ci a men to. Qu an to à ques tão da mo e da, ain da te -
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mos que ca mi nhar mu i to. To dos sa be mos que é um
so nho de todo bra si le i ro che gar a Nova Ior que, a Pa ris
ou a ou tra ci da des do Pri me i ro Mun do e po der tro car
li vre men te a nos sa mo e da pelo dó lar ou pelo euro.
Infe liz men te, no en tan to, nos sa mo e da ain da não tem
cir cu la ção in ter na ci o nal. Sem som bra de dú vi da,
essa nova pos tu ra do Ban co Cen tral, agin do de for ma
ex clu si va men te téc ni ca, fará com que fu tu ra men te
pos sa mos ter uma mo e da de cir cu la ção in ter na ci o-
nal. Con cor do com V. Exª quan do diz que mu i tas mu -
dan ças têm que ser fe i tas na le gis la ção, sim pli fi can-
do-a, para al can çar mos ra pi da men te esse ob je ti vo. V.
Exª pode con tar com o nos so apo io para apro va ção
do seu pro je to. Mu i to obri ga do.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Se na dor José Jor ge, agra de ço a V. Exª pelo apar te.
Te nho cer te za de que ca mi nha mos na mes ma di re-
ção. Efe ti va men te, o ob je ti vo ma i or des te pro je to é o
for ta le ci men to da nos sa mo e da.

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 -

dolp ho Tou ri nho, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro je to que
en ca mi nha à apre ci a ção e, es pe ro, apro va ção do Se -
na do Fe de ral. V. Exª mos tra pro fun do co nhe ci men to
des sa ques tão. Como Se na dor ba i a no, sin to-me or -
gu lho so por V. Exª apre sen tar um pro je to im por tan te
para a con so li da ção de uma po lí ti ca mo ne tá ria e eco -
nô mi ca no Bra sil. Se gun do sua pro pos ta, o Par la men-
to par ti ci pa das prin ci pa is de ci sões, como ele men to
atu an te na to ma da das po si ções que in flu en ci am a
vida do povo bra si le i ro, hoje pra ti ca men te en tre gue
aos bu ro cra tas que for mam a es tru tu ra su pe ri or de di -
re ção do Go ver no Fe de ral. V. Exª tra duz, com seu pro -
je to, uma von ta de que é de toda a Na ção e, acre di to,
até do Go ver no Fe de ral, que tem ex ter na do, por in ter-
mé dio de suas prin ci pa is li de ran ças, a ne ces si da de
de se dar au to no mia ao Ban co Cen tral para que ele
pos sa exer cer suas ver da de i ras res pon sa bi li da des e
vo ca ções com re la ção ao cu i da do com a mo e da na ci-
o nal e com o de sen vol vi men to do nos so País. Espe ro
que o pro je to de V. Exª seja ana li sa do com a de vi da
aten ção e a ne ces sá ria ra pi dez, para que te nha uma
tra mi ta ção co ro a da de êxi to. Pa ra béns a V.Exª, Se na-
dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges. Te nho cer te-
za de que tam bém tra ba lha re mos por esse mes mo
ob je ti vo.

Efe ti va men te, nos so ob je ti vo é con tri bu ir para
que se cri em to das as con di ções para ma nu ten ção
dos ru mos da po lí ti ca eco nô mi ca. A ten dên cia de

que da nas ta xas de ju ros, re pi to, evi den ci a das on tem
na re du ção para 22% da Taxa Se lic, e o con tro le da in -
fla ção são es sen ci a is para a re to ma da do cres ci men-
to sus ten tá vel e que da do de sem pre go.

A au to no mia ope ra ci o nal do Ban co Cen tral,
bem como os de ma is te mas abor da dos nes te pro je to,
cons ti tu em fer ra men tas im por tan tes para con so li da-
ção do atu al ce ná rio po si ti vo da  eco no mia na ci o nal.

De acor do com no ti ci as ve i cu la das pela im pren-
sa, o Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, tem dito
que a au to no mia ope ra ci o nal per mi ti rá aos di re to res
do Ban co Cen tral atu a rem sem pres sões da so ci e da-
de. Já o Pre si den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i-
rel les, tam bém se gun do a im pren sa, tem de fen di do
que o Ban co tra te ape nas da es ta bi li da de dos pre ços.

Con cluo so li ci tan do o apo io dos meus Pa res
para a apro va ção des ta pro po si ção que cons ti tui um
dos pon tos fun da men ta is para a re or ga ni za ção do
Esta do bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
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 con ce der a pa la vra a V. Exª, a Pre si-
dên cia faz uma co mu ni ca ção ao Ple ná rio.

Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, a Pre si dên cia
pede a aten ção de V. Exª, para co mu ni car que re ti fi ca
o des pa cho apos to ao Pro je to de Lei do Se na do nº
317, de 2003-Com ple men tar, a fim de re me tê-lo às
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Assun tos Eco nô mi cos, bem como de ter mi na a re pu-
bli ca ção dos avul sos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (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 a V. Exª, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, a im pren sa no ti ci ou hoje, am -
pla men te, que o Pre si den te do PTB ofe re ceu um re ló-
gio fal so ao Sr. Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil. Re ló gio
fal so sig ni fi ca re ló gio com pra do ile gal men te em con -
tra ban do, o que é, evi den te men te, ile gal.

Per gun to a V. Exª se isso é pas sí vel de de nún cia
ao Con se lho de Éti ca, a fim de se in ves ti gar o que
hou ve: se hou ve re cep ta ção etc.

Sei que não é fá cil para V. Exª, pois se tra ta de
um De pu ta do. To da via, pen so que é do meu de ver le -
van tar a ques tão, até para tran qüi li zar o Se na dor Tião
Vi a na, pois, se se dá um re ló gio fal so, ava lie como
não será fal so o apo io que está dan do à base ali a da.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a Mesa
pro vi den ci a rá o en vio das no tas ta qui grá fi cas das pa -
la vras de V. Exª, por se tra tar de um as sun to que en -
vol ve um De pu ta do Fe de ral, à Pre si dên cia da que la
Casa do Con gres so, a fim de que en ca mi nhe as de vi-
das pro vi dên ci as.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço a V. Exª, ho mem in te li gen te e ca -
paz, pela sá bia de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – E V. Exª é um ho mem pú bli co ob ser va dor dos
fa tos que cha mam a aten ção da opi nião pú bli ca na ci-
o nal.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri ção, após a
Ordem do Dia, pela li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V.Exª fica de vi da men te ins cri to em se gun do lu -
gar.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao no bre Se -
na dor Arthur Vir gí lio para uma co mu ni ca ção de in te-
res se par ti dá rio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, o jor nal O Glo bo de hoje pu bli ca no tí-
cia que me cha ma a aten ção e que, de cer ta for ma,
cho ca a na ção bra si le i ra:  “Pla nal to de mi te in di ca dos
por pe tis tas in fiéis”. Se gun do o jor nal, o es po so da
De pu ta da Fe de ral Ma ni nha te ria sido de mi ti do da di -
re ção exe cu ti va da Fu na sa em fun ção do voto pro fe ri-
do pela De pu ta da con tra a re for ma pre vi den ciá ria do
go ver no.

É di fí cil ace i tar que, por ven tu ra, te nham in di ca-
do al guém sem com pe tên cia para a di re ção exe cu ti va
da Fu na sa, po li ti zan do, ames qui nhan do e re ba i xan do
o pa pel des se ór gão. E fica di fí cil ace i tar que in di ca-
ram um gran de exe cu ti vo da Fu na sa que, por aca so,
era ma ri do da De pu ta da Ma ni nha, e o de mi ti ram, ape -
sar da sua com pe tên cia, por que a De pu ta da vo tou,
se guin do os di ta mes da sua cons ciên cia, con tra o
dic ta ti do bun ker do Pa lá cio do Pla nal to.

Faço um aler ta para esse con lu io en tre a fi si o lo-
gia e a fal ta de con vic ção. Vol to a re pe tir, por que re pe-
tir é ab so lu ta men te ne ces sá rio. O Sr. Anto nio Car los
Andra de ou foi no me a do de ma ne i ra po li ti que i ra e,
por tan to, de ma ne i ra pou co le gí ti ma para a di re ção
exe cu ti va da Fu na sa, no me a do para se co op tar voto
da De pu ta da Ma ni nha e não para ser vir à sa ú de pú -
bli ca do País, não para fa zer sa ne a men to bá si co, não

para cu i dar da co i sa pú bli ca, mas para trans for mar
em apa re lho par ti dá rio algo que é es sen ci al ao de-
sen vol vi men to so ci al do povo bra si le i ro – e aí se co -
bra com a mo e da da re ta li a ção o com pro mis so es ta-
be le ci do a par tir da fi si o lo gia -, ou o Sr.Anto nio Car los
Andra de, por aca so es po so da De pu ta da Ma ni nha, foi 
no me a do por ser um gran de téc ni co...

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V.Exª me con ce-
de um apar te? Gos ta ria de, ra pi da men te, acres cen tar
um fato ao seu dis cur so.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, pos so con ce der um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – É re gi men tal.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor José Jor ge, com mu i ta
hon ra.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Pa re ce que isso
está ocor ren do no Bra sil in te i ro. Em Per nam bu co, por
co in ci dên cia, a di re to ra da Fu na sa é es po sa de um
ve re a dor do PT. Can di da ta a De pu ta da Fe de ral, não
se ele geu, e foi tam bém no me a da re pre sen tan te da
Fu na sa. Inclu si ve, para fa zer essa no me a ção ti ve ram
que mu dar a le gis la ção, por que ela não era nem fun -
ci o ná ria do ór gão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
re la ção à ques tão da der ro ta ele i to ral, o povo do Rio
Gran de do Sul já está avi sa do: se der ro tar os po lí ti cos
do PT, já sabe que terá que atu rá-los no Mi nis té rio. O
povo do Rio Gran de do Sul fica meio sem op ção para
se ma ni fes tar li vre men te so bre os ho mens do Par ti do
dos Tra ba lha do res.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce do um bre ve apar te a V. Exª.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – De se jo ape -
nas co la bo rar, di zen do que em Ser gi pe acon te ceu o
mes mo que ocor reu no Esta do de Per nam bu co, ten -
do em vis ta que a di re ção da Fun da ção se en con tra
exa ta men te com uma can di da ta der ro ta da, irmã de
um can di da to tam bém der ro ta do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Vê-se que a Fu na sa vi rou co mi tê ele i to ral, que foi po li-
ti za da. Vol to a re pe tir, por que este é o dis cur so mais
ta u to ló gi co, mais re pe ti ti vo que tal vez eu te nha pro fe-
ri do no Se na do Fe de ral: ou o Sr. Antô nio Car los de
Andra de foi no me a do pela via da po li ti qui ce, pela via
da fi si o lo gia, para um car go para o qual não es ta va
pre pa ra do e ape nas por ser ma ri do de uma De pu ta da
do PT – por tan to de al guém que vo ta ria com o Go ver-
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no com fi de li da de ca ni na – ou S. Exª é um gran de téc -
ni co. Se é um gran de téc ni co, por que, ao vo tar a De -
pu ta da con tra a di re triz do Pa lá cio do Pla nal to, o Sr.
Antô nio Car los de Andra de foi de mi ti do, ape sar de,
por ven tu ra, ser um gran de téc ni co? Por que a sua re -
la ção ma tri mo ni al se ria res pon sá vel pelo ce i fa men to
da sua car re i ra pú bli ca?

Aler to para esse des vão. Isso é um des vão. Tal-
vez fos se mais lí ci to não te rem dado para trás, po li ti-
zan do a Fu na sa. Tal vez fos se mais lí ci to não te rem
ce di do a um even tu al pe di do da De pu ta da e não te-
rem no me a do o ma ri do dela para car go al gum no Go -
ver no, se ele é tão des car tá vel, tão dis pen sá vel as-
sim. Se ele não é des car tá vel, não é dis pen sá vel, a
De pu ta da pode vo tar pelo es ta be le ci men to da mo nar-
quia, con tra ou a fa vor de qual quer re for ma, por es ta-
be le ci men to de re la ções do Bra sil com Mar te, pode
vo tar, en fim, do je i to mais es drú xu lo que lhe cabe fa -
zer que o car go do seu ma ri do de ve ria ser man ti do in -
to ca do, em fun ção da sua com pe tên cia, do seu pre -
pa ro, do seu es pí ri to pú bli co. Ou seja, que o Go ver no
não en ve re de e não se des vie pe los des vãos que cos -
tu mam ser es ca bro sos da des po li ti za ção, em re la ção
ao ma cro, e da po li ti za ção, em re la ção ao mi cro, apa -
re lhan do aqui lo que é do povo no sa ne a men to, no
bem-es tar so ci al, de mons tran do ex pli ci ta men te, de
novo, esse ca rá ter en tre au to ri tá rio e fi si o ló gi co de al -
guém que pen sa: se não re zou pela car ti lha, eu de mi-
to; mas no me io qual quer um, ain da que des car tá vel,
ain da que im pres tá vel, ain da que in com pe ten te. No -
me io qual quer um des de que isso sir va aos in te res-
ses po lí ti cos e po li ti que i ros do bun ker do Pa lá cio do
Pla nal to.

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

pos) – Antes de dar a pa la vra a V. Exª, Se na dor Edi -
son Lo bão, a Mesa pre ten de fa zer um es cla re ci men to
ao Lí der Tião Vi a na, para que fi que cla ro o es tri to
cum pri men to do Re gi men to, como pre ten do e como
sem pre pro cu ro fa zer a bem do an da men to dos tra ba-
lhos da Casa.

Vou ler tex tu al men te o que diz o Re gi men to com 
re la ção a apar tes:

Art. 14 (…)
X – (...) 
b) não se rão per mi ti dos apar tes:
1 – ao Pre si den te;
2 – a pa re cer oral; 
3 – a en ca mi nha men to de vo ta ção,

sal vo nos ca sos de re que ri men to de ho me-

na gem de pe sar ou de voto de apla u so ou
se me lhan te;

4 – a ex pli ca ção pes so al;
5 – a ques tão de or dem;
6 – a con tra di ta a ques tão de or dem.

Ago ra, ten do o Lí der ape nas cin co mi nu tos, se
pre ten der ou con ce der o apar te den tro do tem po
que lhe é des ti na do, é uma ques tão que fica es tri ta-
men te a car go do ora dor. Isso é ex pres so, não é ve -
da do no Re gi men to.

Por tan to, ten do o no bre Lí der Arthur Vir gí lio fa -
la do den tro do seu tem po e ten do tido S. Exª a ha bi li-
da de e o cum pri men to por par te dos ou tros Se na do-
res de apar te ar, den tro do tem po do ora dor, Se na dor
Tião Vi a na, a ques tão não me re ce qual quer ques ti o-
na men to. O Re gi men to é ex plí ci to com re la ção a per -
mi tir o apar te quan do o uso da pa la vra é fe i to por lí der
de Par ti do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Te nho cer te za ab so lu ta da
im par ci a li da de, da ma ne i ra cor re ta e de mo crá ti ca
como V. Exª sem pre con duz os tra ba lhos da Mesa.

Só gos ta ria de lem brar a V. Exª que até o dia de
hoje, até a ma ni fes ta ção do Lí der Arthur Vir gí lio, as
ati tu des in ter pre ta ti vas da Mesa em re la ção à fala de
lí der, por que di zem res pe i to à fala, à co mu ni ca ção de
in te res se par ti dá rio, con for me está no Re gi men to, é
de que não pode ha ver apar tes, os qua is fo ram ne ga-
dos quan do da fala de lí de res.

Se for aber to o pre ce den te de ser uma ati tu de
re gi men tal, eu gos ta ria que fos se ado ta da da qui por
di an te em to dos os ca sos. To da via, até este mo men to,
a in ter pre ta ção da Mesa do Se na do Fe de ral foi no
sen ti do de que não se ri am per mi ti dos apar tes.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Tião Vi a na, a Mesa res pon de, es cla-
re cen do a V. Exª ....(Pa u sa.)

Vou aguar dar, Se na dor Tião Vi a na. Qu an do V.
Exª pu der pres tar aten ção a esta Pre si dên cia... Per -
doe-me.

A Mesa, nas ve zes em que não per mi tiu o apar -
te, só pode tê-lo fe i to em fun ção do tem po, que é de
cin co mi nu tos. Não há no Re gi men to es pa ço para
qual quer ou tra in ter pre ta ção. O Re gi men to é cla ro. E,
se V. Exª pre ten de dis cu tir o Re gi men to com a Asses -
so ria de V. Exª, é um di re i to que as sis te a V. Exª, in clu-
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si ve ques ti o nar, mas não dis cu tir com a Mesa aqui lo
que en ten de ser ....

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Tenho
res pe i to por V. Exª, mas vou co mu ni car, por es cri to, a
mi nha dis cor dân cia e pe dir um jul ga men to da Mesa
do Se na do Fe de ral e, se for pre ci so, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por que te nho cer -
te za ab so lu ta de que es tou cor re to no en ten di men to
do Re gi men to do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa man tém a in for ma ção de que o en ten-
di men to de não con ce der apar tes em ho rá rio de Li de-
ran ça se pren de, úni ca e ex clu si va men te, ao fato de
ter o Lí der ape nas cin co mi nu tos. So men te esta in ter-
pre ta ção pode ser dada. O Re gi men to é cla ro; não há
ne nhu ma ve da ção. Con tu do, é di re i to de V. Exª re me-
ter à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
ao Ple ná rio, ou mes mo ten tar emen dar o Re gi men to,
mas a Mesa man tém a de ci são e V. Exª tem o di re i to
de con tra ela in ter por re cur so.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª tem a pa la vra,
pela or dem.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela or-
dem.) – Peço a V. Exª que me ins cre va, como Lí der,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª pre ten de fa lar ime di a ta men te? O di re i to
lhe as sis te, como Lí der, Se na dor Edi son Lo bão. (Pa u-
sa.)

Con ce do, pois, a pa la vra a V. Exª para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do Re -
gi men to Inter no, por cin co mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, fa lar so bre Du que de Ca xi as, na co me-
mo ra ção do bi cen te ná rio do seu nas ci men to, nes se
25 de agos to é re i te rar, quan do se de tém no es tu do
dos nos sos ho mens pú bli cos, os mé ri tos de um no tá-
vel pa tri o ta cul tu a do por todo o Bra sil.

Mul ti fá ri as fo ram as fa ce tas da sua pri mo ro sa
per so na li da de, que de vem sem pre ser lem bra das não 
so men te pela gra ti dão que lhe deve a Pá tria, mas
como fon tes de or gu lho cí vi co para as ge ra ções que
se su ce dem.

Ca xi as vi veu num pe río do que, em bo ra mun di al-
men te con tur ba do, tor nou-se a épo ca his tó ri ca em
que se se di men ta ram os va lo res mais pre ci o sos da
hu ma ni da de. Qu an do nas ceu, em 1803, ain da per du-
ra vam, no mun do in te i ro, as gra ves se qüe las da Re vo-
lu ção Fran ce sa de 1789, das qua is re sul tou, fi nal-
men te, o in con tras tá vel amor pela li ber da de. Assim,
ele as sis tiu, des de me ni no, à as cen são e que da do
gran de Na po leão. Tes te mu nhou a che ga da ao Bra sil
de D.João VI e so mou-se aos que pe ga ram em ar mas

para sus ten tar, com o re tor no do rei a Por tu gal, a pro -
cla ma ção da Inde pen dên cia e a con ti nu i da de, por
mu i tas dé ca das, da mo nar quia ge nu i na men te bra si le-
i ra. Foi con tem po râ neo das lu tas em que San Mar tin
li ber tou o Chi le; Bo lí var, a Co lôm bia; e Su cre, o Equa -
dor e o Peru, além da in de pen dên cia do Uru guai, em
1830.

A atu a ção de Ca xi as, como mi li tar, di fi cil men te
en con tra rá pa ra le lo em qual quer ou tro lu gar do mun -
do. Foi o co man dan te sem pre con vo ca do pelo seu ex -
cep ci o nal ta len to de es tra te gis ta e gran de co ra gem
para so lu ci o nar, em be né fi co do Bra sil, os mu i tos con -
fli tos que ame a ça vam nos sa uni da de po lí ti ca e ter ri to-
ri al. Em 1851, foi o vi to ri o so co man dan te das for ças
no Sul con tra Ro sas, na Argen ti na, e Ori be, no Uru -
guai. Na guer ra do Pa ra guai, as su miu com de fi ni ti vo
êxi to o co man do das for ças bra si le i ras, em 1866, em
meio às su ces si vas vi tó ri as do in do má vel So la no Lo -
pes. Nes sa san gren ta cam pa nha, o nos so Exér ci to
uti li zou pela pri me i ra vez os ba lões de re co nhe ci men-
to para ob ser var po si ções ini mi gas. Assim atu ou,
sem pre com bra vu ra e gran de ge ne ro si da de para
com os ven ci dos, nas con fla gra ções de São Pa u lo,
Mi nas, Rio Gran de do Sul e em mo vi men tos de re bel-
dia con tra o go ver no Impe ri al.

Como fi lho do Ma ra nhão – que, com mu i ta hon -
ra, já go ver nei, re pre sen tei na Câ ma ra dos De pu ta-
dos em dois man da tos e aqui, no Se na do, cum pro,
em nome do seu povo, o ter ce i ro man da to de Se na-
dor –, in cli no-me, na tu ral men te, a fi xar a fi gu ra de Ca -
xi as como Pre si den te do meu Esta do em 1840. Acu -
mu lan do tais fun ções com as de co man dan te das for -
ças im pe ri a is, com ba teu a re vol ta da Ba la i a da. Ini ci a-
da no Ma ra nhão, a su ble va ção es ten deu-se ao Pi a uí
e Ce a rá. Como sem pre ocor reu na sua vida de vi to ri o-
so, o Co ro nel Luís Alves de Lima e Sil va con se guiu a
pa ci fi ca ção des sas pro vín ci as, ir ma nan do as co mu ni-
da des de sa vin das. Por tais fe i tos, foi pro mo vi do a bri -
ga de i ro e ga lar do a do com o tí tu lo no bi liár qui co de Ba -
rão de Ca xi as.

Nem to dos co nhe cem, Sr. Pre si den te, o epi só-
dio que vin cu la Ca xi as ao rio Ita pe cu ru, um im por tan-
te cur so de água que per cor re 610 qui lô me tros em
ter ri tó rio ma ra nhen se até de sa guar no oce a no Atlân -
ti co. O Ita pe cu ru – nos dias cor ren tes agre di do pela
po lu i ção e de vas ta ção das ma tas ci li a res – já foi na ve-
gá vel e pas sou a ter con di ções eco nô mi cas gra ças à
ini ci a ti va de Ca xi as.

O co ro nel Luís Alves de Lima e Sil va, no seu pe -
río do ma ra nhen se, foi o pri me i ro a vi su a li zar a im por-
tân cia, in clu si ve es tra té gi ca, do Ita pe cu ru. Em 1840,
em ple na Ba la i a da, es ti mu lou a Assem bléia do Ma ra-
nhão a fa zer con ces sões para quem qui ses se ex plo-
rar a sua na ve ga ção, o que se con su mou al guns anos 
de po is.
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Pode-se di zer, com acen tu a do sen ti men to de
bra si li da de, que Ca xi as foi um dos mais con ce i tu a dos
e res pe i tá ve is pró-ho mens bra si le i ros do sé cu lo XIX.
O úni co a re ce ber no Bra sil o tí tu lo de du que, re fle-
te-se nes sa ini ci a ti va iné di ta do go ver nan te o quan to
de gra ti dão lhe quis ex pli ci tar a Pá tria.

Em 1923, a data de nas ci men to de Ca xi as (25
de agos to) foi con sa gra da como “Dia do Sol da do” e,
em 1962, nos so go ver no o pro cla mou Pa tro no do
Exér ci to Bra si le i ro.

É o con ce i to que ado ta mos como nos so, com a
mis são de in cu ti-lo nas ge ra ções vin dou ras.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR EDSON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa lar so bre o Du que de
Ca xi as, na co me mo ra ção do bi cen te ná rio do seu nas -
ci men to nes se 25 de agos to – Luís Alves de Lima e
Sil va, o mi li tar, o po lí ti co, o go ver nan te –, é re i te rar,
quan do se de tém no es tu do dos nos sos ho mens pú -
bli cos, os mé ri tos de um no tá vel pa tri o ta cul tu a do por
todo o Bra sil.

Mul ti fá ri as fo ram as fa ce tas da sua pri mo ro sa
per so na li da de, que de vem sem pre ser lem bra das não 
so men te pela gra ti dão que lhe deve a Pá tria, mas
como fon tes de or gu lho cí vi co para as ge ra ções que
se su ce dem.

Ca xi as vi veu num pe río do que, em bo ra mun di al-
men te con tur ba do, tor nou-se a épo ca his tó ri ca em
que se se di men ta ram os va lo res mais pre ci o sos da
hu ma ni da de. Qu an do nas ceu, em 1803, ain da per du-
ra vam, no mun do in te i ro, as gra ves se qüe las da Re vo-
lu ção Fran ce sa de 1789, das qua is re sul tou, fi nal-
men te, o in con tras tá vel amor pela li ber da de. Assis tiu,
des de me ni no, à as cen são e que da do gran de Na po-
leão. Tes te mu nhou a che ga da ao Bra sil de D. João VI,
e so mou-se aos que pe ga ram em ar mas para sus ten-
tar, com o re tor no do rei a Por tu gal, a pro cla ma ção da
Inde pen dên cia e a con ti nu i da de, por mu i tas dé ca das,
da mo nar quia ge nu i na men te bra si le i ra. Foi con tem-
po râ neo das lu tas em que San Mar tin li ber tou o Chi le;
Bo lí var, a Co lôm bia; e Su cre, o Equa dor e o Peru,
além da in de pen dên cia do Uru guai, em 1830.

A atu a ção de Ca xi as, como mi li tar, di fi cil men te
en con tra rá pa ra le lo em qual quer ou tro lu gar do mun -
do. Foi o co man dan te sem pre con vo ca do, pelo seu
ex cep ci o nal ta len to de es tra te gis ta e gran de co ra-
gem, para so lu ci o nar, em be ne fí cio do Bra sil, os mu i-
tos con fli tos que ame a ça vam nos sa uni da de po lí ti ca e 
ter ri to ri al. Em 1851, foi o vi to ri o so co man dan te das
for ças no Sul con tra Ro sas, na Argen ti na, e Ori be, no
Uru guai.  Na guer ra do Pa ra guai, as su miu com de fi ni-

ti vo êxi to o co man do das for ças bra si le i ras, em 1866,
em meio às su ces si vas vi tó ri as do in do má vel So la no
Lo pes. Nes sa san gren ta cam pa nha, o nos so Exér ci to
uti li zou pela pri me i ra vez os ba lões de re co nhe ci men-
to para ob ser var po si ções ini mi gas. Assim atu ou,
sem pre com bra vu ra e gran de ge ne ro si da de para
com os ven ci dos, nas con fla gra ções de São Pa u lo,
Mi nas, Rio Gran de do Sul e mo vi men tos de re bel dia
con tra o go ver no im pe ri al.

Como fi lho do Ma ra nhão – que com mu i ta hon ra
já go ver nei, re pre sen tei na Câ ma ra dos De pu ta dos
em dois man da tos e, aqui nes te Se na do, cum pro em
nome do seu povo o ter ce i ro man da to de se na dor -,
in cli no-me na tu ral men te a fi xar a fi gu ra de Ca xi as
como Pre si den te do meu  Esta do em 1840. Acu mu-
lan do tais fun ções com as de co man dan te das for ças
im pe ri a is, com ba teu a re vol ta da “Ba la i a da”. Ini ci a da
no Ma ra nhão, a su ble va ção es ten deu-se ao Pi a uí e
Ce a rá. Como sem pre ocor reu na sua vida de vi to ri o-
so, o co ro nel Luís Alves de Lima e Sil va con se guiu a
pa ci fi ca ção des sas pro vín ci as, ir ma nan do as co mu ni-
da des de sa vin das. Por tais fe i tos, foi pro mo vi do a bri -
ga de i ro e ga lar do a do com o tí tu lo no bi liár qui co de Ba -
rão de Ca xi as.

Nem to dos co nhe cem, Se nhor Pre si den te, o
epi só dio que vin cu la Ca xi as ao Rio Ita pe cu ru, um im -
por tan te cur so de água que per cor re 610 qui lô me tros
em ter ri tó rio ma ra nhen se até de sa guar no Oce a no
Atlân ti co. O Ita pe cu ru – nos dias cor ren tes agre di do
pela po lu i ção e de vas ta ção das ma tas ci li a res – já foi
na ve gá vel, e pas sou a ter con di ções eco nô mi cas gra -
ças à ini ci a ti va de Ca xi as.

O co ro nel Luiz Alves de Lima e Sil va, no seu pe -
río do ma ra nhen se, foi o pri me i ro a vi su a li zar a im por-
tân cia in clu si ve es tra té gi ca do Ita pe cu ru. Em 1840,
em ple na “Ba la i a da”, es ti mu lou a Assem bléia do Ma -
ra nhão a fa zer con ces sões para quem qui ses se ex-
plo rar sua na ve ga ção, o que se con su mou al guns
anos de po is. Em maio de 1849, sin gra va as águas do
Ita pe cu ru a ga i o la “Ca xi en se”, 40 ca va los de for ça, da 
Com pa nhia de Na ve ga ção a Va por do Ma ra nhão, fa -
zen do a vi a gem ina u gu ral. Em 1870, nove va po res de
ou tras com pa nhi as já cor ta vam as águas des se Rio
da Inte gra ção Ma ra nhen se. O de ma i or ca pa ci da de
foi o “Gu ru pi”, com 156 pés de com pri men to e ca pa ci-
da de para 411 to ne la das. To das as má qui nas que in -
dus tri a li za ram as ci da des ri be i ri nhas no iní cio do sé -
cu lo XX vi e ram pelo rio, im por ta das da Ingla ter ra. O
Ita pe cu ru foi o elo a li gar as re giões ma ra nhen ses,
trans por tan do pro du ções agrí co las e co mer ci a is en -
tre São Luís e as ci da des a mon tan te.

Pode-se di zer, com acen tu a do sen ti men to de
bra si li da de, que Ca xi as foi um dos mais con ce i tu a dos
e res pe i tá ve is pró-ho mens bra si le i ros do sé cu lo XIX.
O úni co a re ce ber no Bra sil o tí tu lo de du que, re fle-
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te-se nes sa ini ci a ti va iné di ta do go ver nan te o quan to
de gra ti dão lhe quis ex pli ci tar a Pá tria. Duas ve zes mi -
nis tro da Gu er ra, pre si den te tam bém da Pro vín cia do
Rio Gran de do Sul, mais tar de um dos seus se na do-
res e, por úl ti mo, pre si den te do Con se lho de Esta do,
em to das as po si ções onde atu ou fi ca ram mar ca das
sua cor re ção e ti ro cí nio.

Em 1923, a data de nas ci men to de Ca xi as (25
de agos to) foi con sa gra da como “Dia do Sol da do” e,
em 1962, nos so go ver no pro cla mou-o “Pa tro no do
Exér ci to Bra si le i ro”.

Em tre cho de re cen te ar ti go no “No ti ciá rio do
Exér ci to”, o ilus tre Ge ne ral Fran cis co Ro ber to de
Albu quer que, Co man dan te do Exér ci to, de fi niu em fe -
liz sín te se Ca xi as “não ape nas como o vul to his tó ri co
do pas sa do, mas, so bre tu do, como o íco ne cul tu a do
do pre sen te.”

É o con ce i to que ado ta mos como nos so, com a
mis são de in cu ti-lo nas ge ra ções por vin dou ras.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 

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

pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao no bre Lí der
Mar ce lo Cri vel la, do PL do Rio de Ja ne i ro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Se na dor Mar ce lo Cri vel la, con ce di a pa la vra a
V. Exª pela or dem, mas en ten do que V. Exª está so li ci-
tan do a pa la vra para fa lar pela Li de ran ça do Par ti do
Li be ral; por tan to, con ce do a pa la vra a V. Exª, pelo pra -
zo de cin co mi nu tos, como Lí der, nos ter mos do art.
14, in ci soII, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

Em se gui da pas sa re mos à Ordem do Dia.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
te nho ocu pa do esta tri bu na re i te ra das ve zes para ba -
ter na mes ma te cla, ou seja, cla mar por tra ta men to
mais jus to para o meu Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Entre tan to, os fa tos se su ce dem, se re pe tem e
le vam-me a re tor nar ao as sun to, cer to de que não
pos so me omi tir, sob pena de que o meu si lên cio soe
cúm pli ce à dis cri mi na tó ria re la ção da União com o
Rio de Ja ne i ro.

Peço per mis são aos meus Pa res para ler nota
pu bli ca da pela co lu nis ta Hil de gard Angel no Jor nal
do Bra sil de hoje. 

Diz o se guin te:.

É acin to sa a di fe ren ça de tra ta men to
dado pela União ao Rio de Ja ne i ro, em com -
pa ra ção aos de ma is Esta dos. Sa bem com
quan tos qui lô me tros de es tra da o Pro gra ma

Ro do viá rio de obras con tem pla o Rio nes te
2003? Dois! Vo cês le ram di re i to, sim! São 2
= 1+ 1. Enquan to, no Sul, lan ça-se o pla no
de du pli ca ção da BR 101, que pre mia o Rio
Gran de com 94,3 qui lô me tros e R$598 mi-
lhões, e San ta Ca ta ri na com 248,5 qui lô me-
tros e R$1,4 bi lhão.

Sr. Pre si den te, no Mi nis té rio dos Trans por tes no
go ver no pas sa do, as sis ti mos a um ver da de i ro de se-
qui lí brio. Enquan to em São Pa u lo du pli ca ram-se a
Ré gis Bit ten court e a Fer não Dias e cri ou-se um Ro -
do a nel de mais de R$6 bi lhões, nos oito anos do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que, as úni cas obras do Mi nis-
té rio dos Trans por tes no Esta do do Rio de Ja ne i ro fo -
ram as pri va ti za ções da BR-101, no tre cho que para
Te re só po lis, da Pon te Rio-Ni te rói, da Ma ni lha. Não
hou ve in ves ti men tos. Na BR-040, que vem para Bra -
sí lia, pas san do por Belo Ho ri zon te, hou ve ape nas pri -
va ti za ção e pe dá gi os.

Essa dis cri mi na ção con ti nua em re la ção a um
Esta do que en via para a União, to dos os me ses – é
bom res sal tar isso –, R$ 3,5 bi lhões e re ce be como
ver bas re pas sa das di re ta men te ape nas R$100 mi-
lhões. O Rio de Ja ne i ro já não agüen ta mais essa dis -
cri mi na ção. Vou pe dir ao Pre si den te Lula, do qual sou
ad mi ra dor, para lan çar o pro gra ma Dis cri mi na ção
Zero. Dis cri mi na ção Zero para o Rio! 

Alguns di rão que o Se na do não é Casa para tra -
tar de as sun tos pa ro qui a is, aqui se zela pelo equi lí-
brio fe de ra ti vo. Então, va mos olhar São Pa u lo. Se o
Rio de Ja ne i ro man da R$40 bi lhões por ano para a
União e re ce be em tor no de R$1,5 bi lhão; São Pa u lo
man da R$90 bi lhões, mas re ce be de vol ta qua se
R$30 bi lhões. Como pode o Esta do mais rico re ce ber
tan to a mais que o se gun do mais rico? 

Essas são re gras da Cons ti tu i ção, que são in -
jus tas. Estou dis cur san do as sim por que a re for ma tri -
bu tá ria está che gan do e pre ci sa ser jus ta para com
um Esta do que, há pou cos dias, mos trou para o Bra sil
uma fila de 40 mil flu mi nen ses bus can do em pre go de
gari. Isso ma chu ca o nos so co ra ção! Essa ci da de
hos pi ta le i ra, esse povo ge ne ro so já não agüen ta mais 
tan to sa cri fí cio.

Ao es go tar o meu tem po, en cer ro, pe din do ao
Se na do Fe de ral que se una a este ple i to do meu Esta -
do por jus ti ça na re for ma tri bu tá ria.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mar ce lo Cri -
vel la, 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. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço que me ins cre va para fa lar pela
Li de ran ça do PFL após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to em quar to lu gar.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 356, DE 2003

Dis põe so bre li mi tes de des pe sas
de cus te io e ma nu ten ção do ser vi ço de
lo te ri as, des ti na par te dos re cur sos das
lo te ri as fe de ra is para o Fun do Na ci o nal
do Meio Ambi en te, cri a do pela Lei nº
7.797, de 10 de ju lho de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A soma das des pe sas de cus te io e ma nu-

ten ção do ser vi ço das mo da li da des de lo te ri as fe de-
ra is em vi gor, in clu si ve os dis pên di os com dis tri bu i do-
res e re ven de do res de bi lhe tes, não po de rá ter par ti ci-
pa ção su pe ri or a dez por cen to na dis tri bu i ção efe ti va
da ar re ca da ção to tal.

Art. 2º Na dis tri bu i ção efe ti va do to tal da ar re ca-
da ção de cada tes te ou ex tra ção das atu a is mo da li da-
des de lo te ria fe de ral, se rão des ti na dos ao Fun do Na -
ci o nal do Meio Ambi en te, em con so nân cia com o in ci-
so IV do art. 2º da Lei nº 7.797, de 10 de ju lho de 1989, 
os se guin tes per cen tu a is:

I – lo te ri as de nú me ros, lo te ri as es por ti vas e
con cur sos es pe ci a is de lo te ri as es por ti vas: nove in te i-
ros e tre ze cen té si mos por cen to de cada mo da li da de;

II – lo te ria fe de ral: sete in te i ros e trin ta e nove
cen té si mos por cen to; e

III – lo te ria ins tan tâ nea: dez por cen to.
Art. 3º Do va lor dos prê mi os acu mu la dos de lo -

te ri as de nú me ros e es por ti vas, dez por cen to se rão
de du zi dos dos res pec ti vos sor te i os e ra te i os se guin-
tes e in te gra rão o Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en te.

Art. 4º Os re cur sos de que tra ta esta lei se rão
apli ca dos em con for mi da de com as di re tri zes da Po lí-
ti ca Na ci o nal do Meio Ambi en te, ins ti tu í da pela Lei nº
6.938, de 31 de agos to de 1981, com os ob je ti vos do
Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en te e de acor do com
as pri o ri da des es ta be le ci das nas Agen das 21 lo ca is.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção de pro gra mas e
pro je tos fi nan ci a dos com re cur sos ad vin dos des ta lei, 
é as se gu ra da a par ti ci pa ção da co mu ni da de be ne fi ci-
a da, me di an te o ofe re ci men to de con tra par ti da na
alo ca ção de re cur sos fi nan ce i ros ou hu ma nos lo ca is.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se o § 1º do art. 2º da Lei nº
6.168, de 9 de de zem bro de 1974, con for me re da ção
dada pelo De cre to-Lei nº 1.923, de 20 de ja ne i ro de
1982, e o in ci so II do art. 8º da Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998.

Jus ti fi ca ção

A vi ta li za ção das ações que vi sem ao equi lí brio
eco ló gi co e ao de sen vol vi men to sus ten tá vel é es sen-
ci al para a con se cu ção dos pre ce i tos pre vis tos no Tí -
tu lo VIII – Da Ordem So ci al, Ca pí tu lo VI da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que tra ta es pe ci fi ca men te do Meio Ambi -
en te.

No âm bi to in fra cons ti tu ci o nal, a Po lí ti ca Na ci o-
nal do Meio Ambi en te, ins ti tu í da pela Lei nº 6.938, de
31 de agos to de 1981, ob je ti va a pre ser va ção, a me -
lho ria e a re cu pe ra ção da qua li da de am bi en tal pro pi-
cia à vida, vi san do a as se gu rar con di ções ao de sen-
vol vi men to so ci o e co nô mi co, aos in te res ses da se gu-
ran ça na ci o nal e à pro te ção da dig ni da de da vida hu -
ma na. Além dis so, essa Po lí ti ca pro cu ra, en tre ou tras
co i sas, com pa ti bi li zar o de sen vol vi men to eco nô mi-
co-so ci al com a pre ser va ção do meio am bi en te e do
equi lí brio eco ló gi co.

Fi gu ram en tre os prin cí pi os da Po lí ti ca Na ci o nal
do Meio Ambi en te: a pro te ção dos ecos sis te mas; a
ra ci o na li za ção, o pla ne ja men to e a fis ca li za ção do
uso dos re cur sos am bi en ta is; o con tro le e o zo ne a-
men to das ati vi da des po ten ci al ou efe ti va men te po lu i-
do ras; o in cen ti vo a ati vi da des de es tu do e pes qui sa
com vis tas ao uso ra ci o nal e à pro te ção dos re cur sos
am bi en ta is; a pro te ção de áre as ame a ça das de de-
gra da ção e a re cu pe ra ção das já de gra da das; o
acom pa nha men to do es ta do da qua li da de am bi en tal;
a edu ca ção am bi en tal em to dos os ní ve is.

No es pí ri to da Po lí ti ca Na ci o nal do Meio Ambi -
en te e com o ob je ti vo de de sen vol ver os pro je tos que
vi sem ao uso ra ci o nal e sus ten tá vel de re cur sos na tu-
ra is, in clu in do a ma nu ten ção, me lho ria ou re cu pe ra-
ção da qua li da de am bi en tal, no sen ti do de ele var a
qua li da de de vida da po pu la ção bra si le i ra, foi ins ti tu í-
do, por meio da Lei nº 7.797, de 10 de ju lho de 1989, o 
Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en te, cons ti tu í do por
do ta ções or ça men tá ri as, do a ções, ren di men tos do
pró prio Fun do e ou tras fon tes de fi ni das em lei.

A ins tân cia de ci só ria do Fun do Na ci o nal do
Meio Ambi en te é o Con se lho De li be ra ti vo, que tem
por com pe tên cia jul gar as so li ci ta ções de apo io a pro -
je tos. Esse Con se lho é com pos to por re pre sen tan tes
do go ver no e das or ga ni za ções não go ver na men ta is
que atu am na área do meio am bi en te. A ad mi nis tra-
ção do Fun do, re pre sen ta da por sua di re to ria, é com -
pos ta por um cor po téc ni co que pos sui, en tre ou tras,
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a atri bu i ção de aná li se, acom pa nha men to e ava li a ção
fi nal de pro je tos.

A apli ca ção dos re cur sos fi nan ce i ros do Fun do,
nos úl ti mos anos, con cen tra-se em oito áre as: ex ten-
são flo res tal, ges tão in te gra da de áre as pro te gi das,
ma ne jo sus ten tá vel da flo ra e da fa u na, uso sus ten tá-
vel dos re cur sos pes que i ros, edu ca ção am bi en tal,
Ama zô nia sus ten tá vel, qua li da de am bi en tal e ges tão
in te gra da de re sí du os só li dos. Pela le gis la ção, são
con si de ra das pri o ri tá ri as as apli ca ções em: uni da des
de con ser va ção, pes qui sa e de sen vol vi men to tec no-
ló gi co, edu ca ção am bi en tal, ma ne jo e ex ten são flo-
res tal, de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal, con tro le am bi-
en tal e apro ve i ta men to eco nô mi co ra ci o nal e sus ten-
tá vel da flo ra e da fa u na na ti vas.

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo in cre-
men tar os re cur sos do Fun do Na ci o nal do Meio Ambi -
en te, com vis tas ao for ta le ci men to de ações, pro je tos
e me di das vol ta dos, pre fe ren ci al men te, para o apo io
às Agen das 21 Lo ca is.

Com base nas di re tri zes tra ça das pela Agen da
21, do cu men to apro va do du ran te a Con fe rên cia das
Na ções Uni das so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi-
men to, a ECO 92, re a li za da em 1992, no Rio de Ja ne-
i ro, o Bra sil fi na li zou a cons tru ção da Agen da 21 Bra -
si le i ra no iní cio de 2002. Ambos os do cu men tos re co-
nhe cem a im por tân cia da es fe ra lo cal na con cre ti za-
ção de po lí ti cas pú bli cas sus ten tá ve is, me di an te a
ela bo ra ção de Agen das 21 Lo ca is. De acor do com o
ca pí tu lo 28 da Agen da glo bal, cor ro bo ra do~pela
Agen da bra si le i ra, como mu i tos dos pro ble mas e so -
lu ções tra ta dos na Agen da 21 têm suas ra í zes nas ati -
vi da des lo ca is, a par ti ci pa ção e co o pe ra ção das au to-
ri da des lo ca is será um fa tor de ter mi nan te na re a li za-
ção de seus ob je ti vos. As au to ri da des lo ca is cons tro-
em, ope ram e man tém a in fra–es tru tu ra eco nô mi ca,
so ci al e am bi en tal, su per vi si o nam os pro ces sos de
pla ne ja men to, es ta be le cem as po lí ti cas e re gu la men-
ta ções am bi en ta is lo ca is e con tri bu em para a im ple-
men ta ção de po lí ti cas am bi en ta is na ci o na is e sub na-
ci o na is. Como ní vel de go ver no mais pró xi mo do
povo, de sem pe nham um pa pel es sen ci al na edu ca-
ção, mo bi li za ção e res pos ta ao pú bli co, em fa vor de
um de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Com efe i to, pro po mos que par te dos re cur sos
das lo te ri as fe de ra is, atu al men te des ti na da às des pe-
sas de cus te io e de ma nu ten ção dos ser vi ços de lo te-
ri as, bem como par te dos prê mi os acu mu la dos nas
lo te ri as de nú me ros e es por ti vas, seja re a lo ca da para 
o fi nan ci a men to das ini ci a ti vas re la ci o na das às Agen -
das 21 lo ca is.

Nes se sen ti do, su ge ri mos que, na exe cu ção dos 
pro gra mas e pro je tos a se rem fi nan ci a dos com os re -
cur sos des ta lei, seja as se gu ra da a par ti ci pa ção das
co mu ni da des lo ca is, me di an te o ofe re ci men to de con -

tra par ti das sob a for ma de re cur sos hu ma nos lo ca is
ou fi nan ce i ros adi ci o na is.

Vale res sal tar, por fim, que a re a lo ca ção ora pro -
pos ta não al te ra a des ti na ção dos re cur sos tra di ci o-
nal men te vol ta dos para a área so ci al, em es pe ci al os
se to res edu ca ci o nal, cul tu ral e des por ti vo, nem a des -
ti na ção para a pre vi dên cia so ci al. Pelo con trá rio, a ini -
ci a ti va visa a in cre men tar os re cur sos para a área so -
ci al em sen ti do am plo, na qual se in se re a pre ser va-
ção do meio am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do,
con for me pre co ni za do pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com o
apo io de nos sos Pa res para a apro va ção des se Pro je-
to de Lei, que, ao nos so ver, cons ti tui im por tan te ini ci-
a ti va do Se na do Fe de ral para a pro mo ção do de sen-
vol vi men to sus ten tá vel com base em di ag nós ti cos e
so lu ções iden ti fi ca dos na es fe ra lo cal, re co nhe ci da-
men te de ci si va na im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli-
cas sus ten tá ve is.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2003. – Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989

Cria o Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en 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:
....................................................................................

Art. 2º Cons ti tu i rão re cur sos do Fun do Na ci o nal
de Meio Ambi en te de que tra ta o art. 1º des ta Lei:

I – do ta ções or ça men tá ri as da União;
II – re cur sos re sul tan tes de do a ções, con tri bu i-

ções em di nhe i ro, va lo res, bens mó ve is e imó ve is,
que ve nha a re ce ber de pes so as fí si cas e ju rí di cas;

III – ren di men tos de qual quer na tu re za, que ve -
nha a au fe rir como re mu ne ra ção de cor ren te de apli -
ca ções do seu pa tri mô nio;

IV – ou tros, des ti na dos por lei.
Pa rá gra fo úni co. As pes so as fí si cas e ju rí di cas

que fi ze rem do a ções ao Fun do Na ci o nal de Meio Ambi -
en te go za rão dos be ne fí ci os da Lei nº 7.505, de 2 de ju -
lho de 1986, con for me se dis pu ser em re gu la men to.
....................................................................................

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Meio Ambi en te, seus fins e me ca nis mos
de for mu la ção e apli ca ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.
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O Pre si den te da Re pú bli ca ,faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:
....................................................................................

LEI Nº 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974

Cria o Fun do de Apo io ao De sen vol-
vi men to So ci al – FAS – e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca ,faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:
....................................................................................

Art 2º Cons ti tu em re cur sos do FAS:
I – A ren da lí qui da das lo te ri as es por ti vas e fe de-

ral, na for ma da le gis la ção es pe cí fi ca em vi gor;
II – Re cur sos des ta ca dos para esse fim nos or -

ça men tos ope ra ci o na is da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral;
III – Re cur sos de do ta ções or ça men tá ri as da

União, es ta be le ci das anu al men te, em mon tan tes que
guar dem re la ção di re ta com as pre vi sões de dis tri bu i-
ção dos prê mi os bru tos das Lo te ri as, no res pec ti vo
exer cí cio;

IV – Ou tros re cur sos, de ori gem in ter na ou ex -
ter na, in clu si ve pro ve ni en tes de re pas ses ou fi nan ci a-
men tos.

§ 1º A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, pela exe cu ção
das ta re fas per ti nen tes à ex plo ra ção das lo te ri as es -
por ti vas e fe de ral, ca be rá a co mis são de 20% (vin te
por cen to) so bre a ren da bru ta res pec ti va.

§ 2º Do per cen tu al re fe ri do no pa rá gra fo an te ri-
or, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral re ti ra rá o va lor des ti-
na do à Co mis são de Re ven de do res e de ma is des pe-
sas com os ser vi ços Lo té ri cos.
....................................................................................

DECRETO–LEI Nº 1.923,
DE 20 DE JANEIRO DE 1982

Mo di fi ca a le gis la ção que dis põe so -
bre o Fun do de Apo io ao De sen vol vi men-
to So ci al – FAS.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
....................................................................................

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.

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 eu san ci o no a se guin te
Lei:
....................................................................................

Art 8º A ar re ca da ção ob ti da em cada tes te da
Lo te ria Espor ti va terá a se guin te des ti na ção:

I – qua ren ta e cin co por cen to para pa ga men to
dos prê mi os, in clu in do o va lor cor res pon den te ao im -
pos to so bre a ren da;

II – vin te por cen to para a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral – CEF, des ti na dos ao cus te io to tal da ad mi nis-
tra ção dos re cur sos e prog nós ti cos des por ti vos;

III – dez por cen to para pa ga men to, em par ce las
igua is, às en ti da des de prá ti cas des por ti vas cons tan-
tes do tes te, pelo uso de suas de no mi na ções, mar cas
e sím bo los;

IV – quin ze por cen to para o INDESP.
Pa rá gra fo úni co. Os dez por cen to res tan tes do

to tal da ar re ca da ção se rão des ti na dos à se gu ri da de
so ci al.
....................................................................................

(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) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº    , de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 5, de 2003 (nº
4.415/2001, na Casa de ori gem), que con-
ce de re mis são de dé bi to pre vi den ciá rio do
pe río do de abril de 1994 a abril de 1997, em 
face do re co lhi men to com base na Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, pe las agro in-
dús tri as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 773 e
774, de 2003, das Co mis sões de Assun tos
So ci a is e de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

À ma té ria não fo ram ofe re ci das emen das pe-
ran te a Mesa.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

É o se guin te o pro je to apro va do
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 91, de 2000; e com os Pro je tos de Lei do 
Se na do nºs 657, de 1999  e 32, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº
350/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre
a for ma e a apre sen ta ção dos sím bo los na -
ci o na is, ten do

Pa re ce res:
– nº 1.133, de 2003, da Co mis são de

Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men-
des, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das
nºs 1 a 3-CE, que apre sen ta; pela re je i ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de
2000, e dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
657, de 1999, e 32, de 2000, que tra mi tam

em con jun to; e pela au diên cia da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.; e

– nº 1.134, de 2003, de Ple ná rio, em subs ti tu i-
ção à Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la, fa vo rá vel à
ma té ria, com a Emen da nº 4-PLEN; e pela re je i ção
das emen das apre sen ta das pela Co mis são de Edu -
ca ção, do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2000,
e dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 657, de 1999,
e 32, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à ma té ria até
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to e as emen das.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -

das.
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.

É o se guin te o pro je to apro va do
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) Em vo ta ção
a Emen da nº 4, de ple ná rio, de pa re cer fa vo rá vel.

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.

É a se guin te a emen da apro va da.

EMENDA Nº 4 – PLEN DO RELATOR

Dê-se ao Ane xo II (Da Ban de i ra Na ci o nal), no
qua dro re fe ren te à “Cor res pon dên cia das Estre las da
Ban de i ra Na ci o nal com o Dis tri to Fe de ral e os Esta -
dos Bra si le i ros”, cons tan te do PLC nº 13, de 2001, a
se guin te re da ção:

ANEXO II
Da Bandeira Nacional

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

O SR PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção
em glo bo das Emen das de nºs 1 a 3-CE, que re ce be-
ram pa re cer con trá rio da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

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.)

Re je i ta das.
São as se guin tes as emen das re je i ta das.

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao in ci so III, do art. 8º, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350, de 1999, na Casa
de ori gem), a se guin te re da ção:

“Art.8º....................................................
..............................................................
III – re pro du zi da so bre pa re des, te tos,

vi dra ças, ve í cu los, ae ro na ves, ade si vos,
uten sí li os, ves ti men tas e ob je tos de uso
pes so al;

............................................................”

EMENDA Nº 2 – CE

Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co ao
art. 3º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº
350, de 1999, na Casa de ori gem):

“Art. 32. .................................................
Pa rá gra fo úni co. É obri ga tó ria a im-

pres são do de se nho da Ban de i ra Na ci o nal e 
da le tra do Hino Na ci o nal nas con tra ca pas
dos ca der nos do en si no fun da men tal pro du-
zi dos ou ad qui ri dos pelo Po der Pú bli co.”

EMENDA Nº 3 – CE

Dê-se ao in ci so III, do art. 1º, do Ane xo VIII, do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2001 (nº 350, de
1999, na Casa de ori gem) a se guin te re da ção:

“Ane xo VIII

Art.1º ....................................................
..............................................................
III – O todo bro can te so bre uma es pa-

da, em pala, em pu nha da de ouro, guar das
de blau, sal vo a par te do cen tro, que é de
go les e con ten do uma es tre la de pra ta, fi gu-
ra rá so bre uma co roa for ma da de um ramo
de café, à di re i ta, e de ou tro de gua ra ná, à
es quer da, am bos fru ti fi ca dos e da pró pria
cor, ata dos de blau, fi can do o con jun to so-
bre um res plen dor de ouro, cu jos con tor nos
for mam uma es tre la de vin te pon tas.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Fi cam
pre ju di ca dos o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de
2000, e os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 657, de
1999, e 32, de 2000.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

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 da Emen da do Se na do ao pro je to, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.142, DE 2003 
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na-
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de
2001 (nº 350, de 1999, na Casa de ori-
gem).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 13, de 2001 (nº 350, de 1999, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre a for ma e a apre sen ta ção dos sím -
bo los na ci o na is.

Sala de Re u niões da Co mis são, de   de 2003. –
José Sar ney,Pre si den te – Serys Slhes sa ren ko, Re -
la to ra – Mar ce lo Cri vel la – He rá cli to For tes – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

ANEXO AO PARECER Nº 1.142, DE 2003

Re da ção fi nal da Emen da do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de
2001 (nº 350, de 1999, na Casa de ori gem).

Dis põe so bre a for ma e a apre sen ta-
ção dos sím bo los na ci o na is.

Emen da úni ca
(Cor res pon de à Emen da nº 4 – Re la tor)

Dê-se ao Ane xo II (Da Ban de i ra Na ci o nal), no
qua dro re fe ren te à “Cor res pon dên cia das Estre las da
Ban de i ra Na ci o nal com o Dis tri to Fe de ral e os Esta -
dos Bra si le i ros”, cons tan te do Pro je to, a se guin te re -
da ção:

“ANE XO II
Da Bandeira Nacional

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do a 
ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

São os se guin tes os itens pre ju di ca dos
que tra mi ta vam em con jun to:

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei

da Câ ma ra nº 13, de 2001; e com os Pro je tos de Lei 
do Se na do nºs 657, de 1999 e 32, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 91, de 2000 (nº 2.990/97, na Casa de ori -
gem), que al te ra a re da ção dos arts. 13 e 14 da Lei nº
5.700, de 1º de se tem bro de 1971, que dis põe so bre a 
for ma e a apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is e dá
ou tras pro vi dên ci as, de ter mi nan do o has te a men to
diá rio da Ban de i ra Na ci o nal em to dos os pré di os pú -
bli cos

4

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 657, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei 

da Câ ma ra nº 91, de 2000, e 13, de 2001; e com o
Pro je to de Lei do Se na do nºs 32 de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 657, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o art. 11 da Lei nº 5.700, de 1º de
se tem bro de 1971 e dá ou tras pro vi dên ci as.

5

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 684, de 2003 – art. 336, III)
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je to de Lei

da Câ ma ra nº 91, de 2000, e 13, de 2001; e com o
Pro je to de Lei do Se na do nºs 657, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 32, de 2000, de au to ria da Se na do ra Lu zia
To le do, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 39 da
Lei nº 5.700,, de 1971, que dis põe so bre a for ma e a
apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na Casa de
ori gem), 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 para Uti li za ção no Trans por te Au tô no mo
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de Pas sa ge i ros, bem como para Pes so as Por ta do ras
de De fi ciên cia Fí si ca, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 958 e 959, de 2003, Re la tor:
Se na dor Efra im Mo ra is, das Co mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 e 2-CAE, que apre sen ta; e 

– de Assun tos So ci a is, fa vo rá vel ao Pro je to, às
Emen das nºs 1 e 2-CAE, e apre sen tan do a Emen da
nº 3-CAS.

Não exis tem emen das à ma té ria pe ran te a
Mesa.

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 He rá cli to For-
tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 734, DE 2003

Re que rem, nos ter mos do ar ti go 160, com bi na-
do com o ar ti go 199 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral e em es tri ta ob ser vân cia do Ato da Mesa do
Se na do Fe de ral nº 1, de 1997, a des ti na ção da Hora
do Expe di en te da Ses são do dia 21 de agos to de
2003, para ho me na ge ar a Se ma na Na ci o nal do
Excep ci o nal, que anu al men te ocor re en tre os dias 21
e 28 de agos to. A ho me na gem, por ini ci a ti va dos Se -
na do res Flá vio Arns e Edu ar do Aze re do, fará par te
dos even tos que se rão de sen vol vi dos em todo o País
para mar car a Se ma na Na ci o nal do Excep ci o nal.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2003. – Se -
na dor Flá vio Arns –  Edu ar do Aze re do – Au gus to
Bo te lho – Tas so Je re is sa ti – Sér gio Gu er ra – Ro -
mero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to que aca ba de ser lido pre ten dia des ti nar o
tem po re ser va do aos ora do res da Hora do Expe di-
en te da pre sen te ses são para ho me na ge ar a Se ma-
na Na ci o nal do Excep ci o nal.

Uma vez que, por so li ci ta ção do Se na dor Flá vio
Arns, foi in clu í do na pa u ta de hoje o pro je to que aca bo
de anun ci ar, con ce do a pa la vra a S. Exª para dis cu tir a 
ma té ria e, apro ve i tan do a opor tu ni da de, pres tar a ho -
me na gem que so li ci tou.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Flá vio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, agra de ço a opor tu ni da de. De fato,
esse pro je to, que está sen do apro va do, de isen ção do 
IPI para os con du to res de ve í cu los adap ta dos, ou
seja, pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, tem
por ob je ti vo cor ri gir um pe que no equí vo co que acon -

te ceu na apro va ção de ou tro pro je to, no Se na do Fe -
de ral, que per mi tia a isen ção de IPI tam bém para pes -
so as por ta do ras de de fi ciên cia vi su al, de fi ciên cia
men tal, au tis mo, e para pes so as com de fi ciên cia fí si-
ca que não po de ri am ser con du to ras de ve í cu los.

Qu e ro res sal tar que, nes sa área, hou ve um
avan ço ex tra or di ná rio e tam bém uma sen si bi li da de
bas tan te gran de da par te do Go ver no de Lula, por es -
ten der o be ne fí cio de isen ção do im pos to para ou tras
áre as de de fi ciên cia e, as sim, per mi tir que o di re i to de 
ir e vir des sas pes so as pos sa, por meio des sa ini ci a ti-
va, tam bém ser re a li za do.

Ha via uma ex pec ta ti va mu i to gran de em re la ção
à ex ten são do pro je to que hoje está sen do vo ta do
para que os ve í cu los isen tos de IPI pu des sem ser mo -
vi dos a ga so li na, para aque las pes so as com de fi ciên-
cia fí si ca, como men ci o nei, con du to ras. Então, isso
traz uma tran qüi li da de para a área e aten de aos ob je-
ti vos das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Qu e ro res sal tar a agi li da de com que essa apro -
va ção acon te ceu den tro do Con gres so Na ci o nal –
Câ ma ra dos De pu ta dos e Se na do Fe de ral – e di zer
que isso, in clu si ve, ser ve como uma ho me na gem às
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia. Esta se ma na de
21 a 28 de agos to lem bra, no Bra sil todo, a Se ma na
Na ci o nal do Excep ci o nal ou a Se ma na Na ci o nal da
Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia.

Isso se ini ci ou em 1964 e, nos úl ti mos trin ta e
nove anos, as fa mí li as, os ami gos e as pró pri as pes -
so as com de fi ciên cia, to dos os anos, de 21 a 28 de
agos to, lem bram as ne ces si da des des sa par ce la da
po pu la ção – em tor no de 10%, ou até mais, de acor do
com os da dos do IBGE. Tra ta-se de um es for ço ex tra-
or di ná rio de toda a so ci e da de para que a pes soa por-
ta do ra de de fi ciên cia te nha aces so à ci da da nia, ou
seja, à edu ca ção, sa ú de, tra ba lho, trans por te, la zer e
cul tu ra.

A apro va ção des se pro je to, hoje, é mais um es -
for ço do Se na do Fe de ral para que es ses mi lhões de
bra si le i ros pas sem a se in te grar na cor ren te da ci da-
da nia.

Pa ra be ni zo to dos os co le gas, Se na do ras e Se -
na do res, e a Pre si dên cia do Se na do, na fi gu ra do Se -
na dor José Sar ney, que é sem pre so li dá rio e so lí ci to
para que as ne ces si da des da pes soa com de fi ciên cia
se jam aten di das.

Era este o pro nun ci a men to que gos ta ria de fa -
zer, des ta can do to dos es ses fa tos.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pros se-

gue a dis cus são. (Pa u sa.)
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Pe diu a pa la vra o Se na dor José Jor ge, para dis -
cu tir. Em se gui da usa rão da pa la vra o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te e o Se na dor Ro meu Tuma. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir a ma té ria, ao
Se na dor José Jor ge.

V. Exª dis põe de até dez mi nu tos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, tam bém que ro res sal tar a im por tân cia
des se pro je to, por fa ci li tar o uso do au to mó vel pe las
pes so as que têm de fi ciên cia fí si ca.

Gos ta ria, tam bém, de elo gi ar o Se na dor Flá vio
Arns, que está sem pre pre sen te nes sa luta em fa vor
dos de fi ci en tes fí si cos, aliás, des de que eu era De pu-
ta do Fe de ral. Há pou co tem po, ti ve mos opor tu ni da de
de, con jun ta men te, tra ba lhar num pro je to de au to ria
de V. Exª, Pre si den te José Sar ney, que ins ti tu ía a Po lí-
ti ca Na ci o nal do Li vro. Na que la opor tu ni da de, con se-
gui mos tam bém apro var al gu mas emen das em fa vor
das pes so as que têm de fi ciên cia fí si ca.

Acho que to dos nós es ta mos de pa ra béns por
esse tra ba lho e por que va mos fa ci li tar mais a vida
des sas pes so as que pre ci sam, e po dem, cada vez
mais, ser in te gra das na so ci e da de, na edu ca ção, no
tra ba lho, na co mu ni da de.

Na ver da de, quem está dan do a isen ção do IPI
não é so men te o Go ver no Fe de ral, Se na dor Flá vio
Arns, tam bém os Esta dos e Mu ni cí pi os es tão co la bo-
ran do, por que qua se 50% da re ce i ta do IPI é co lo ca da
nos di ver sos Fun dos de Par ti ci pa ção dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, e no Fun do Espe ci al. Por tan to, o Go -
ver no abre mão de cer ca de me ta de des sa re ce i ta; da 
ou tra me ta de, quem está abrin do mão são os Go ver-
na do res e os Pre fe i tos.

Por isso, acre di ta mos ser mu i to im por tan te que
to dos os im pos tos e con tri bu i ções se jam di vi di dos
tam bém com Esta dos e Mu ni cí pi os, no sen ti do de fa -
zer com que eles fi quem par ti ci pan do de toda a ar re-
ca da ção fe de ral, mes mo que seja com per cen tu al
me nor, ao in vés de ser 45%, 35%. Então, se es tu da
um per cen tu al, mas que a base au men te, que seja
so bre o to tal que in clua tam bém as con tri bu i ções.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, eu gos ta ria de sa u dar esta Casa e o go ver no,
por que, por oca sião da vo ta ção da lei que ins ti tu iu o
in cen ti vo do IPI, para a aqui si ção de au to mó ve is para
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, ti ve mos uma con -
tri bu i ção mu i to gran de do Se na do, na pes soa do Se -
na do Flá vio Arns, que in clu iu o di re i to a esse be ne fí-
cio para os fa mi li a res de pes so as au tis tas ou para as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia men tal com pro-
fun di da de, que tam bém pre ci sam do be ne fí cio para
po de rem ter aces so à lo co mo ção, quan do a fa mí lia ti -
ver os re cur sos ne ces sá ri os.

No en tan to, na que le pro je to de lei, vin cu la mos o
in cen ti vo aos car ros a ál co ol, por que é uma gran de
pers pec ti va do go ver no pri vi le gi ar es ses au to mó ve is,
que não são po lu en tes. Hoje, te mos, in clu si ve, o mo -
tor fle xí vel, que aju da mu i to, pois pode-se uti li zar ga -
so li na ou ál co ol, com li ber da de para o con su mi dor, e
é uma fon te de ener gia re no vá vel. O Bra sil é o ma i or
pro du tor e ex por ta dor de ál co ol e eta nol de toda a
eco no mia in ter na ci o nal.

No en tan to, não exis tem au to mó ve is a ál co ol,
so bre tu do para as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia,
que exi gem câm bio au to má ti co e ou tras adap ta ções.
Essa cor re ção está sen do fe i ta por in cen ti vo do Go-
ver no. Já foi fe i ta no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos e ago ra do Se na do Fe de ral. O tra ba lho fe i to pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e pela Co mis são
de Assun tos So ci a is, aper fe i ço ou o pro je to de lei de
ini ci a ti va da Casa do Con gres so Na ci o nal, as se gu-
ran do-lhe, por tan to, con sis tên cia. Essa ini ci a ti va mos -
tra o com pro mis so do Go ver no, do Se na do, dos ho -
mens pú bli cos, em pro mo ver a ci da da nia, em tra ba-
lhar o di re i to à lo co mo ção, à mo bi li da de, com a di-
men são fun da men tal da cons tru ção da ci da da nia, da
par ti ci pa ção ati va na so ci e da de ci vil das pes so as por-
ta do ras de de fi ciên cia.

Qu e ro lem brar que Ro o se velt foi Pre si den te dos
Esta dos Uni dos e era pa ra plé gi co. O pre si den te de
um gran de ban co na ci o nal, Pe dro Mo re i ra Sal les, é
tam bém por ta dor da mes ma de fi ciên cia. Mar ce lo Ru -
bens Pa i va – por si nal, ami go meu des de a ju ven tu de
–, num aci den te aos 18 anos de ida de, so freu tra u ma
ir re pa rá vel e, no en tan to, é um ta len to da li te ra tu ra, do 
te a tro, um sím bo lo da ju ven tu de. Quem teve a opor tu-
ni da de de ler um dia Fe liz Ano Ve lho mos tra a ca pa-
ci da de que o ser hu ma no tem de so frer uma dor pro -
fun da, uma li mi ta ção per ma nen te, mas su pe rá-la
com ta len to, com cri a ti vi da de, com a von ta de de par ti-
ci par ati va men te. Lem bro ain da que Ste ve Won der
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era cego e di zem que Her me to Pas co al é qua se sur -
do.

São es ses ta len tos que fa zem a mú si ca, que fi -
ze ram a his tó ria, como Ro o se velt, que cons tro em em -
pre sas, que po dem pro du zir, tra ba lhar e par ti ci par ati-
va men te da ci da da nia. É a cons tru ção da ci da da nia
que es ta mos dis cu tin do nes te mo men to, é o Esta do
bra si le i ro se vol tan do para esse seg men to que pode
ter uma par ti ci pa ção rica na nos sa so ci e da de – na
mú si ca, no te a tro, na dan ça, na po lí ti ca, em to das as
es fe ras da vida pú bli ca.

Se gu ra men te, com ati tu des com essa di men-
são, es ta re mos cri an do uma so ci e da de mais so li dá-
ria, com a pro mo ção da ci da da nia, com a in clu são so -
ci al, e abrin do uma pers pec ti va ab so lu ta men te es-
sen ci al para que essa par ce la tão im por tan te da nos -
sa so ci e da de dela par ti ci pe ati va men te.

Qu e ro des ta car, so bre tu do, a par ti ci pa ção do
Se na dor Flá vio Arns, Pre si den te Na ci o nal das Apa es,
que des de o iní cio se em pe nhou por essa emen da,
por esse pro je to, a quem que ro ren der as ho me na-
gens, bem como a to dos os Se na do res que cons tru í-
ram, jun to com o Go ver no, mais esse pas so na pro -
mo ção da ci da da nia das pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia fí si ca e men tal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro meu Tuma. De po is, fa la rão o Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la, bem como a Se na do ra Lú cia
Vâ nia, que tam bém está ins cri ta.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na úl ti ma
se ma na, o Se na dor Flá vio Arns con ver sou co mi go
so bre esse pro je to e, para mi nha ale gria, um de seus
ini ci a do res foi meu fi lho De pu ta do Rob son Tuma.

Eu te ria uma his tó ria um pou co pas sa da, mas
que se re pe te pra ti ca men te ao lon go de to dos os dias, 
de po li ci a is que em mis são são fe ri dos e fi cam pa ra-
plé gi cos. Um de les, ul ti ma men te, vi nha in sis tin do co -
mi go na pos si bi li da de de ad qui rir um car ro sem os im -
pos tos, já que é mu i to di fí cil para um ci da dão que já
tem di fi cul da de no tra ba lho e teve re du zi do o seu sa -
lá rio. Qu an do veio a idéia des se pro je to sen ti o en tu si-
as mo do Se na dor Flá vio Arns, tão in te res sa do em lu -
tar pe los por ta do res de de fi ciên cia fí si ca em to das as
áre as. Não po de ria de i xar de cum pri men tá-lo, como
S. Exª já fez, pela nos sa edi to ra, por que V. Exª in sis tiu
nos lan ça men tos de li vros em Bra il le. Acre di to que o
al can ce des sa me di da não se li mi ta àque les que têm
di fi cul da des de lo co mo ção, mas tam bém a to das as
ou tras di fi cul da des que sur gem ao lon go da vida. Por-
tan to, o Con gres so tem a obri ga ção de acom pa nhar,

ten tan do fa ci li tar a vida des sas pes so as que ti ve ram
um dia uma in fe li ci da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, como é bom es tar mos aqui
nes ta Casa, no Se na do Fe de ral, tra tan do de uma ma -
té ria tão su bli me, tão bo ni ta quan to essa que o com -
pa nhe i ro Flá vio Arns, ins pi ra do por Deus, traz à dis -
cus são hoje.

Os nos sos de fi ci en tes, que são mi lhões, pre ci-
sam mes mo do apo io da nos sa so ci e da de, vi o len ta,
onde a nos sa mo ci da de sem rumo bus ca exem plos a
se guir e não os en con tra, e os nos sos de fi ci en tes são
de sam pa ra dos pelo Po der Pú bli co.

Gra ças a Deus que o Pre si den te Lula e toda a
ban ca da do Go ver no, em apo io a uma ini ci a ti va tão
bo ni ta como essa, ra ti fi ca e pro mo ve uma jus ti ça nes -
ta Casa.

Qu e ro lem brar, Se na dor Flá vio Arns, de uma
pas sa gem lin da a que as sis ti por oca sião da Olim pía-
da de Mon tre al. Ali, dez de fi ci en tes se ali nha ram para
uma pro va de 100 me tros, e é cla ro que nem to dos sa -
bi am que po de ri am cor rer, mas o im por tan te não era
o re cor de nem o tem po, e no mo men to em que o juiz
ini ci ou a par ti da, cada um, fa zen do o me lhor, cor reu
em di re ção à reta fi nal. Hou ve um in ci den te: um me ni-
no tro pe çou e caiu. To dos os ou tros nove de fi ci en tes,
ao ve rem que o me ni no ha via ca í do, di mi nu í ram a
pas sa da e vol ta ram para aju dar o pe que no com pa-
nhe i ro. Uma me ni na que ti nha a Sín dro me de Down,
ajo e lha da, pas sou a mão no jo e lho do me ni no ma-
chu ca do e dis se al gu mas pa la vras. Os dez, de mãos
da das, ca mi nha ram e rom pe ram a fita de che ga da di -
an te de 100 mil pes so as que apla u di ram, de pé, du -
ran te cin co mi nu tos. Du vi do que, em uma com pe ti ção
olím pi ca ou no Pan-Ame ri ca no, pes so as que não se -
jam ex cep ci o na is pa ras sem para aju dar um com pa-
nhe i ro com tan to amor e ca ri nho. De tal for ma que V.
Exª, mu i to fe liz e ins pi ra do, como dis se no prin cí pio,
traz a to dos nós e ao povo bra si le i ro esse sen ti men to
não ape nas de ca ri da de, mas de ad mi ra ção e in clu-
são a bra si le i ros que têm tan to a nos en si nar, como fi -
ze ram na que la pro va das Olim pía das. Pa ra béns a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para dis cu-
tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sras e
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Srs. Par la men ta res, eu gos ta ria de me as so ci ar aos
Par la men ta res que co me mo ra ram a apro va ção por
par te des ta Casa de pro je to de lei da mais alta im por-
tân cia. Como dis se aqui o Lí der Alo i zio Mer ca dan te,
sem dú vi da ne nhu ma, es ta mos nes te mo men to cons -
tru in do a ci da da nia nes te País. Este fato se tor na mais 
im por tan te ain da, por que, de 21 a 28 de agos to, es ta-
re mos co me mo ran do a se ma na das pes so as por ta-
do ras de ne ces si da des es pe ci a is.

Por tan to, que ro es ten der meus cum pri men tos,
em meu nome e em nome da Co mis são de Assun tos
So ci a is, a to dos aque les que tra ba lha ram para cons -
tru ir esse acor do: os Lí de res par ti dá ri os, os Se na do-
res de ma ne i ra ge ral, os De pu ta dos Fe de ra is e, em
es pe ci al, o Se na dor Flá vio Arns, gran de lu ta dor nas
con quis tas que já ob ti ve mos nes sa área. Foi tam bém
de au to ria do Se na dor Flá vio Arns o pro je to que con -
ce de um sa lá rio mí ni mo às pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia se ve ra e pro fun da, pro je to que tive a hon ra
de im ple men tar quan do à fren te da Se cre ta ria Na ci o-
nal de Assis tên cia So ci al, no Go ver no Fer nan do Hen -
ri que.

E que ro tam bém ho me na ge ar o Se na dor Flá vio
Arns, que nos hon ra rá com sua pre sen ça no Esta do
de Go iás, para pro fe rir pa les tras para as Apa es, onde, 
sem dú vi da ne nhu ma, será re ce bi do por todo o Esta -
do com gran de ale gria e en tu si as mo.

Leve, Se na dor Flá vio Arns, nos sos cum pri men-
tos e, aci ma de tudo, nos so res pe i to pela de vo ção,
pelo sa cer dó cio que V. Exª cum pre fa zen do esse tra -
ba lho em fa vor da pes soa por ta do ra de ne ces si da des
es pe ci a is.

Mu i to obri ga da.
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) – 

V. Exª é ex tre ma men te ge ne ro so co mi go, mas já me
deu a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Per dão.
Gos to tan to de V. Exª que de se jo ouvi-lo duas ve zes
com o mes mo as sun to.

Com a pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

dis cu tir. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
pro je to é por de ma is me ri tó rio. Ele co me ça com ini ci a-
ti va do De pu ta do Rob son Tuma, que me re ce, nes se
epi só dio, to dos os elo gi os. Ele pas sa, no Se na do,
pela Co mis são de Assun tos So ci a is, que é mu i to
com pe ten te men te con du zi da pela Pre si den te Lú cia
Vâ nia – e te nho a imen sa hon ra de tê-la na Ban ca da
do PSDB. O Vice-Pre si den te da Co mis são é o Se na-

dor Flá vio Arns, que des de os seus tem pos de De pu-
ta do Fe de ral é por mim acom pa nha do como al guém
de vo ta do à ca u sa do de fi ci en te. Numa das vin das do
pro je to ao Se na do, hou ve a re la to ria e, por tan to, o
dedo sá bio do Se na dor Tas so Je re is sa ti. Hou ve a par-
ti ci pa ção do Re la tor da Sub co mis são, o Se na dor
Edu ar do Aze re do. E des ta vez o re la tó rio com pe ten te
do Lí der da Mi no ria, Se na dor Efra im Mo ra is. Por tan to,
eu cre io que a ma té ria me re ce apro va ção unâ ni me
com lou vor.

O de fi ci en te fí si co nem de leve é um in ca paz. O
pro je to é bom para a in dús tria au to mo bi lís ti ca e é bom 
para a cons ciên cia de cada um de nós. E o pro je to é
bom por que dá opor tu ni da de de ca pa ci da de para o
de fi ci en te fí si co.

Eu vi, cer ta vez, em um pro gra ma de te le vi são,
um ex-sur fis ta que, pra ti can do o seu es por te, pro fis si-
o nal que ele era, fi cou te tra plé gi co. Ele con tra tou um
fi si o te ra pe u ta para tra ba lhar cada mús cu lo que es ti-
ves se de sa ti va do; e to dos pra ti ca men te es ta vam.

Per gun ta ram-lhe que ex pec ta ti va ti nha e por
que in sis tia em fa zer todo aque le es for ço, se os prog -
nós ti cos mé di cos eram os pi o res pos sí ve is. Ele dis se
que, pri me i ro, era uma for ma de ele se ape gar à vida.
Ele es ta va tan to atu an do po li ti ca men te pe los de fi ci-
en tes, quan to ocu pan do sua vida, trans fe rin do, das
com pe ti ções de surf para a luta con tra o im pos sí vel, a
sua von ta de de vi ver. Ele di zia mais, que jo vem como
é, es ta va se pre pa ran do, Sr. Pre si den te, para o mo -
men to em que hou ves se uma re vo lu ção na me di ci na
que lhe pos si bi li tas se um trans plan te ou algo pa re ci-
do que lhe de vol ves se os mo vi men tos. Ele que ria
seus mús cu los os mais for tes pos sí ve is e os me nos
flá ci dos, para que, no gran de mo men to, quan do hou -
ves se a tal re vo lu ção pela qual ele es pe ra com a fé
dos cam peões, es ti ves se pron to para uma re cu pe ra-
ção mais rá pi da.

Eu me emo ci o nei às lá gri mas com o que vi e
com o que ouvi, e per ce bi ali uma li ção de vida para as 
pes so as que le vam as suas vi das na cha ma da nor -
ma li da de e que de sis tem com tan ta fa ci li da de; eu vi
al guém que acre di ta no que a me di ci na ain da não viu, 
no que a ciên cia ain da não pes qui sou, mas se pre pa-
ra, com o de no do de quem não se cur va às ma rés ba i-
xas da vida, para con ti nu ar vi ven do.

Por tan to, este pro je to a to dos nos en ter ne ce. É
um de ver que cum pri mos com mu i ta ale gria, com mu i-
ta hon ra e com o sen ti men to de que, quan to mais se
fi zer pelo de fi ci en te, mais o Bra sil lu cra rá, pro van do
que os de fi ci en tes fí si cos não são in ca pa zes de ser vir
ao País e es ta rão áge is para tra ba lhar e es tu dar, dis -
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pon do de car ros mais ba ra tos pela isen ção de IPI que
lhes é con ce di da.

Logo, Sr. Pre si den te, cre io que este é o mo men-
to em que a Casa se con gra ça rá, dan do apo io unâ ni-
me à bela ini ci a ti va do De pu ta do Rob son Tuma, tão
bem au xi li a da e aper fe i ço a da por tan tas fi gu ras ilus -
tres do Se na do Fe de ral. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
para dis cu tir.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, o Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do
PSDB, tem ab so lu ta ra zão. Qu an do vo ta mos, nes ta
Casa, a re no va ção da isen ção de im pos tos para os
ta xis tas, in clu í mos, cla ro, os por ta do res de de fi ciên-
cia. Con tu do, isso ge rou dis tor ção, por que a au to ri za-
ção exis tia ape nas para os ve í cu los a ál co ol e as in -
dús tri as não es ta vam adap ta das para pro du zir ve í cu-
los a ál co ol que ser vis sem aos de fi ci en tes. Este pro je-
to, sem dú vi da – e que ro pa ra be ni zar a to dos os Lí de-
res, a to dos os que aqui fa la ram –, sana esse pro ble-
ma, re sol ve essa ques tão, pre en che esse va zio. Daí
por que, con tan do com a aqui es cên cia de to dos, de-
ve rá ser apro va do por una ni mi da de pelo Se na do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não mais
ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a dis cus são.

Antes de sub me ter o pro je to a vo tos, res sal to
que, mais uma vez, o Se na do bra si le i ro, no seu tra ba-
lho, cum pre com seu de ver para com a ci da da nia,
prin ci pal men te aque les que mais pre ci sam, como os
de fi ci en tes. Aqui fo ram ci ta dos mu i tos exem plos de
vida re pre sen ta dos por por ta do res de de fi ciên cia.

E que ro acres cen tar a es ses exem plos o atle ta
Lars Gra el. E que ro tam bém acres cen tar as pes so as
que, não sen do por ta do ras de de fi ciên cia, to ca dos
por um ges to de hu ma ni da de, de di cam sua vida a
essa ca u sa. E que ro ci tar que aqui no ple ná rio po de-
mos ter o exem plo na pes soa do Se na dor Flá vio Arns. 
Há pou cas se ma nas, tam bém es ti ve no Rio de Ja ne i-
ro, no Insti tu to Bra si le i ro de De fi ciên cia – IBD, onde
uma mu lher ex tra or di ná ria como Te re sa Ama ral de di-
ca sua vida à ca u sa dos de fi ci en tes. Foi ela a pri me i ra
Pre si den te da Cor de, ins ti tu i ção que, quan do Pre si-
den te da Re pú bli ca, tive opor tu ni da de de fun dar, para 
que ela cum pris se com o de ver ex tra or di ná rio nes sa
di re ção.

Qu e ro res sal tar a pre sen ça, aqui no ple ná rio, do 
De pu ta do Rob son Tuma, au tor do pro je to que ora vo -
ta mos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o pro je to. (Pa u sa.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Alme i da Lima, para en ca-
mi nhar vo ta ção.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para en ca mi-
nhar vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res,  peço a pa la vra com o ob je-
ti vo de fa zer o re gis tro da pre sen ça, no meio de to dos
nós, do De pu ta do Fe de ral Le o nar do Mat tos, do Esta -
do de Mi nas Ge ra is, que tam bém é por ta dor de uma
de fi ciên cia mo to ra. E está aqui, como to dos nós,
acom pa nhan do a de li be ra ção des te pro je to da mais
alta im por tân cia para a ci da da nia bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

tam bém se as so cia à lem bran ça de V. Exª e à hon ro sa
pre sen ça na nos sa ses são do De pu ta do Le o nar do
Mat tos, um exem plo de vida para todo o País e para
toda a clas se po lí ti ca.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003.

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

Apro va do.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2003
(Nº 1.233/03, na Casa de ori gem)

Alte ra a 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 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” e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A emen ta 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:

“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 para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros, bem
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como por pes so as por ta do ras de de fi ciên cia
fí si ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.” (NR)

Art. 2º O § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, acres cen ta do pela Lei nº 10.690,
de 16 de ju nho de 2003, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º. ..................................................
..............................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -

to mó ve is 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 não se apli ca aos
por ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci-
so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 3º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI e Impos to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;
II – as ca de i ras de ro das com dis po si ti vo de pro -

pul são elé tri co ou ele trô ni co ou ma nu al.
Art. 4º As au to ri za ções para aqui si ção de ve í cu-

los com isen ção de tri bu tos, con ce di das an te ri or men-
te à vi gên cia da Lei nº 10.690, de 16 de ju nho de
2003, são con va li da das até o tér mi no do pra zo para
sua uti li za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za ções.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Fica der ro ga da a re da ção dada pela Lei
nº 10.690, de 16 de ju nho de 2003, ao § 6º do art. 1º
da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ção,
em glo bo, das Emen das nºs 1 e 2, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, e da Emen da nº 3, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is.

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

Apro va das.

São os se guin tes os emen das apro va-
das

EMENDA SUPRESSIVA NR. Nº 1 – CAE

Su pri ma-se do Pro je to de lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003, o ar ti go aba i xo trans cri to:

“Art. 4º As au to ri za ções para aqui si ção
de ve í cu los com isen ção de tri bu tos, con ce-
di das an te ri or men te à vi gên cia da Lei nº

10.690, de 16 de ju nho de 2003 são con va li-
da das até o tér mi no do pra zo para sua uti li-
za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za ções.”

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

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

EMENDA SUPRESSIVA NR. Nº 2 – CAE

Su pri ma-se do Pro je to de lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003, o ar ti go aba i xo trans cri to:

“Art. 3º Fi cam isen tos do Impos to so-
bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI e Impos -
to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;
II – as ca de i ras de ro das cora dis po si ti-

vo de pro pul são elé tri co ou ele trô ni co ou
ma nu al.”

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

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

EMENDA Nº 3 – CAS

Su pri ma-se o art. 6º do Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 50 (Pro je to de Lei nº 1.233, na Casa de ori gem).

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té-
ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 321, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
321, de 2003, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que o Se na do Fe de ral se pro nun cie no sen ti do de
con de nar 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, ten do

Pa re cer nº 1122-CRE, fa vo rá vel, Re la tor “ad
hoc” Se na dor João Ca pi be ri be.

Em vo ta ção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª dis -
põe de cin co mi nu tos.

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, es ta mos, por este re que ri men to, da -
ta do de 7 de maio, pou cos dias após o fato, con de-
nan do se ve ra men te um ato de ter ror que ce i fou, ain da
no pri me i ro se mes tre des te ano, a vida de dez pes so-
as, en tre as qua is Gu il ler mo Ga vi ria, Go ver na dor do
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De par ta men to de Anti o quia, e do ex-Mi nis tro de De fe-
sa, Gil ber to Eche ver ri, em in ci den te en tre guer ri lhe i-
ros das Farc e das for ças re gu la res do Go ver no da
Co lôm bia. Ao mes mo tem po, esse re que ri men to
exor ta o Go ver no da Co lôm bia a re a li zar um pro ces so
de paz com os gru pos in sur gen tes que atu am na que-
la re gião.

Sr. Pre si den te, na en tre vis ta ao Fan tás ti co,  o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va dis se que o me -
lhor ca mi nho é pro mo ver um en ten di men to en tre as
for ças in sur gen tes, como a Farc e o M-19, e o Go ver-
no da Co lôm bia, com quem o Bra sil tem tido ex ce len-
tes re la ções, que seja pro pos to, co or de na do e re a li-
za do pela Orga ni za ção das Na ções Uni das, pelo Se -
cre tá rio-Ge ral Kofi Annan.

Re i te ro a im por tân cia des sa ma ni fes ta ção.
Acre di to fir me men te que o Go ver no bra si le i ro e que
nós, bra si le i ros, po de mos co la bo rar para a re a li za-
ção de mé to dos que pro mo vam a jus ti ça, a fim de
que haja paz no país vi zi nho do povo ir mão co lom bi-
a no, e que po de re mos dar su ges tões e mos trar
exem plos de ins tru men tos que po dem, efe ti va men-
te, con tri bu ir para a jus ti ça na que le país, para a me -
lho ria da dis tri bu i ção da ren da e da ri que za e para a
er ra di ca ção da fome e da po bre za ab so lu ta – a re a li-
za ção da re for ma agrá ria, o mi cro cré di to, as for mas
co o pe ra ti vas de pro du ção, uma ren da bá si ca, uma
ren da mí ni ma ga ran ti da para to dos –, da for ma que
os pró pri os co lom bi a nos ava li a rem que de vam ser
co lo ca dos em prá ti ca. É pre ci so que haja esse es pí-
ri to.

Sr. Pre si den te, a mor te, por ato ter ro ris ta, de
Ser gio Vi e i ra de Mel lo mos tra, mais uma vez, a im por-
tân cia de pro pug nar mos que a for ça fí si ca seja sem -
pre con fron ta da com a for ça da alma e re pu di ar mos
sem pre o uso da for ça, da vi o lên cia, da guer ra, da
bom ba.

Sr. Pre si den te, va mos aca bar com as bom bas!
Va mos re a li zar os pas sos ne ces sá ri os à cons tru ção
da paz nas Amé ri cas e no mun do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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) – Con ti nua
o en ca mi nha men to da ma té ria.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. 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, re gis tro meus agra de-
ci men tos aos Se na dor Arthur Vir gí lio por ter aten di do
so li ci ta ção que fiz jun ta men te com a Se na do ra Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes e o Se na dor José Jor ge no sen ti-
do de re ti rar o re que ri men to so li ci tan do ex pli ca ções
do re pre sen tan te da Unes co no Bra sil.

O emi nen te Se na dor en ten deu as ex pli ca ções
que de mos e con si de rou per ti nen te nos sa ar gu-
men ta ção. Por tan to, nes ta opor tu ni da de, agra de ço
ao Lí der do PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio, pelo
ges to de hu mil da de e prin ci pal men te de com pre en-
são.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta-

ção o Re que ri men to nº 321, de 2003, 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 ne ces sá-

ri as a fim de que se cum pra a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 8.

REQUERIMENTO Nº 543, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
543, de 2003, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
ma ni fes tar in te gral apo io à de ci são do go ver no bra si-
le i ro de não as si nar acor do bi la te ral com os EUA para
exi mir ci da dãos nor te-ame ri ca nos da ju ris di ção do
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, ten do

Pa re cer nº 1123-CRE, fa vo rá vel, Re la tor ad hoc
Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

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) – 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, de se jo, na ver da de, cum pri men tar o Se na dor
Mar ce lo Cri vel la por sua ma ni fes ta ção em re la ção ao
re que ri men to, com con si de ra ções afir ma ti vas e con -
sis ten tes de apo io ao Go ver no bra si le i ro pela con du-
ção dada ao caso. 

Na ver da de, o Go ver no ame ri ca no ten ta es ta-
be le cer um en ten di men to e um acor do bi la te ral, no
caso com o Bra sil, ado tan do um ca mi nho de pro te-
ção a mem bros da que le Go ver no, de se con ce der
imu ni da de a re pre sen tan tes dos Esta dos Uni dos

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  22 24681    655ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



en vol vi dos em qual quer si tu a ção que tra te de in ter-
pre ta ção de ex ces so de vi o lên cia aos di re i tos hu-
ma nos, para que o ci da dão ame ri ca no não se tor ne
alvo de uma in ves ti ga ção pelo Tri bu nal Pe nal Inter -
na ci o nal.

É uma bus ca e uma con quis ta das so ci e da des
que lu tam a fa vor dos di re i tos hu ma nos no pla no in ter-
na ci o nal, mais uma ten ta ti va de fre ar ex ces sos e atos
de vi o lên cia aos di re i tos hu ma nos. O Go ver no bra si le-
i ro, co ra jo sa men te, na sua po lí ti ca ex ter na, es ta be le-
ce uma pon de ra ção con trá ria a um acor do bi la te ral
com o Go ver no ame ri ca no so bre esse tema, en ten-
den do que esse fó rum in ter na ci o nal, o Tri bu nal Pe nal
Inter na ci o nal, que jul ga atos de vi o lên cia aos di re i tos
hu ma nos, deve es tar per ma nen te men te aten to, am-
pa ra do e es ti mu la do pe las na ções.

Cre io que seja uma ins tân cia fun da men tal na
de fe sa dos di re i tos hu ma nos e faço ques tão, no en ca-
mi nha men to fa vo rá vel da ma té ria, de di zer da mi nha
ad mi ra ção e do res pe i to ao Go ver no bra si le i ro por re -
sis tir a esse tipo de pres são. Sa be mos que uma ten ta-
ti va de acor do bi la te ral des sa na tu re za en vol ve uma
sé rie de pres sões dos po de ro sos ame ri ca nos con tra
os pa í ses que ou sam de fen der a per ma nên cia do Tri -
bu nal Pe nal Inter na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la, para en ca mi-
nhar.

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, eu gos ta ria de cor ro bo rar as afir ma-
ti vas, as as ser ti vas do nos so no bre Lí der do Blo co do
Go ver no de que se ria uma ex tre ma te me ri da de, no
mo men to em que o su je i to par te para um te a tro de
ope ra ções, dar-lhe uma li cen ça para ma tar, como a
que tem o agen te Ja mes Bond. Ele não terá que se
sub me ter a uma cor te in ter na ci o nal, mas a um tri bu-
nal do més ti co,, que, cer ta men te, vai olhar para esse
ho mem, tal vez um as sas si no, como um he rói, um
“ram bo”... Não é pos sí vel!

Por isso, que ro pa ra be ni zar a nos sa di plo ma cia,
que agiu de ma ne i ra in de pen den te, pro pon do um
voto con tra essa pre sun ço sa, di ria até mais, or gu lho-
sa pre ten são ame ri ca na.

Há sem pre aque les que di zem que o Bra sil toma 
po si ções er ra das quan do está con tra os in te res ses
ame ri ca nos, por que os Esta dos Uni dos são he ge mo-
nia na eco no mia mun di al. O Ca na dá sem pre faz isso,

e o ma i or país em in ter câm bio co mer ci al com ele são
os Esta dos Uni dos. Por tan to, te mos que ter in de pen-
dên cia e agir se gun do a nos sa cons ciên cia.

Por isso, pa ra be ni zo o Go ver no e peço aos no -
bres com pa nhe i ros que vo tem fa vo ra vel men te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per gun to
se ain da há al gum Se na dor que que i ra fa zer o en ca-
mi nha men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que ria en ca mi nhar,
de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 543, de 2003,
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 ne ces sá-
ri as a fim de que se cum pra 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 das emen das do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2003, que, nos
ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no, se não hou -
ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.143, DE 2003
(Comissão Diretora)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003 (nº 1.233, de 2003, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2003 (nº 1.233, de 2003, na Casa
de ori gem), que al te ra a 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 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” e dá ou tras pro vi dên ci as.
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Sala de Re u niões da Co mis são, de 2003. –
José Sar ney,  Pre si den te – He rá cli to For tes, Re la tor
– Serys Slhes sa ren ko  – Mar ce lo Cri vel la.

ANEXO AO PARECER Nº 1.143, DE 2003

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003 (nº 1.233, de 2003, na Casa de
ori gem).

Alte ra a 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 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” e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

Emen da nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 2 – CAE)

Su pri ma-se o art. 3º do Pro je to.

Emen da nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 1 – CAE)

Su pri ma-se o art. 4º do Pro je to.

Emen da nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 3 – CAS )

Su pri ma-se o art. 6º do Pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pa re-
cer 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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 735, 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 das
Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
50, de 2003 (nº 1.233/2003, na Casa de ori gem), 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
para uti li za ção no trans por te au tô no mo de pas sa ge i-

ros, bem como para pes so as por ta do ras de de fi ciên-
cia fí si ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2003. – Se -
na dor Flá vio Arns.

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 re da ção fi nal, o pro je to vol ta à Câ -

ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a

mesa, ofí ci os do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor He rá cli to For tes.

São li dos os se guin tes

SGM-P 1.680/2003

Bra sí lia, 18 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
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 21, de 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 121/03, do Po der Exe cu ti vo),
apro va do na Ses são Ple ná ria do dia 12-8-2003, que
“Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá ri as in te gra is do
Ban co do Bra sil S.A. para atu a ção no seg men to de
mi cro fi nan ças e con sór ci os”, 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 João Pa u lo Cu nha,
Pre si den te.

SGM-P 1.681/2003 

Bra sí lia, 18 de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
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 22, de 2003
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(Me di da Pro vi só ria nº 122/03, do Po der Exe cu ti vo),
apro va do na Ses são Ple ná ria do dia 12-8-2003, que
“Dis põe so bre o di re ci o na men to de de pó si tos a vis ta
cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para ope ra-
ções de cré di to des ti na das à po pu la ção de ba i xa ren -
da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men-
ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al – PIPS, 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 João Pa u lo Cu nha,
Pre si den te.

SGM-P 1.682/2003 

Bra sí lia, de agos to de 2003

Se nhor Pre si den te,
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 23, de 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 123/03, do Po der Exe cu ti vo),
apro va do na Ses são Ple ná ria do dia 12-8-2003, que
“De fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor far ma cêu ti-
co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de Me di-
ca men tos – CNED, e al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de
se tem bro de 1976, 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 João Pa u lo Cu nha,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com
re fe rên cia aos ofí ci os li dos an te ri or men te, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o pra zo de 45
dias para apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal
das Me di das Pro vi só ri as nºs 121 a 123, de 2003,
nos ter mos dos Pro je tos de Lei de Con ver são
nºs 21 a 23, de 2003, já se en con tra es go ta do.
Uma vez re ce bi das for mal men te pelo Se na do Fe-
de ral nes ta data, as pro po si ções 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 des ta Casa até que se ul ti mem
suas vo ta ções.

Pres ta do esse es cla re ci men to, a Pre si dên cia in -
clui as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia da pró xi-
ma ter ça-fe i ra, dia 26 do cor ren te.

São as se guin tes as me di das pro vi só-
ri as re ce bi das

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 21, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 121, de 2003)

Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá-
ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.A.
para atu a ção no seg men to de mi cro fi-
nan ças e con sór ci os.

ESTE AVULSO CONTÉM OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

– Pro je to de Lei de Con ver são
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº 273/2003
– Expo si ção de Mo ti vos nº 137/2003, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da
– Ofí cio nº 1.680/03, da Câ ma ra dos De pu ta dos en -
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 26/03, da Con sul to ria de Orça-
men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra da Câ ma ra dos De -
pu ta dos
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Ne u ton
Lima (PTB/SP)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal
pror ro gan do o pra zo de vi gên cia da Me di da Pro vi só ria
– Le gis la ção ci ta da

PROJETO DE LEI DE CONVENÇÃO
Nº 21, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi so ria nº 121, de 2003)

Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá-
ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.A.
para atu a ção no seg men to de mi cro fi-
nan ças e con sór ci os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Ban co do Bra sil S.A. au to ri za do a

cri ar, nos ter mos do art. 251 da Lei nº 6.404, de 15 de
de zem bro de 1976, duas sub si diá ri as in te gra is, a sa -
ber:

I – Um ban co múl ti plo, com o ob je ti vo
de atu a ção es pe ci a li za da em mi cro fi nan ças,
con si de ra das es tas o con jun to de pro du tos
e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na dos à po pu la-
ção de ba i xa ren da, in clu si ve por meio de
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aber tu ra de cré di to a pes so as fí si cas de ba i-
xa ren da e mi cro em pre sá ri os, sem a obri ga-
to ri e da de de com pro va ção de ren da; e

II – uma ad mi nis tra do ra de con sór ci os,
com o ob je ti vo de ad mi nis trar gru pos de
con sór cio des ti na dos a fa ci li tar o aces so a
bens du rá ve is e de con su mo, in clu si ve a
pes so as fí si cas de ba i xa ren da e mi cro em-
pre sá ri os, com ou sem qual quer com pro va-
ção de ren da.

§ 1º Os es ta tu tos so ci a is das sub si diá ri as in te-
gra is se rão apro va dos pelo Con se lho de Admi nis tra-
ção do Ban co do Bra sil S.A., a quem ca be rá au to ri-
zar à di re to ria da que la ins ti tu i ção a prá ti ca dos de-
ma is atos ne ces sá ri os à cons ti tu i ção das em pre sas.

§ 2º As sub si diá ri as in te gra is po de rão par ti ci par,
ma jo ri tá ria ou mi no ri ta ri a men te, do ca pi tal de so ci e-
da de de cré di to ao mi cro em pre en de dor, de que tra ta
a Lei nº 10.194, de 14 de fe ve re i ro de 2001, e de ou -
tras em pre sas pri va das, des de que ne ces sá rio ao al -
can ce dos seus ob je ti vos so ci a is.

§ 3º É per mi ti da a ad mis são fu tu ra de aci o nis tas
nas sub si diá ri as in te gra is cri a das nos ter mos des te
ar ti go, ob ser va do o dis pos to no art. 253 da Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976.

Art. 2º As sub si diá ri as in te gra is de que tra ta o art.
1º su je i tam-se ao re gi me ju rí di co pró prio das em pre-
sas pri va das, in clu si ve quan to aos di re i tos e obri ga-
ções ci vis, co mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá ri os.

Art. 3º A sub si diá ria in te gral de que tra ta o in ci so
I do art. 1º des ta lei não está con di ci o na da aos re sul-
ta dos de con sul tas a ban cos de da dos de ór gãos de
pro te ção ao cré di to, para a re a li za ção de suas ope ra-
ções, ob ser va das as de ma is dis po si ções le ga is apli -
cá ve is.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 121, DE 2003

Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá-
ri as in te gra is do Bran co do Bra sil S. A.,
para atu a ção no seg men to de mi cro fi-
nan ças e con sór ci os.

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 o Ban co do Bra sil S.A. au to ri za do a
cri ar, nos ter mos do art. 251 da Lei nº 6.404, de 15 de
de zem bro de 1976, duas sub si diá ri as in te gra is, a sa-
ber:

I – um ban co múl ti plo, com o ob je ti vo
de atu a ção es pe ci a li za da em mi cro fi nan ças
con si de ra das es tas o con jun to de pro du tos
e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na dos à po pu la-
ção de ba i xa ren da in clu si ve por meio de
aber tu ra de cré di to a pes so as fí si cas de ba i-
xa ren da e mi cro em pre sá ri os, com ou sem
com pro va ção de ren da; e

II – uma ad mi nis tra do ra de con sór ci-
os, com o ob je ti vo de ad mi nis trar gru pos
de con sór cio des ti na dos a fa ci li tar o aces -
so a bens du rá ve is e de con su mo, in clu si-
ve a pes so as fí si cas de ba i xa ren da e mi -
cro em pre sá ri os. com ou sem com pro va ção
de ren da.

§ 1º Os es ta tu tos so ci a is das sub si diá ri as in te-
gra is se rão apro va dos pelo Con se lho de Admi nis tra-
ção do Ban co do Bra sil S.A., a quem ca be rá au to ri-
zar à di re to ria da que la ins ti tu i ção a prá ti ca dos de-
ma is atos ne ces sá ri os à cons ti tu i ção das em pre sas.

§ 2º As sub si diá ri as in te gra is po de rão par ti ci par,
ma jo ri tá ria ou mi no ri ta ri a men te, do ca pi tal de so ci e-
da de de cré di to ao mi cro em pre en de dor, de que tra ta
a Lei nº 10.194, de 14 de fe ve re i ro de 2001, e de ou -
tras em pre sas pri va das, des de que ne ces sá rio ao al -
can ce dos seus ob je tos so ci a is.

§ 3º É per mi ti da a ad mis são fu tu ra de aci o nis tas
nas sub si diá ri as in te gra is cri a das nos ter mos des te
ar ti go, ob ser va do o dis pos to no art. 253 da Lei nº
6.404, de 1976.

Art. 2º As sub si diá ri as in te gra is de que tra ta o
art. 1º su je i tam-se ao re gi me ju rí di co pró prio das em -
pre sas pri va das, in clu si ve quan to aos di re i tos e obri -
ga ções ci vis, co mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá ri os.

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003, 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

MENSAGEM Nº 273, DE 2003.

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 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 121 ,
de 25 de ju nho de 2003, que “Dis põe so bre a cri a-
ção de subs diá ri as in te gra is do Ban co do Bra sil
S.A., para atu a ção no seg men to de mi cro fi nan ças e
con sór ci os.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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PA RE CE RES SO BRE A ME DI DA PRO VI SÓ RIA,
PRO FE RI DO NO PLE NÁ RIO DA CÂMARA
 DOS DE PU TA DOS, EM SUBSTITUIÇÃO

 À CO MIS SÃO MIS TA

1º Pro nun ci a men to:

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. 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, agra de ço à Li de ran ça do
meu par ti do por me con fi ar a ta re fa de exa rar pa re-
cer a esta me di da pro vi só ria que, sem som bra de
dú vi da, vem apri mo rar o sis te ma de cré di to em nos -
so País.

Enten do per fe i ta men te a pre o cu pa ção do Go-
ver no ao pro cu rar aten der a uma so ci e da de ca ren te,
en tre gue àque les que, ao ven de rem seus pro du tos,
ofe re cem fi nan ci a men tos com ju ros es cor chan tes,
como é o caso de lo jas e mais lo jas exis ten tes no
País, prá ti ca que sa cri fi ca ain da mais a po pu la ção
bra si le i ra.

A me di da pro vi só ria sob exa me, Sr. Pre si den te,
dis põe so bre a aber tu ra, pelo Ban co do Bra sil, de
duas sub si diá ri as, o que pro pi ci a rá a cri a ção de um
ban co múl ti plo que tra ba lha rá com ta xas de ju ros
aces sí ve is à po pu la ção de ba i xa ren da.

Pas so a ler o re la tó rio, Sr. Pre si den te.

Nos ter mos da me di da pro vi só ria ora sub me ti-
da à apre ci a ção do Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, pre ten de o Po der Exe cu ti vo cri ar duas sub si diá-
ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.A.: um ban co múl -
ti plo, com o ob je ti vo de atu a ção es pe ci a li za da em
mi cro fi nan ças, con si de ra das es sas o con jun to de
pro du tos e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na dos à po pu la-
ção de ba i xa ren da e mi cro em pre sá ri os, com ou sem 
com pro va ção de ren da; e uma ad mi nis tra do ra de
con sór ci os, com o ob je ti vo de ad mi nis trar gru pos de
con sór cio des ti na dos a fa ci li tar o aces so a bens du -
rá ve is de con su mo in clu si ve a pes so as fí si cas de ba -
i xa ren da e mi cro em pre sá ri os, com ou sem com pro-
va ção de ren da.

A pro po si ção em exa me per mi te que es sas sub -
si diá ri as pos sam par ti ci par ma jo ri tá ria ou mi no ri ta ri a-
men te do ca pi tal de so ci e da de de cré di to ao mi cro em-
pre en de dor e de ou tras em pre sas pri va das, des de
que ne ces sá rio ao al can ce de seus ob je ti vos so ci a is.

A Expo si ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro da Fa -
zen da es ti ma que a po pu la ção de ba i xa ren da seja
com pos ta por cer ca de 25 mi lhões de fa mí li as, ou
seja, por apro xi ma da men te 100 mi lhões de pes so as,

gran de par te das qua is sem aces so ao sis te ma fi nan-
ce i ro. Além dis so, 5 mi lhões de pes so as com mais 18
anos vi vem nos 1.667 Mu ni cí pi os que não pos su em
ne nhu ma agên cia ban cá ria. Con clui que a pres ta ção
de ser vi ços fi nan ce i ros a essa po pu la ção não as sis ti-
da não se mos tra viá vel den tro do mo de lo tra di ci o nal
de ne gó ci os ado ta do pelo Ban co do Bra sil, sen do im -
pres cin dí vel, por tan to, o de sen vol vi men to de es tra té-
gia e es tru tu ra de cus tos es pe cí fi cas para as pe cu li a-
ri da des des se mer ca do.

À me di da pro vi só ria em apre ci a ção fo ram ofe -
re ci das 3 emen das. A pri me i ra, apre sen ta da pelo
no bre De pu ta do Antô nio Car los Ma ga lhães Neto,
pro põe nova re da ção ao in ci so I do art. 1º, dis pen-
san do os be ne fi ciá ri os do ser vi ço do ban co múl ti plo
de qual quer com pro va ção de ren da. A Emen da nº 2,
do no bre De pu ta do Enio Bac ci, res trin ge o § 2º do
art. 1º, es ta be le cen do que as sub si diá ri as in te gra is
pos sam par ti ci par do ca pi tal da so ci e da de de cré di-
to ao mi cro em pre en de dor e ou tras em pre sas pri va-
das, des de que es tas não se jam ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras. A Emen da nº 3, tam bém de au to ria do no bre
De pu ta do Enio Bac ci, acres cen ta um novo pa rá gra-
fo ao art. 1º, per mi tin do que as sub si diá ri as in te gra-
is pos sam fa zer par ce ri as com or ga ni za ções da so -
ci e da de ci vil de in te res se pú bli co e com or ga ni za-
ções não go ver na men ta is que atu em na con ces são
de mi cro cré di to.

Estan do já es go ta do o pra zo para a ma ni fes ta-
ção da Co mis são Mis ta a que se re fe re o § 9º do art.
62 do tex to cons ti tu ci o nal sem que a mes ma hou ves-
se sido ins ta la da, cabe-nos, em de cor rên cia da de sig-
na ção da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, ofe re cer
pa re cer pela re fe ri da Co mis são Mis ta à Me di da Pro vi-
só ria nº 121, de 2003.

Voto do Re la tor.

O pri me i ro as pec to a ser exa mi na do é con cer-
nen te à ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria em
apre ci a ção.

Em face dos re qui si tos cons ti tu ci o na is de re le-
vân cia e ur gên cia e das ve da ções cons tan tes do § 1º
do art. 62 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, em de fe sa da 
re le vân cia e ur gên cia da ma té ria, a Expo si ção de Mo -
ti vos do Sr. Mi nis tro de Fa zen da en fa ti za a sua ne ces-
si da de no con tex to do ob je ti vo da in clu são so ci al, de
for ta le ci men to e am pli a ção das ope ra ções fi nan ce i-
ras des ti na das à po pu la ção de ba i xa ren da, in clu in do
o se tor in for mal.

Agos to  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  22 24695    669ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



Nes se con tex to, a cri a ção de so ci e da des de cré -
di to ao mi cro em pre en de dor, atra vés da Lei nº 10.194, 
de 14 de fe ve re i ro de 2001, foi uma ini ci a ti va im por-
tan te, po rém esta re cen te ex pe riên cia já nos tem in di-
ca do seu li mi ta do al can ce em face do con jun to de ne -
ces si da des da po pu la ção de ba i xa ren da, que tem
uma de man da de ou tros ser vi ços fi nan ce i ros além do
cré di to.

A cri a ção das duas sub si diá ri as apre sen ta-se
re le van te para pos si bi li tar o aces so de gran de par ce la
da po pu la ção, atu al men te ex clu í da, aos ser vi ços bá -
si cos do sis te ma fi nan ce i ro, como pa ga men tos, re ce-
bi men tos, de pó si tos, pou pan ça e cré di to ade qua do
ao seu per fil. Para esse aces so, mu i to con tri bu i rá a
ca pi la ri da de do Ban co do Bra sil. Por sua vez, o aces -
so ao con sór cio para aqui si ção de bens du rá ve is,
além de pro por ci o nar o au men to de bem-es tar dos
con su mi do res, tem um efe i to mul ti pli ca dor con si de rá-
vel so bre o ní vel de ati vi da de eco nô mi ca em nos so
País.

Des sa for ma, ma ni fes ta mo-nos pelo aca ta men-
to dos pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia das me -
di das ora pro pos tas. Em nos so en ten di men to, a me di-
da pro vi só ria em apre ci a ção não in cor re em qual quer
das ve da ções te má ti cas es ta be le ci das pelo § 1º do
art. 62 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. Con si de ra mos
aten di dos os re qui si tos de cons ti tu ci o na li da de e ju ri-
di ci da de, bem como as nor mas de boa téc ni ca le gis-
la ti va.

Em re la ção às emen das apre sen ta das, re je i ta-
mos a Emen da nº 1, apre sen ta da pelo no bre De pu ta-
do Antô nio Car los Ma ga lhães Neto, que mo di fi ca o in -
ci so I do art. 1º A ci ta da emen da pro põe a de so bri ga-
ção de qual quer com pro va ção de ren da para con ces-
são do cré di to.

Em nos so en ten di men to, man ti do o es pí ri to da
me di da pro vi só ria em apre ci a ção, que é o aces so às
ca ma das de ba i xa ren da ao cré di to, a emen da apre -
sen ta da po de rá re sul tar em po de ro so es tí mu lo à ex -
pan são da in for ma li da de.

Tam bém re je i ta mos a Emen da nº 2, apre sen-
ta da pelo De pu ta do Enio Bac ci, im pe din do a par ti-
ci pa ção das sub si diá ri as cri a das no ca pi tal de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras. Em nos sa opi nião, o tex to ori -
gi nal dota a exe cu ção dos pro gra mas de aten di-
men to aos mi cro em pre en de do res de ma i or fle xi bi-
li da de.

Fi nal men te, re je i ta mos a Emen da nº 3, tam bém
apre sen ta da pelo no bre De pu ta do Enio Bac ci. Esta
pro põe que as sub si diá ri as em cri a ção pos sam fa zer
par ce ri as com or ga ni za ções da so ci e da de de in te res-
se ci vil, de in te res se pú bli co, ou SIP, ou com ou tras or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is.

Em nos so en ten di men to, as sub si diá ri as do
Ban co do Bra sil de vem de sem pe nhar ape nas as fun -
ções de ins ti tu i ções de pri me i ra li nha. Como ins ti tu i-
ção de se gun da li nha, o BNDES já vem ten do atu a-
ção re le van te no seg men to de mi cro fi nan ças, atra vés
do Pro gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu lar, que pro vê
re cur sos in clu si ve às ins ti tu i ções re fe ri das na Emen -
da nº 3.

Obje ti van do aper fe i ço ar a pro po si ção, pro po-
mos que o ban co múl ti plo ora cri a do não se con di ci o-
ne aos re sul ta dos de con sul tas a ban cos de da dos de
ór gãos de pro te ção ao cré di to para re a li za ção de
suas ope ra ções.

Em nos so en ten di men to, esse dis po si ti vo acres -
cen ta ma i or fle xi bi li da de ao aten di men to da po pu la-
ção-alvo. Para tal fi na li da de, pro po mos a in clu são do
art. 3º

Des ta for ma, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção
da me di da pro vi só ria em exa me, nos ter mos do pro je-
to de lei de con ver são ane xo.

Por ou tro lado, o art. 5º da Re so lu ção de nº 1, de
2002, do Con gres so Na ci o nal, que dis põe so bre a
apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal das me di das
pro vi só ri as a que se re fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as, re fe re-se à se guin te
for ma ao exa me de ade qua ção or ça men tá ria e fi nan-
ce i ra:

“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 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 or ça men tá ria
da União”.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101, de 2000), no seu art. 16, § 1º, es ta be-
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le ceu os se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e
com pa ti bi li da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria:

“Art. 16. .................................................
§ 1º Para os fins des ta lei com ple men-

tar, con si de ra-se:
I – ade qua da com a lei or ça men tá ria

anu al e a des pe sa ob je to de do ta ção es-
pe ci fi ca e su fi ci en te, ou que es te ja abran -
gi da por cré di to ge né ri co, de for ma que,
so ma das to das as des pe sas da mes ma
es pé cie re a li za das e a re a li zar, pre vis tas
no pro gra ma de tra ba lho, não se jam ul tra-
pas sa dos os li mi tes es ta be le ci dos para o
exer cí cio;

II – com pa tí vel com o Pla no Plu ri a nu al
e a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, a des -
pe sa que se con for me com as di re tri zes, ob -
je ti vos, pri o ri da des e me tas pre vis tas nes se
ins tru men to e não in frin ja qual quer de suas
dis po si ções.”

A ins ti tu i ção de uma sub si diá ria in te gral pres-
su põe que a em pre sa cri a da terá um úni co pro pri e-
tá rio, no caso, o Ban co do Bra sil S.A. Não ha ve rá
des te modo par ti ci pa ção di re ta da União na subs cri-
ção de ações que re que i ram apor te de re cur sos.

Do pon to de vis ta or ça men tá rio, po der-se-ia
ques ti o nar se as des pe sas com a cons ti tu i ção das no -
vas em pre sas de ve ri am es tar con tem pla das na pro -
gra ma ção de in ves ti men tos do Ban co do Bra sil, uni -
da de or ça men tá ria nº 25.234, apro va da na Lei nº
10.604, de 14 de ja ne i ro de 2003 (Lei or ça men tá ria
anu al 2003). Po rém, o art. 59, § 1º, da Lei nº 10.524,
de 25 de ju lho de 2002 (LDO 2003), dis põe que de-
vem cons tar do or ça men to de in ves ti men tos das em -
pre sas es ta ta is ape nas as des pe sas com aqui si ção
de ati vo imo bi li za do, ex ce tu a das as re la ti vas à aqui si-
ção de bens para ar ren da men to mer can til. Por tan to, à 
cri a ção das sub si diá ri as, nos ter mos da me di da pro vi-
só ria em apre ci a ção, não ca re ce de au to ri za ção or ça-
men tá ria es pe cí fi ca.

Ma ni fes ta mo-nos pela ad mis si bi li da de da
Me di da Pro vi só ria nº 121, de 2003, con si de ran do
aten di dos os pres su pos tos de re le vân cia e ur gên-
cia, bem como ob ser va das as ve da ções ex pres sas
no tex to cons ti tu ci o nal. Opi na mos tam bém 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.

No mé ri to, opi na mos pela sua apro va ção, nos
ter mos do pro je to de lei de con ver são, em ane xo.

Pas so a ler o pro je to de lei de con ver são, Sr.
Pre si den te:

“Pro je to de Lei de Con ver são.

Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá ri as
in te gra is do Ban co do Bra sil S/A para atu a-
ção no seg men to de mi cro fi nan ças e con-
sór ci os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Ban co do Bra sil S.A. au -

to ri za do a cri ar, nos ter mos do art. 251 da
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
duas sub si diá ri as in te gra is, a sa ber:

I – um ban co múl ti plo, com o ob je ti vo
de atu a ção es pe ci a li za da em mi cro fi nan ças,
con si de ra das es tas o con jun to de pro du tos
e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na dos à po pu la-
ção de ba i xa ren da, in clu si ve por meio de
aber tu ra de cré di to a pes so as fí si cas de ba i-
xa ren da e mi cro em pre sá ri os, com ou sem
qual quer com pro va ção de ren da;

II – uma ad mi nis tra do ra de con sór ci os,
com o ob je ti vo de ad mi nis trar gru pos de
con sór ci os des ti na dos a fa ci li tar o aces so
de bens du rá ve is e de con su mo, in clu si ve a
pes so as fí si cas de ba i xa ren da e mi cro em-
pre sá ri os, com ou sem qual quer com pro va-
ção de ren da.

§ 1º Os es ta tu tos so ci a is das sub si-
diá ri as in te gra is se rão apro va dos pelo
Con se lho de Admi nis tra ção do Ban ca da
Bra sil S.A., a quem ca be rá au to ri zar à di -
re to ria da que la ins ti tu i ção à prá ti ca dos
de ma is atos ne ces sá ri os à cons ti tu i ção
das em pre sas.

§ 2º As sub si diá ri as in te gra is po de rão
par ti ci par, ma jo ri tá ria ou mi no ri ta ri a men te,
do ca pi tal de so ci e da de de cré di to ao mi cro-
em pre en de dor, de que tra ta a Lei nº 10.194,
de 14 de fe ve re i ro de 2001, e de ou tras em -
pre sas pri va das, des de que ne ces sá rio ao
al can ce dos seus ob je ti vos so ci a is.

§ 3º É per mi ti da a ad mis são fu tu ra de
aci o nis tas nas sub si diá ri as in te gra is cri a das
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nos ter mos des te ar ti go, ob ser va do o dis-
pos to no art. 253 da Lei nº 6.404, de 1976.

Art. 2º As sub si diá ri as in te gra is de que 
tra ta o art. 10 su je i tam-se ao re gi me ju rí di co
pró prio das em pre sas pri va das, in clu si ve
quan to aos di re i tos e obri ga ções ci vis, co-
mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá ri os.

Art. 3º A sub si diá ria in te gral de que tra -
ta o in ci so I do Art. 10 des ta Lei não está
con di ci o na da aos re sul ta dos de con sul tas a
ban cos de da dos e ór gãos de pro te ção ao
cré di to para a re a li za ção de suas ope ra-
ções, ob ser va das as de ma is dis po si ções le -
ga is apli cá ve is.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.”

Sr. Pre si den te, é o nos so pa re cer.

2º Pro nun ci a men to:

O SR. PRESIDENTE (Ino cên cio Oli ve i ra) –
Con vi do o Re la tor da ma té ria, no bre De pu ta do Ne u-
ton Lima, para ofe re cer es cla re ci men tos so bre o as -
sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ino cên cio Oli ve i ra) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre De pu ta do Ne u ton Lima, Re -
la tor da ma té ria.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço es cu sas. Eu es ta va
tra ba lhan do em Co mis são da Casa quan do ouvi o
cha ma men to para que com pa re ces se ao ple ná rio a
fim de pro fe rir o pa re cer.

Esta re la to ria ace i tou como su ges tão do Ple ná-
rio a se guin te mo di fi ca ção na par te fi nal do in ci so I do
art. 1º:

“Art. 1º ...................................................
I – um ban co múl ti plo, com o ob je ti vo

de atu a ção es pe ci a li za da em mi cro fi nan ças,
con si de ra das es tas o con jun to de pro du tos
e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na dos à po pu la-
ção de ba i xa ren da, in clu si ve por meio de
aber tu ra de cré di to a pes so as fí si cas de ba i-
xa ren da e mi cro em pre sá ri os, sem a obri ga-
to ri e da de da com pro va ção da ren da”.

Aca ta mos a su ges tão como emen da de Re la-
tor. Os de ma is in ci sos, pa rá gra fos e ar ti gos per ma-
ne cem inal te ra dos.

O SR. PRESIDENTE (lno cên cio Oli ve i ra) – De -
pu ta do Ne u ton Lima, o in ci so II dis põe o se guin te:

“II – uma ad mi nis tra do ra de con sór cio,
com o ob je ti vo de ad mi nis trar gru pos de
con sór cio des ti na dos a fa ci li tar o aces so a
bens du rá ve is e de con su mo, in clu si ve a
pes so as fí si cas de ba i xa ren da e mi cro em-
pre sá nos, com ou sem qual quer com pro va-
ção de ren da”.

Per gun to se tam bém se rão re ti ra das as ex pres-
sões “com ou” e “qual quer”.

O SR. NEUTON LIMA – Sr. Pre si den te, o in ci so
II per ma ne ce inal te ra do, por que, quan do se tra ta de
con sór cio, o Ban co de Bra sil será o ges tor de re cur-
sos de ter ce i ros. Con sór cio é gru po. Não pos so ace i-
tar a re ti ra da das ex pres sões, por que o ban co vai ge -
rir re cur so de ter ce i ros. O gru po é que terá de de fi nir
se será ou não ne ces sá ria a com pro va ção de ren da; o 
ban co é ape nas o ges tor.

O SR. PRESIDENTE (Ino cên cio Oli ve i ra) – Está 
ex pli ca do.

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 121, ADOTADA EM 25 DE
JUNHO DE 2003 E PUBLICADA NO DIA 26 DO

MESMO MÊS E ANO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 121, DE 2003
(Men sa gem n° 273, de 25 de ju nho de 2003)

Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá-
ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.A.,
para atu a ção no seg men to de mi cro fi-
nan ças e con sór ci os.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Ne u ton Lima

I – Re la tó rio

Nos ter mos des ta me di da pro vi só ria, ora sub-
me ti da à apre ci a ção do Ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, pre ten de o Po der Exe cu ti vo cri ar duas sub si-
diá ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.ª:

– um ban co múl ti plo, com o ob je ti vo de atu a ção
es pe ci a li za da em mi cro fi nan ças, con si de ra das es tas
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o con jun to de pro du tos e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na-
dos à po pu la ção de ba i xa ren da e mi cro em pre sá ri os,
com ou sem com pro va ção de ren da;

– uma ad mi nis tra do ra de con sór ci os, com o ob -
je ti vo de ad mi nis trar gru pos de con sór cio des ti na dos
a fa ci li tar o aces so a bens du rá ve is de con su mo, in-
clu si ve a pes so as fí si cas de ba i xa ren da e mi cro em-
pre sá ri os, com ou sem com pro va ção de ren da.

A pro po si ção em exa me per mi te que es tas
sub si diá ri as pos sam par ti ci par, ma jo ri tá ria ou mi no-
ri ta ri a men te, do ca pi tal de so ci e da de de cré di to ao
mi cro em pre en de dor e de ou tras em pre sas pri va das,
des de que ne ces sá rio ao al can ce de seus ob je ti vos
so ci a is.

A Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro da
Fa zen da es ti ma que a po pu la ção de ba i xa ren da seja
com pos ta por cer ca de 25 mi lhões de fa mí li as, ou
seja, por apro xi ma da men te 100 mi lhões de pes so as,
gran de par te da qual não tem aces so ao sis te ma fi -
nan ce i ro. Além dis so, cin co mi lhões de pes so as com
mais de 18 anos vi vem nos 1.667 mu ni cí pi os que não
pos su em ne nhu ma agên cia ban cá ria.

Con clui que a pres ta ção de ser vi ços fi nan ce i-
ros a essa po pu la ção não as sis ti da não se mos tra
viá vel den tro do mo de lo tra di ci o nal de ne gó ci os ado -
ta do pelo Ban co do Bra sil, sen do im pres cin dí vel,
por tan to, o de sen vol vi men to de es tra té gia e es tru tu-
ra de cus tos es pe cí fi cas para as pe cu li a ri da des des -
se mer ca do.

À me di da pro vi só ria em apre ci a ção fo ram ofe re-
ci das três emen das:

A pri me i ra, apre sen ta da pelo De pu ta do Antô nio
Car los Ma ga lhães Neto, pro põe nova re da ção para o
in ci so I do art. 1º, dis pen san do os be ne fi ciá ri os dos
ser vi ços do ban co múl ti plo de qual quer com pro va ção
de ren da.

A emen da nº 2, do De pu ta do Enio Bac ci, res trin-
ge o § 2º do art. 1º, es ta be le cen do que as sub si diá ri as
in te gra is pos sam par ti ci par do ca pi tal da so ci e da de
de cré di to ao mi cro em pre en de dor e de ou tras em pre-
sas pri va das, des de que es tas não se jam ins ti tu i ções
fi nan ce i ras.

A emen da nº 3, tam bém de au to ria do De pu ta-
do Enio Bac ci, acres cen ta novo pa rá gra fo ao art. 1º,
per mi tin do que as sub si diá ri as in te gra is pos sam fa -
zer par ce ri as com as Orga ni za ções da So ci e da de
Ci vil de Inte res se Pú bli co e com as Orga ni za ções

Não-Go ver na men ta is, que atu em na con ces são de
mi cro cré di to.

Estan do já es go ta do o pra zo para ma ni fes ta ção
da Co mis são Mis ta a que se re fe re o § 9º do art. 62 do
tex to cons ti tu ci o nal, sem que a mes ma hou ves se sido 
ins ta la da, cabe-nos, em de cor rên cia da de sig na ção
da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, ofe re cer pa re cer
pela re fe ri da Co mis são Mis ta à Me di da Pro vi só ria nº
121, de 2003.

II – Voto do Re la tor

O pri me i ro as pec to a ser exa mi na do é con cer-
nen te à ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria em
apre ci a ção, em face dos re qui si tos cons ti tu ci o na is de
re le vân cia e ur gên cia e às ve da ções cons tan tes do §
1º do art. 62 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. Em de fe sa
da re le vân cia e ur gên cia da ma té ria, a Expo si ção de
Mo ti vos do Sr. Mi nis tro da Fa zen da en fa ti za a ne ces-
si da de, no con tex to do ob je ti vo da in clu são so ci al, de
for ta le ci men to e am pli a ção das ope ra ções fi nan ce i-
ras des ti na das à po pu la ção de ba i xa ren da, in clu in do
o se tor in for mal.

Nes te con tex to, a cri a ção da so ci e da de de
cré di to ao mi cro em pre en dor, atra vés da Lei nº
10.194, de 14-2-2001, foi uma ini ci a ti va im por tan te.
Po rém, esta re cen te ex pe riên cia já nos tem in di ca-
do seu li mi ta do al can ce, em face do con jun to de ne -
ces si da des da po pu la ção de ba i xa ren da, que tem
uma de man da de ou tros ser vi ços fi nan ce i ros, além
do cré di to.

A cri a ção das duas sub si diá ri as apre sen ta-se
re le van te para pos si bi li tar o aces so da gran de par ce la
da po pu la ção, atu al men te ex clu í da, aos ser vi ços bá -
si cos do sis te ma fi nan ce i ro, como pa ga men tos, re ce-
bi men tos, de pó si tos e pou pan ça, e cré di to ade qua do
a seu per fil. Para este aces so, mu i to con tri bu i rá a ca -
pi la ri da de do Ban co do Bra sil.

Por sua vez, o aces so ao con sór cio para aqui si-
ção de bens du rá ve is, além de pro por ci o nar au men to
de bem-es tar dos con su mi do res, tem um efe i to mul ti-
pli ca dor con si de rá vel so bre o ní vel da ati vi da de eco -
nô mi ca.

Des ta for ma, ma ni fes ta mo-nos pelo aca ta men to
dos pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia das me di-
das ora pro pos tas. Em nos so en ten di men to, a Me di da
Pro vi só ria em apre ci a ção não in cor re em qual quer
das ve da ções te má ti cas es ta be le ci das pelo § 1º do
art. 62 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. Con si de ra mos
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aten di dos os re qui si tos de cons ti tu ci o na li da de e de
ju ri di ci da de, bem como as nor mas de boa téc ni ca le -
gis la ti va.

Em re la ção às emen das apre sen ta das, re je i ta-
mos a de nº 1, apre sen ta da pelo De pu ta do Antô nio
Car los Ma ga lhães Neto, que mo di fi ca o art. 1º, in ci so
i. A ci ta da emen da pro põe a de so bri ga ção de qual -
quer com pro va ção de ren da para a con ces são do cré -
di to. Em nos so en ten di men to, man ti do o es pí ri to da
Me di da Pro vi só ria em apre ci a ção, que é o aces so às
ca ma das de ba i xa ren da ao cré di to, a emen da apre -
sen ta da po de rá re sul tar em po de ro so es tí mu lo à ex -
pan são da in for ma li da de.

Tam bém re je i ta mos a emen da nº 2, apre sen-
ta da pelo De pu ta do Ênio Bac ci, im pe din do a par ti-
ci pa ção das sub si diá ri as cri a das no ca pi tal de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras. Em nos sa opi nião, o tex to ori -
gi nal dota a exe cu ção dos pro gra mas de aten di-
men to aos mi cro em pre en de do res de ma i or fle xi bi-
li da de.

Fi nal men te, re je i ta mos a emen da nº 3, tam bém
apre sen ta da pelo De pu ta do Enio Bac ci. Esta pro põe
que as sub si diá ri as em cri a ção pos sam fa zer par ce ri-
as com as Orga ni za ções da So ci e da de Ci vil de Inte -
res se Pú bli co (OSCIP) e com ou tras Orga ni za ções
não Go ver na men ta is.

Em nos so en ten di men to, as sub si diá ri as do
Ban co do Bra sil de vem de sem pe nhar ape nas as fun -
ções de ins ti tu i ções de pri me i ra li nha. Como ins ti tu i-
ção de se gun da li nha, o BNDES já vem ten do atu a-
ção re le van te no seg men to de mi cro fi nan ças, atra vés
do Pro gra ma de Cré di to Pro du ti vo Po pu lar, que pro vê
re cur sos, in clu si ve, às ins ti tu i ções re fe ri das pela
emen da no 3.

Obje ti van do aper fe i ço ar a pro po si ção, pro po-
mos que o ban co múl ti plo ora cri a do não se con di ci o-
na aos re sul ta dos de con sul tas a ban cos de da dos de
ór gãos de pro te ção ao cré di to, para a re a li za ção de
suas ope ra ções. Em nos so en ten di men to, esse dis-
po si ti vo acres cen ta ma i or fle xi bi li da de ao aten di men-
to da po pu la ção – alvo; para tal fi na li da de pro po mos a 
in clu são do art. 3º.

Des ta for ma, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção
da Me di da Pro vi só ria em exa me, nos ter mos do pro je-
to de lei de con ver são ane xo.

Por ou tro lado, o art. 50 da Re so lu ção nº 1, de
2002 – CN, que “dis põe so bre a apre ci a ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, das Me di das Pro vi só ri as a que

se re fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, re fe re-se da se guin te for ma ao exa me
de ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra:

“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 sa 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 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 Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple-
men tar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, es ta be le ceu
os se guin tes con ce i tos so bre ade qua ção e com pa ti bi-
li da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria:

“§ Para os fins des ta Lei Com ple men-
tar, con si de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria
anu al, a des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí-
fi ca e su fi ci en te, ou que es te ja abran gi da
por cré di to ge né ri co, de for ma que so ma das
to das as des pe sas da mes ma es pé cie, re a li-
za das e re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de
tra ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes
es ta be le ci das para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al
e a lei de di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe-
sa que se con for me com as di re tri zes, ob je-
ti vos, pri o ri da des e me tas pre vis tos nes ses
ins tru men tos e não in frin ja qual quer de suas 
dis po si ções.”

A ins ti tu i ção de uma sub si diá ria in te gral pres -
su põe que a em pre sa cri a da terá um úni co pro pri-
e tá rio, no caso o Ban co do Bra sil S. A. Não ha ve-
rá, des se modo, par ti ci pa ção di re ta da União na
subs cri ção de ações, que re que i ra apor te de re-
cur sos.

Do pon to de vis ta or ça men tá rio, po der-se-ia

ques ti o nar se as des pe sas com a cons ti tu i ção das no -
vas em pre sas de ve ri am es tar con tem pla das na pro -
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gra ma ção de in ves ti men to do Ban co do Bra sil (Uni da-
de Orça men tá ria nº 25.234), apro va da na Lei nº
10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003 (Lei Orça men tá ria
Anu al – 2003).

Po rém, o art. 59, § 1º da Lei nº 10.524, de 25 de
ju lho de 2002 (LDO 2003), dis põe que de vem cons tar
do or ça men to de in ves ti men tos das em pre sas es ta ta-
is ape nas as des pe sas com aqui si ção de ati vo imo bi li-
za do, ex ce tu a das as re la ti vas à aqui si ção de bens
para ar ren da men to mer can til.

Por tan to, a cri a ção das sub si diá ri as, nos ter mos
da me di da pro vi só ria em apre ci a ção, não ca re ce de
au to ri za ção or ça men tá ria es pe ci fi ca.

Por tan to, ma ni fes ta mo-nos pela ad mis si bi li da-
de da Me di da Pro vi só ria nº 121, de 2003, con si de-
ran do aten di dos os pres su pos tos de re le vân cia e
ur gên cia, bem como ob ser va das as ve da ções ex-
pres sas no tex to cons ti tu ci o nal. Opi na mos tam bém
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. No mé ri to, opi na mos pela sua apro va-
ção, nos ter mos do pro je to de Lei de Con ver são em
ane xo.

Sala das Ses sões, em de de 2003. – De pu ta do
Ne u ton Lima, Re la tor.

COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E
EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 121, ADOTADA EM 25 DE
JUNHO DE 2003 E PUBLICADA NO DIA 26 DO

MESMO MÊS E ANO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 121, DE 2003
(Men sa gem nº 273, de 25 de ju nho de 2003)

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá-
ri as in te gra is do Ban co do Bra sil S.A.,
para atu a ção no seg men to de mi cro fi-
nan ças e con sór ci os.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Ne u ton Lima

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art.1º Fica o Ban co do Bra sil S.A. au to ri za do a
cri ar, nos ter mos do art. 251, da Lei nº 6.404, de 15
de de zem bro de 1976, duas sub si diá ri as in te gra is,
a sa ber:

I – um ban co múl ti plo, com o ob je ti vo
de atu a ção es pe ci a li za da em mi cro fi nan ças,

con si de ra das es tas o con jun to de pro du tos
e ser vi ços fi nan ce i ros des ti na dos à po pu la-

ção de ba i xa ren da, in clu si ve por meio de
aber tu ra de cré di to a pes so as fí si cas de ba i-
xa ren da e mi cro em pre sá ri os, sem a obri ga-
to ri e da de de com pro va ção de ren da;

II – uma ad mi nis tra do ra de con sór ci os,
com o ob je ti vo de ad mi nis trar gru pos de
con sór cio des ti na dos a fa ci li tar o aces so a
bens du rá ve is e de con su mo, in clu si ve a
pes so as fí si cas de ba i xa ren da e mi cro em-
pre sá ri os, com ou sem qual quer com pro va-
ção de ren da.

§ 1º Os es ta tu tos so ci a is das sub si diá ri as in -
te gra is se rão apro va dos pelo Con se lho de Admi nis-
tra ção do Ban co do Bra sil S.A., a quem ca be rá au -
to ri zar à di re to ria da que la ins ti tu i ção a prá ti ca dos
de ma is atos ne ces sá ri os à cons ti tu i ção das em pre-
sas.

§ 2º As sub si diá ri as in te gra is po de rão par ti ci par,
ma jo ri tá ria ou mi no ri ta ri a men te, do ca pi tal de so ci e-
da de de cré di to ao mi cro em pre en de dor, de que tra ta
a Lei nº 10.194, de 14 de fe ve re i ro de 2001, e de ou -
tras em pre sas pri va das, des de que ne ces sá rio ao al -
can ce dos seus ob je ti vos so ci a is.

§ 3º É per mi ti da a ad mis são fu tu ra de aci o nis-
tas, nas sub si diá ri as in te gra is cri a das nos ter mos
des te ar ti go, ob ser va do o dis pos to no art. 253 da Lei
nº 6.404, de 1976.

Art. 2º As sub si diá ri as in te gra is de que tra ta o
art. 1º su je i tam-se ao re gi me ju rí di co pró prio das
em pre sas pri va das, in clu si ve quan to aos di re i tos e
obri ga ções ci vis, co mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá-
ri os.

Art. 3º A sub si diá ria in te gral de que tra ta o in ci so
I do Art. 1º des ta lei não está con di ci o na da aos re sul-
ta dos de con sul tas a ban cos de da dos de ór gãos de
pro te ção ao cré di to, para a re a li za ção de suas ope ra-
ções, ob ser va das as de ma is dis po si ções le ga is apli -
cá ve is.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala das Ses sões, em  de agos to de 2003. –
De pu ta do Ne u ton Lima.
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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 121, de 25 de ju nho de 2003,
que “Dis põe so bre a cri a ção de sub si diá ri as in te gra is
do Ban co do Bra sil S.A., para atu a ção no seg men to
de mi cro fi nan ças e con sór ci os”, terá sua vi gên cia
pror ro ga da pelo pe río do de ses sen ta dias, a par tir de
25 de agos to 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, 21 de agos to de 2003. –
Se na dor 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

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

....................................................................................
Sub si diá ria Inte gral
Art. 251. A com pa nhia pode ser cons ti tu í da, me -

di an te es cri tu ra pú bli ca, ten do como úni co aci o nis ta
so ci e da de bra si le i ra.

§ 1º A so ci e da de que subs cre ver em bens o ca -
pi tal de sub si diá ria in te gral de ve rá apro var o la u do de
ava li a ção de que tra ta o ar ti go 8º, res pon den do nos
ter mos do § 6º do ar ti go 8º e do ar ti go 10 e seu pa rá-
gra fo úni co.

§ 2º A com pa nhia pode ser con ver ti da em sub si-
diá ria in te gral me di an te aqui si ção, por so ci e da de bra -
si le i ra, de to das as suas ações, ou nos ter mos do ar ti-
go 252.
....................................................................................

Admis são de Aci o nis tas em Sub si diá ria Inte gral
Art. 253. Na pro por ção das ações que pos su í-

rem no ca pi tal da com pa nhia, os aci o nis tas te rão di re-
i to de pre fe rên cia para:

I – ad qui rir ações do ca pi tal da sub si diá ria in te-
gral, se a com pa nhia de ci dir ali e ná-las no todo ou em
par te; e

II – subs cre ver au men to de ca pi tal da sub si diá-
ria in te gral, se a com pa nhia de ci dir ad mi tir ou tros aci -
o nis tas.

Pa rá gra fo úni co. As ações ou o au men to de ca -
pi tal de sub si diá ria in te gral se rão ofe re ci dos aos aci o-
nis tas da com pa nhia em as sem bléia ge ral con vo ca da
para esse fim, apli can do-se à hi pó te se, no que cou -
ber, o dis pos to no ar ti go 171.

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

LEI Nº 10.194, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a ins ti tu i ção de so ci e-
da des de cré di to ao mi cro em pre en de dor,
al te ra dis po si ti vos das Leis nºs 6.404, de
15 de de zem bro de 1976, 8.029, de 12 de
abril de 1990, e 8.934, de 18 de no vem bro
de 1994, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 122, de 2003)

Dis põe so bre o di re ci o na men to de
de pó si tos a vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras para ope ra ções de cré-
di to des ti na das à po pu la ção de ba i xa
ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma
de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro je-
tos de Inte res se So ci al – PJPS, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

ESTE AVULSO CONTÉM OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

– Pro je to de Lei de Con ver são
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº 274/2003
– Expo si ção de Mo ti vos nº 139/2003, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da
– Ofí cio nº 1.681/03, da Câ ma ra dos De pu ta dos, en -
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 104/03, da Con sul to ria de Orça-
men to, Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral
– Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Pa u lo
Afon so (PMDB/SC)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
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– Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o-
nal pror ro gan do o pra zo de vi gên cia da Me di da Pro -
vi só ria
– Le gis la ção ci ta da

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2003

(Pro ve ni en te de Me di da Pro vi só ria nº 122, de 2003)

Dis põe so bre o di re ci o na men to de
de pó si tos à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras para ope ra ções de cré-
di to des ti na das à po pu la ção de ba i xa
ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma
de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro je-
tos de Inte res se So ci al – PIPS, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ban cos co mer ci a is, os ban cos múl ti-

plos com car te i ra co mer ci al, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, bem como as co o pe ra ti vas de cré di to de pe-
que nos em pre sá ri os, mi cro em pre sá ri os ou mi cro em-
pre en de do res e de li vre ad mis são de as so ci a dos
man te rão apli ca da em ope ra ções de cré di to des ti na-
das à po pu la ção de ba i xa ren da e a mi cro em pre en de-
do res par ce la dos re cur sos ori un dos dos de pó si tos à
vis ta por eles cap ta dos, ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – os to ma do res dos re cur sos de ve rão ser:

a) pes so as fí si cas de ten to ras de de pó-
si tos à vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de pe -
que no va lor;

b) si tos es ta be le ci dos para ope ra ções
de cré di to con ce di das por en ti da des es pe ci-
a li za das em ope ra ções de mi cro cré di to; ou

c) pes so as fí si cas de ba i xa ren da se le-
ci o na das por ou tros cri té ri os; e

II –  as ta xas de ju ros efe ti vas se rão li mi ta das,
ve da da a co bran ça de qua is quer ou tras ta xas ou
des pe sas, à ex ce ção de taxa de aber tu ra de cré di to.

Art. 2º  O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN,
re gu la men ta rá o dis pos to nes ta lei, es ta be le cen do,
no mí ni mo:

I – o per cen tu al de di re ci o na men to de re cur sos
de que tra ta o ca put do art. 1º;

II – os cri té ri os para en qua dra men to das pes so-
as fí si cas de que tra ta a alí nea a do in ci so I do art. 1º;

III – os cri té ri os para o en qua dra men to dos mi -
cro em pre en de do res de que tra ta a alí nea b do in ci so I 
do art. 1º;

IV – os cri té ri os para a se le ção das pes so as de
ba i xa ren da de que tra ta a alí nea c do in ci so I do art.
1º;

V –  a taxa de ju ros má xi ma para os to ma do res
de re cur sos e o va lor má xi mo da taxa de aber tu ra de
cré di to;

VI – o va lor má xi mo do cré di to por cli en te, que
não po de rá ser su pe ri or a R$1.000,00 (mil re a is);

VII – o pra zo mí ni mo das ope ra ções;
VIII – os cri té ri os para o re pas se dos re cur sos

da exi gi bi li da de de que tra ta o art. 1º para apli ca ção
por par te de ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra;

IX – os cri té ri os para aqui si ção de cré di tos de
ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra ou de ou tras en ti da des es -
pe ci a li za das em ope ra ções de mi cro cré di to que aten -
dam às con di ções fi xa das no art. 1º; e

X – o pra zo de adap ta ção das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras ao dis pos to nes ta lei.

Art. 3º Os re cur sos não apli ca dos nos ter mos
des ta lei de ve rão ser re co lhi dos ao Ban co Cen tral do
Bra sil, sem re mu ne ra ção, per ma ne cen do in dis po ní-
ve is nos ter mos de re gu la men ta ção da que la au tar-
quia.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti-
tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro -
je tos de Inte res se So ci al – PIPS, vol ta do à im ple men-
ta ção de pro je tos es tru tu ra dos na área de de sen vol vi-
men to ur ba no em in fra-es tru tu ra, nos seg men tos de
sa ne a men to bá si co, ener gia elé tri ca, gás, te le co mu-
ni ca ções, ro do vi as, sis te mas de ir ri ga ção e dre na-
gem, por tos e ser vi ços de trans por te em ge ral, ha bi-
ta ção, co mér cio e ser vi ços, por meio de Fun dos de
Inves ti men to Imo bi liá rio – FII, e de Fun dos de Inves ti-
men to em Di re i tos Cre di tó ri os – FIDC, las tre a dos em
re ce bí ve is ori gi na dos de con tra tos de com pro mis so
de com pra, de ven da, de alu guéis e de ta xas de ser vi-
ços, pro ve ni en tes de fi nan ci a men to de pro je tos so ci a-
is, com par ti ci pa ção dos se to res pú bli co e pri va do.

Pa rá gra fo úni co. Apli car-se-ão aos FII e aos
FIDC cons ti tu í dos nos ter mos des ta lei as re gras es -
ta be le ci das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal –
CMN, e pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM.

Art. 5º  O PIPS terá por ob je ti vos:
I – a cri a ção e a im ple men ta ção de nú cle os ha -

bi ta ci o na is que tor nem aces sí vel mo ra dia para os
seg men tos po pu la ci o na is das di ver sas ren das fa mi li-
a res, me di an te a cons tru ção de nú cle os ha bi ta ci o na is
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pro vi dos de ser vi ços pú bli cos bá si cos, co mér cio e
ser vi ços; e

II – o de sen vol vi men to e a am pli a ção de in fra-
es tru tu ra nos seg men tos de sa ne a men to bá si co,
ener gia elé tri ca, gás, te le co mu ni ca ções, ro do vi as,
sis te mas de ir ri ga ção e dre na gem, por tos e ser vi ços
de trans por te em ge ral, com o ob je ti vo de uni ver sa li-
zar e au men tar a efi ciên cia dos pro du tos e ser vi ços
pres ta dos.

§ 1º Os pro je tos com pre en di dos nos in ci sos I e II 
des te ar ti go de ve rão ter a par ti ci pa ção do po der pú bli-
co, res pe i ta das as nor mas e a re gu la men ta ção es pe-
cí fi cas dos FII e dos FIDC.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo po de rá in clu ir ou tros ob -
je ti vos a se rem abran gi dos pelo PIPS.

Art. 6º Os re cur sos do PIPS se rão des ti na dos:
I – ao fi nan ci a men to, pelo pra zo má xi mo de ses -

sen ta me ses, de até trin ta por cen to do va lor to tal de
cada pro je to en qua dra do no art. 5º às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, que uti li za rão os re cur sos para a aqui si ção
de co tas dos FII ou dos FIDC;

II – à sub ven ção eco nô mi ca re la ti va à equa li za-
ção en tre o cus to do fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so I 
des te ar ti go e a taxa de re tor no dos re ce bí ve is ori un-
dos de cada pro je to, até o li mi te de pra zo do fi nan ci a-
men to re fe ri do no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º O fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so I des te
ar ti go será fir ma do por meio de con tra to en tre a União 
e a ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

§ 2º Os en car gos fi nan ce i ros do con tra to re fe ri-
do no § 1º des te ar ti go não po de rão ser in fe ri o res à
taxa mé dia ajus ta da dos fi nan ci a men tos diá ri os, apu -
ra dos no Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó-
dia – SELIC, para tí tu los pú bli cos fe de ra is.

§ 3º Os re cur sos re fe ri dos no ca put des te ar ti go
se rão alo ca dos por meio de ofer ta pú bli ca, com va lo-
res pre es ta be le ci dos, ou por meio de le i lão ele trô ni co.

Art. 7º Com pe te ao Po der Exe cu ti vo de fi nir as
con di ções para im ple men ta ção do PIPS, es pe ci al-
men te em re la ção:

I – às di re tri zes e pri o ri da des do go ver no para a
re a li za ção de pro je tos que pos sam ser en qua dra dos
no PIPS;

II – às con di ções para o en qua dra men to dos
pro je tos no PIPS;

III – à de fi ni ção das re gras para a re a li za ção da
ofer ta pú bli ca re fe ri da no § 3º do art. 6º;

IV – às re gras para a con ces são de sub ven ção
eco nô mi ca re fe ri da no in ci so II do art. 6º.

Art. 8º Ca be rá ao Ban co Cen tral do Bra sil e à
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, no uso de
suas atri bu i ções, fis ca li zar a cor re ta apli ca ção dos re -
cur sos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, a par tir dos re la-
tó ri os de li be ra ção dos re cur sos a se rem en ca mi nha-
dos pela Se cre ta ria do Tesou ro Na ci o nal do Mi nis té rio
da Fa zen da.

Art. 9º Para as ope ra ções de cré di to ru ral con -
tra ta das a par tir de 31 de ju lho de 2003 e até 31 de ju -
lho de 2007 não se apli ca o dis pos to no § 2º do art. 16
da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 10º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

MEDIDA PROVISÕRIA Nº 122, DE 2003

Dis põe so bre o di re ci o na men to de
de pó si tos à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras para ope ra ções de cré-
di to des ti na das à po pu la ção de ba i xa
ren da e mi cro em pre en de do res, au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma
de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro je-
tos de Inte res se So ci al – PIPS, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 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 Os ban cos co mer ci a is, os ban cos múl ti-
plos com car te i ra co mer ci al, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, bem como as co o pe ra ti vas de cré di to de pe-
que nos em pre sá ri os, mi cro em pre sá ri os ou mi cro em-
pre en de do res e de li vre ad mis são de as so ci a dos
man te rão apli ca da em ope ra ções de cré di to des ti na-
das à po pu la ção de ba i xa ren da e a mi cro em pre en de-
do res, par ce la dos re cur sos ori un dos dos de pó si tos à
vis ta por eles cap ta dos, ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – os to ma do res dos re cur sos de ve rão ser:

a) pes so as fí si cas de ten to ras de de pó-
si tos à vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de pe -
que no va lor;

b) mi cro em pre en de do res que pre en-
cham os re qui si tos es ta be le ci dos para ope-
ra ções de cré di to con ce di das por en ti da des
es pe ci a li za das em ope ra ções de mi cro cré di-
to; ou
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c) pes so as fí si cas de ba i xa ren da se le-
ci o na das por ou tros cri té ri os; e

II – as ta xas de ju ros efe ti vas se rão li mi ta das,
ve da da a co bran ça de qua is quer ou tras ta xas ou
des pe sas, à ex ce ção de taxa de aber tu ra de cré di to.

Art. 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal re gu la-
men ta rá o dis pos to nes ta Me di da Pro vi só ria, es ta be-
le cen do, no mí ni mo:

I – o per cen tu al de di re ci o na men to de re cur sos
de que tra ta o ca put do art. 1º;

II – os cri té ri os para en qua dra men to das pes so-
as fí si cas de que tra ta a alí nea a do in ci so I do art. 1º;

III – os cri té ri os para o en qua dra men to dos mi -
cro em pre en de do res de que tra ta a alí nea b do in ci so I 
do art. 1º;

IV – os cri té ri os para a se le ção das pes so as de
ba i xa ren da de que tra ta a alí nea c do in ci so I do art.
1º

V – a taxa de ju ros má xi ma para os to ma do res
de re cur sos e o va lor má xi mo da taxa de aber tu ra de
cré di to:

VI – o va lor má xi mo do cré di to por cli en te, que
não po de rá ser su pe ri or a R$ 1.000,00 (mil re a is):

VII – o pra zo mí ni mo das ope ra ções;

VIII – os cri té ri os para o re pas se dos re cur sos
da exi gi bi li da de de que tra ta o art. 1º para apli ca ção
por par te de ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra;

IX – os cri té ri os para aqui si ção de cré di tos de
ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra ou de ou tras en ti da des es -
pe ci a li za das em ope ra ções de mi cro cré di to, que
aten dam às con di ções fi xa das no art. 1º; e

X – o pra zo de adap ta ção das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras ao dis pos to nes ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 3º Os re cur sos não apli ca dos nos ter mos
des ta Me di da Pro vi só ria de ve rão ser re co lhi dos ao
Ban co Cen tral do Bra sil, sem re mu ne ra ção, per ma ne-
cen do in dis po ní ve is nos ter mos de re gu la men ta ção
da que la Au tar quia.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins -
ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men ta ção de
Pro je tos de Inte res se So ci al – PIPS, vol ta do à im ple-
men ta ção de pro je tos es tru tu ra dos na área de de-
sen vol vi men to ur ba no em in fra–es tru tu ra, nos seg-
men tos de sa ne a men to bá si co, ener gia elé tri ca, gás,
te le co mu ni ca ções, ro do vi as, sis te mas de ir ri ga ção e
dre na gem, por tos e ser vi ços de trans por te em ge ral,
ha bi ta ção, co mér cio e ser vi ços, por meio de Fun dos

de Inves ti men to Imo bi liá rio – FII, e de Fun dos de
Inves ti men to em Di re i tos Cre di tó ri os – FIDC, las tre a-
dos em re ce bí ve is ori gi na dos de con tra tos de com -
pro mis so de com pra, de ven da, de alu guéis e de ta -
xas de ser vi ços, pro ve ni en tes de fi nan ci a men to de
pro je tos so ci a is, com par ti ci pa ção dos se to res pú bli-
co e pri va do.

Pa rá gra fo úni co. Apli car-se-ão aos FII e aos
FIDC cons ti tu í dos nos ter mos des ta Me di da Pro vi-
só ria as re gras es ta be le ci das pelo Con se lho Mo ne-
tá rio Na ci o nal e pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá-
ri os.

Art. 5º O PIPS terá por ob je ti vos:

I – a cri a ção e a im ple men ta ção de nú cle os ha -
bi ta ci o na is que tor nem aces sí vel mo ra dia para os
seg men tos po pu la ci o na is das di ver sas ren das fa mi li-
a res, me di an te a cons tru ção de nú cle os ha bi ta ci o na is
pro vi dos de ser vi ços pú bli cos bá si cos, co mér cio e
ser vi ços; e

II – o de sen vol vi men to e a am pli a ção de in-
fra–es tru tu ra nos seg men tos de sa ne a men to bá si co,
ener gia elé tri ca, gás, te le co mu ni ca ções, ro do vi as,
sis te mas de ir ri ga ção e dre na gem, por tos c ser vi ços
de trans por te em ge ral, com o ob je ti vo de uni ver sa li-
zar e au men tar a efi ciên cia dos pro du tos e ser vi ços
pres ta dos.

§ 1º Os pro je tos com pre en di dos nos in ci sos I e II 
de ve rão ter a par ti ci pa ção do po der pu bli co, res pe i ta-
das as nor mas e a re gu la men ta ção es pe cí fi cas dos
FII e dos FIDC.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo po de rá in clu ir ou tros ob -
je ti vos a se rem abran gi dos pelo PIPS.

Art. 6º Os re cur sos do PIPS se rão des ti na dos:

I – ao fi nan ci a men to, pelo pra zo má xi mo de ses -
sen ta me ses, de até trin ta por cen to do va lor to tal de
cada pro je to en qua dra do no art. 5º às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, que uti li za rão os re cur sos para a aqui si ção
de co tas dos FII ou FIDC;

II – à sub ven ção eco nô mi ca re la ti va à equa li za-
ção en tre o cus to do fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so I 
des te ar ti go e a taxa de re tor no dos re ce bí ve is ori un-
dos de cada pro je to, até o li mi te de pra zo do fi nan ci a-
men to re fe ri do no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º O fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so 1 será fir-
ma do por meio de con tra to en tre a União e a ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra.
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§ 2º Os en car gos fi nan ce i ros do con tra to re fe ri-
do no § 1º não po de rão ser in fe ri o res à taxa mé dia
ajus ta da dos fi nan ci a men tos diá ri os, apu ra dos no
Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia –
SELIC, para tí tu los pú bli cos fe de ra is.

§ 3º Os re cur sos re fe ri dos no ca put des te ar ti-
go se rão alo ca dos por meio de ofer ta pú bli ca, com
va lo res pre es ta be le ci dos, ou por meio de le i lão ele -
trô ni co.

Art. 7º Com pe te ao Po der Exe cu ti vo de fi nir as
con di ções para im ple men ta ção do PIPS, es pe ci al-
men te em re la ção:

I – às di re tri zes e pri o ri da des do go ver no para a
re a li za ção de pro je tos que pos sam ser en qua dra dos
no PIPS;

II – às con di ções para o en qua dra men to dos
pro je tos no PIPS;

III – à de fi ni ção das re gras para a re a li za ção da
ofer ta pú bli ca re fe ri da no § 3º do art. 6º;

IV – às re gas para a con ces são de sub ven ção
eco nô mi ca re fe ri da no in ci so II do art. 6º.

Art. 8º Ca be rá ao Ban co Cen tral do Bra sil e à
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, no uso de suas atri -
bu i ções, fis ca li zar a cor re ta apli ca ção dos re cur sos
pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, a par tir dos re la tó ri os
de li be ra ção dos re cur sos a se rem en ca mi nha dos
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da.

Art. 9º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

MENSAGEM Nº 274, 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 Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 122, de 25 de ju nho
de 2003, que “Dis põe so bre o di re ci o na men to de de -
pó si tos à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras
para ope ra ções de cré di to des ti na das à po pu la ção de 
ba i xa ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za o Po -
der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à
Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al –
PIPS, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 139/2003 – MF

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2003

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

1. Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên-
cia pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que tem por ob je-
ti vo es ti mu lar as ope ra ções de mi cro em prés ti mo, de
modo a pro mo ver o aces so ao cré di to por par te de
seg men tos da po pu la ção que se en con tram à mar -
gem do sis te ma ban cá rio tra di ci o nal e cri ar pro gra-
ma de in cen ti vo à cons ti tu i ção de pro je tos so ci a is es -
tru tu ra dos na área de de sen vol vi men to ur ba no e in -
fra–es tru tu ra, nos seg men tos de sa ne a men to bá si-
co, ener gia elé tri ca, gás, te le co mu ni ca ções, ro do vi-
as, sis te mas de ir ri ga ção e dre na gem, por tos e ser -
vi ços de trans por te em ge ral, ha bi ta ção, co mér cio e
ser vi ços com a par ti ci pa ção dos se to res pú bli co e
pri va do por in ter mé dio de Fun dos de Inves ti men to
em Di re i tos Cre di tó ri os ou Fun dos de Inves ti men to
Imo bi liá rio.

2. No que diz res pe i to ao es tí mu lo às ope ra ções
de mi cro em prés ti mo, es tu dos re cen tes so bre mi cro-
cré di to apon tam que os mais po bres de fron tam–se
com di fi cul da des para aces sar os pro du tos e ser vi ços
dis po ni bi li za dos pelo mer ca do fi nan ce i ro, em fun ção
da as si me tria de in for ma ções, dos cus tos ele va dos
das ta ri fas e prin ci pal men te do es cas so e caro cré di to
em suas di ver sas mo da li da des. A ma i or par te des sa
po pu la ção não dis põe de ren da, em va lor e re gu la ri-
da de, que per mi ta o uso mas si vo e cons tan te dos ser-
vi ços ofer ta dos nos mol des atu a is pela ban ca tra di ci-
o nal. O cus to do aten di men to nas atu a is re des de
agên ci as, on line e real time, com ex ten sos port fó li os
de pro du tos e ser vi ços é ain da in com pa tí vel com a
ca pa ci da de de pa ga men to da po pu la ção de ba i xa
ren da.

3. O cres ci men to da in for ma li da de tam bém am -
plia as res tri ções ao cré di to, uma vez que as en ti da-
des fi nan ce i ras tra di ci o na is não dis põem de mé to do
apro pri a do para em pres tar a quem não pode com pro-
var ren da.

4. O gran de va zio de cré di to aos mais po bres-e
mes mo aos em pre en de do res in for ma is–vem sen do
pre en chi do em par te e de ma ne i ra pre cá ria por en ti-
da des que atu am à mar gem do Sis te ma Fi nan ce i ro
Na ci o nal ge ral men te a cus tos mu i to ele va dos, e fora
do con tro le di re to da po lí ti ca eco nô mi ca.
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5. O aces so e a aqui si ção dos pro du tos fi nan ce i-
ros e prin ci pal men te a ob ten ção de cré di to são im por-
tan tes para ame ni zar os efe i tos da po bre za no País,
per mi tin do a in clu são de pes so as de me nor ren da na
eco no mia. A Po lí ti ca de Mi cro fi nan ças em im ple men-
ta ção pelo Go ver no Fe de ral fo ca li za essa ques tão,
cri an do me ca nis mos que fa ci li tem o aces so dos “sem
ban co” ao Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal e es ti mu lan-
do seus in te gran tes a aten der as de man das des se
seg men to da po pu la ção, res pe i tan do–se os fun da-
men tos da po lí ti ca ma cro e co nô mi ca e da es ta bi li da de
do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

6. Assim, no sen ti do de com ple men tar os pro -
gra mas de mi cro cré di to e ou tros si mi la res já em cur so
e in cre men tar o flu xo de cré di to aos seg men tos de
po pu la ção de ba i xa ren da, pro põe-se o di re ci o na-
men to de par te dos de pó si tos à vis ta cap ta dos pe las
ins ti tu i ções fi nan ce i ras para ope ra ções de mi cro em-
prés ti mos, vi san do aten der pri mor di al men te: i) pes so-
as fí si cas de ten to ras de de pó si tos à vis ta e apli ca-
ções fi nan ce i ras de pe que no va lor; ii) mi cro em pre en-
de do res aten di dos por en ti da des es pe ci a li za das em
ope ra ções de mi cro cré di to; iii) pes so as fí si cas de ba i-
xa ren da se le ci o na das por cri té ri os a se rem ain da re -
gu la men ta dos.

7. As ta xas de ju ros efe ti vas se rão li mi ta das, ve -
da da a co bran ça de qua is quer ou tras ta xas ou des pe-
sas, à ex ce ção da taxa de aber tu ra de cré di to. Con si-
de ran do-se as con di ções fa vo re ci das, de vem ser to -
ma das as de vi das pre ca u ções para que es ses cré di-
tos che guem de fato ao pú bli co alvo. Nes se sen ti do,
de vem ser es ta be le ci dos di ver sos re qui si tos e con di-
ci o nan tes, os qua is por se rem di nâ mi cos e mu tan tes
ao lon go do tem po e em fun ção das pró pri as con di-
ções ma cro e co nô mi cas e so ci a is vi gen tes a cada mo -
men to, de vem ser fi xa dos de for ma con sis ten te mas
res guar dan do– se a ne ces sá ria fle xi bi li da de. Nes se
sen ti do, pro põe– se que a re gu la men ta ção do pro gra-
ma fi que a car go do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
(CMN), que es ta be le ce rá no mí ni mo: i) o per cen tu al
de de pó si tos à vis ta a se rem des ti na dos ao pro gra ma,
de fi nin do– se que os mes mos, caso não se jam apli ca-
dos na for ma des ta Me di da Pro vi só ria, de ve rão ser
re co lhi dos ao Ban co Cen tral do Bra sil, fi can do em in -
dis po ni bi li da de e sem re mu ne ra ção; ii) o de ta lha men-
to dos cri té ri os de en qua dra men to das pes so as fí si-
cas e mi cro em pre en de do res a se rem be ne fi ci a dos;
iii) os cri té ri os para a con ces são de em prés ti mos atra -
vés das en ti da des es pe ci a li za das em mi cro cré di to; iv) 

a taxa má xi ma de ju ros des sas ope ra ções e o va lor
má xi mo da taxa de aber tu ra de cré di to; v) o va lor má -
xi mo do cré di to por cli en te, que deve ser in fe ri or a
R$1.000,00 (um mil re a is); vi) o pra zo mí ni mo das
ope ra ções; vii) os cri té ri os para a ces são, en tre ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras, dos re cur sos a se rem des ti na dos
ao pro gra ma.

8. Os re sul ta dos es pe ra dos des sas me di das
são, en tre ou tros: i) o aces so de gran de par ce la da po -
pu la ção de ba i xa ren da ao cré di to e a vi a bi li za ção de
mi cro e pe que nos em pre en di men tos; ii) a for ma li za-
ção e re gu la ri za ção de ati vi da des eco nô mi cas res tri-
tas às po pu la ções de ba i xa ren da; iii) o ex ten so in cre-
men to de ati vi da des eco nô mi cas an tes não al can ça-
das pe los pro gra mas ofi ci a is e pri va dos de cré di to; iv)
a ge ra ção in ten si va de pos tos de tra ba lho e ren da; e
v) o au men to da re gu la ri za ção das re la ções la bo ra is
in for ma is.

9. Qu an to à cri a ção do pro gra ma de in cen ti vo à
cons ti tu i ção de pro je tos so ci a is, ape sar da exis tên cia
de pro gra mas so ci a is para pro ver in ves ti men tos pú bli-
cos em de sen vol vi men to ur ba no e in fra-es tru tu ra, as
de man das por es ses ser vi ços são de tal or dem e as
res tri ções fis ca is tão ri go ro sas que se faz ur gen te en -
con trar al ter na ti vas para vi a bi li zar sua exe cu ção de
ma ne i ra mais efe ti va, for ta le cen do a po lí ti ca so ci al,
prin ci pal meta des te go ver no.

10. A Me di da Pro vi só ria pro pos ta aten de ria,
por exem plo, o se tor de ha bi ta ção, o qual apre sen ta,
de acor do com es ti ma ti va pro je ta da a par tir do Cen -
so de 1991, dé fi cit ha bi ta ci o nal quan ti ta ti vo es ti ma-
do em 5,4 mi lhões de mo ra di as, das qua is 3,8 mi -
lhões cor res pon dem ao dé fi cit ur ba no e 1,6 mi lhão
es tão as so ci a dos ao dé fi cit ru ral. Pes qui sas mos-
tram que a casa pró pria ele va ins tan ta ne a men te a
qua li da de de vida da fa mí lia, que ten de a ex pe ri men-
tar uma rá pi da me lho ria so ci al e de ren da. Além dis -
so, a pro du ção de mo ra di as con tri bui po de ro sa men-
te para o di na mis mo da eco no mia, seja pela ele va-
ção da ati vi da de na ca de ia pro du ti va ou, in di re ta-
men te, pelo efe i to ren da pro por ci o na do pe los re cur-
sos in je ta dos na eco no mia.

11. Di an te da exis tên cia de pro je tos pri va dos de
am plo al can ce so ci al que ne ces si tam de in cen ti vo fi -
nan ce i ro por par te do se tor pú bli co, a cri a ção do Pro -
gra ma pro pos to por esta Me di da Pro vi só ria vi a bi li za rá
a re a li za ção de in ves ti men tos com a par ce ria en tre o
se tor pú bli co e pri va do ain da este ano, pos si bi li tan do,
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por exem plo, o fim do so fri men to de cen te nas de fa mí-
li as sem mo ra dia.

12. Vale res sal tar que, após o pe río do de or ga ni-
za ção da nova es tru tu ra ad mi nis tra ti va e re to ma da da 
con fi an ça do mer ca do no go ver no, as de man das so -
ci a is co me çam a se tor nar cada vez mais vi sí ve is e ur -
gen tes. A re le vân cia e a ur gên cia na cri a ção do Pro -
gra ma virá ao en con tro des sas an si e da des.

13. A apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, na for ma
pre vis ta na Me di da Pro vi só ria pro pos ta, vi a bi li za rá a
cons ti tu i ção de Fun dos de Inves ti men to em Di re i tos
Cre di tó ri os ou Fun dos de Inves ti men to Imo bi liá rio,
por meio de fi nan ci a men to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ges to ras dos pro je tos apro va dos para aqui si ção de
até trin ta por cen to do to tal de co tas, con jun ta men te
com con ces são de sub ven ção eco nô mi ca para os
cus tos do fi nan ci a men to, re sul tan do em efe ti va atu a-
ção do go ver no no en fren ta men to do gra ve pro ble ma
de dé fi cit ha bi ta ci o nal e de in fra- es tru tu ra que afe ta o
país e a so ci e da de.

14. O im pac to do Pro gra ma no re sul ta do fis cal
se dará ape nas no mon tan te equi va len te à sub ven-
ção eco nô mi ca le i lo a do para o fi nan ci a men to. O efe i to
mul ti pli ca dor des sa sub ven ção so bre os in ves ti men-
tos pri va dos, en tre tan to, po ten ci a li za a ge ra ção de
cír cu lo vir tu o so de in ves ti men to, es ti mu lan do o cres -
ci men to sus ten ta do da pro du ção.

15. Nes se sen ti do, a cri a ção do Pro gra ma pro-
pos to está em con so nân cia com a po lí ti ca do go ver no
em pelo me nos duas for mas: por um lado, a me di da
gera po ten ci al ele va ção dos in ves ti men tos em pro je tos
de in te res se so ci al; por ou tro, con tri bui para o ne ces sá-
rio ajus te das con tas pú bli cas, mi ni mi zan do as des pe-
sas pri má ri as, uma vez que o go ver no efe ti va men te
par ti ci pa rá ape nas com uma par ce la da des pe sa, re fe-
ren te à con ces são de sub ven ção eco nô mi ca.

16. Ade ma is cabe res sal tar que o Pro gra ma in -
cen ti va rá o de sen vol vi men to do mer ca do de ca pi ta is
em fun ção do po ten ci al de for ma ção de pou pan ça do -
més ti ca, nes te caso ex pan din do o uni ver so de in ves ti-
do res, pro por ci o nan do, mais uma vez, o di re ci o na-
men to de re cur sos com pa tí ve is com as ne ces si da des
do se tor real da eco no mia.

17. Des sa for ma, a cri a ção do Pro gra ma, ain da
nes te exer cí cio, pos si bi li ta rá a re a li za ção de in ves ti-
men tos es sen ci a is já a par tir des te ano, sem com pro-
me ter a meta fis cal, con fi gu ran do-se, as sim, a ur gên-
cia da edi ção des ta Me di da.

18. No que se re fe re ao as pec to or ça men tá rio,
far-se- á ne ces sá ria a apro va ção de cré di to para vi a-

bi li zar a con ces são de fi nan ci a men to e a sub ven ção
eco nô mi ca. A apro va ção des ta Me di da Pro vi só ria, no
en tan to, não gera au to ma ti ca men te gas tos, que ocor -
re rão ape nas quan do da re a li za ção das ofer tas pú bli-
cas de re cur sos, mo men to em que de ve rá ser de fi ni-
da sua fon te. Dada a pos si bi li da de de re a lo ca ção de
re cur sos de ou tros pro gra mas, cuja exe cu ção este
ano está aquém do pro gra ma do pela lei or ça men tá-
ria, não se vis lum bra ma i o res en tra ves à vi a bi li za ção
da in clu são de re cur sos para este Pro gra ma no or ça-
men to de 2003, pre en chen do, as sim, os re qui si tos da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

19. Pelo ex pos to, es tão pre sen tes os re qui si tos
de ur gên cia e re le vân cia para im plan ta ção das me di-
das, que vi sam o for ta le ci men to da ci da da nia, pos si-
bi li tan do ma i or aces so ao cré di to por gran de par ce la
da po pu la ção, que hoje tem di fi cul da des de ob ter cre -
di to jun to ao sis te ma fi nan ce i ro tra di ci o nal, cum prin-
do, as sim, o com pro mis so do go ver no com a Na ção
de pro mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel, pos si bi-
li tan do a re le van te par ti ci pa ção da so ci e da de.

20. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que me le vam a sub me ter à con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia a pre sen te Me di da Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Anto nio Pa loc ci Fi lho.

SGM-P 1.681/03

Bra sí lia, 18 de agos to de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
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 22, de 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 122/03, do Po der Exe cu ti vo),
apro va do na Ses são Ple ná ria do dia 12-8-03, que
“Dis põe so bre o di re ci o na men to de de pó si tos à vis ta
cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para ope ra-
ções de cré di to des ti na das à po pu la ção de ba i xa ren -
da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men-
ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al – PIPS, 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 João Pa u lo Cu-
nha, Pre si den te.
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Nota Téc ni ca nº 104

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003.

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da
Me di da Pro vi só ria nº 122, de 2003, quan to à 
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.

Inte res sa do: Co mis são Mis ta do Con-
gres so Na ci o nal, in cum bi da de emi tir pa re cer
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 122, de 2003.

1. Introdução
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
122, de 25 de ju nho de 2003, no que con cer ne à sua
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. Essa Me di da
Pro vi só ria “dis põe so bre o di re ci o na men to de de pó si-
tos à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras
para ope ra ções de cré di to des ti na das à po pu la ção de 
ba i xa ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za o Po -
der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à
Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al –
PIPS, e dá ou tras pro vi dên ci as”

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 rías e a lei or ça men tá ria da União”.

2. Síntese da Medida Provisória
Con for me cons ta na Expo si ção de Mo ti vos nº

00139/2003-MF, de 25 de ju nho de 2003, do Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, a pro pos ta de Me di da Pro vi-
só ria tem por ob je ti vo es ti mu lar as ope ra ções de mi -
cro em prés ti mo, de modo a pro mo ver o aces so ao cré -
di to por par te de seg men tos da po pu la ção que se en -
con tram à mar gem do sis te ma ban cá rio tra di ci o nal,
além de cri ar pro gra ma de in cen ti vo à cons ti tu i ção de
pro je tos so ci a is es tru tu ra dos na área de de sen vol vi-
men to ur ba no e in fra-es tru tu ra, nos seg men tos de sa -
ne a men to bá si co, ener gia elé tri ca, gás, te le co mu ni-
ca ções, ro do vi as, sis te mas de ir ri ga ção e dre na gem,
por tos e ser vi ços de trans por te em ge ral, ha bi ta ção,
co mér cio e ser vi ços, por in ter mé dio de Fun dos de
Inves ti men to em Di re i tos Cre di tó ri os ou Fun dos de
Inves ti men to Imo bi liá rio.

Para in cre men tar o flu xo de cré di to aos seg men-
tos da po pu la ção de ba i xa ren da, a Me di da Pro vi só ria
es ta be le ce o di re ci o na men to de par te dos de pó si tos

à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para
ope ra ções de mi cro em prés ti mos, vi san do aten der
pri mor di al men te: i) pes so as fí si cas de ten to ras de de -
pó si tos à vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de pe que no
va lor; ii) mi cro em pre en de do res aten di dos por en ti da-
des es pe ci a li za das em ope ra ções de mi cro cré di to; e
iii) pes so as fí si cas de ba i xa ren da se le ci o na das por
cri té ri os a se rem re gu la men ta dos.

Na pro pos ta en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o-
nal, pro põe-se que a re gu la men ta ção do pro gra ma fi -
que a car go do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN,
que es ta be le ce rá no mí ni mo: i) o per cen tu al de de pó-
si tos à vis ta a se rem des ti na dos ao pro gra ma, de fi nin-
do-se que os mes mos, caso não se jam apli ca dos na
for ma da Me di da Pro vi só ria, de ve rão ser re co lhi dos
ao Ban co Cen tral do Bra sil, fi can do em in dis po ni bi li-
da de e sem re mu ne ra ção; ii) o de ta lha men to dos cri -
té ri os de en qua dra men to das pes so as fí si cas e mi -
cro em pre en de do res a se rem be ne fi ci a dos; iii) os cri -
té ri os para a con ces são de em prés ti mos atra vés das
en ti da des es pe ci a li za das em mi cro cré di to; iv) a taxa
má xi ma de ju ros des sas ope ra ções e o va lor má xi mo
da taxa de aber tu ra de cré di to; v) o va lor má xi mo do
cré di to por cli en te, que deve ser in fe ri or a R$1.000,00
(um mil re a is); vi) o pra zo mí ni mo das ope ra ções; e vii) 
os cri té ri os para a ces são, en tre ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, dos re cur sos a se rem des ti na dos ao pro gra ma.

Ain da se gun do a Expo si ção de Mo ti vos, a cri a-
ção do pro gra ma de in cen ti vo à cons ti tu i ção de pro je-
tos so ci a is tem o ob je ti vo de aten der as de man das
por in ves ti men tos pú bli cos em de sen vol vi men to ur ba-
no e in fra-es tru tu ra. As res tri ções fis ca is ri go ro sas
tor nam ur gen te a bus ca de al ter na ti vas para vi a bi li zar
a exe cu ção des ses ser vi ços de ma ne i ra mais efe ti va,
for ta le cen do a po lí ti ca so ci al.

A apli ca ção dos re cur sos pú bli cos vi a bi li za rá a
cons ti tu i ção de Fun dos de Inves ti men to em Di re i tos
Cre di tó ri os ou Fun dos de Inves ti men to Imo bi liá rio,
por meio de fi nan ci a men to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ges to ras dos pro je tos apro va dos para aqui si ção de
até trin ta por cen to do to tal de co tas, con jun ta men te
com a con ces são de sub ven ção eco nô mi ca para os
cus tos do fi nan ci a men to, re sul tan do em efe ti va atu a-
ção do go ver no no en fren ta men to do pro ble ma ha bi-
ta ci o nal e de in fra-es tru tu ra que afe ta o país.

Na EM nº 00139/2003-MF são des ta ca das a re -
le vân cia e ur gên cia da Me di da Pro vi só ria que visa o
for ta le ci men to da ci da da nia.
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3. Subsídios Acerca da Adequação Financeira e
Orçamentária

A Expo si ção de Mo ti vos es cla re ce que será ne-
ces sá ria a apro va ção de do ta ção or ça men tá ria para vi -
a bi li zar a con ces são de fi nan ci a men to e a sub ven ção
eco nô mi ca, sen do que exis te a pos si bi li da de de re a lo-
ca ção de re cur sos de ou tros pro gra mas, cuja exe cu ção
está aquém do pro gra ma do na lei or ça men tá ria, não
exis tin do ma i o res en tra ves à vi a bi li za ção da in clu são de 
re cur sos para o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men ta-
ção de Pro je tos de Inte res se So ci al no or ça men to de
2003, sen do obe de ci dos, des sa for ma, os re qui si tos da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. – Jo a quim Orne las
Neto, Con sul tor.

 PARECER À MEDIDA PROVISORIA Nº 122 
DE 2003 PROFERIDO NO PLENARIO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

O SR. PAULO AFONSO (PMDB-SC. Para emi tir
pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. De pu ta dos,
pas so a re la tar a Me di da Pro vi só ria nº 122, de 2003,
en ca mi nha da atra vés da Men sa gem nº 274, de 25 de
ju nho de 2003.

Nos ter mos des ta me di da pro vi só ria, ora sub-
me ti da à apre ci a ção do Ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, pre ten de o Po der Exe cu ti vo im ple men tar
duas me di das:

1 – de ter mi nar aos ban cos co mer ci a is, aos ban -
cos múl ti plos com car te i ra co mer ci al, à Ca i xa Eco nô-
mi ca Fe de ral, bem como às co o pe ra ti vas de cré di to
de pe que nos e mi cro em pre sá ri os ou de mi cro em pre-
e den do res que apli quem em ope ra ções de cré di to
des ti na das à po pu la ção de ba i xa ren da par ce la dos
de pó si tos à vis ta;

2 – ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple-
men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al - PIPS, vol -
ta do à exe cu ção de pro je tos de de sen vol vi men to ur -
ba no e in fra-es tru tu ra nos seg men tos de sa ne a men to
bá si co, ener gia elé tri ca, gás, te le co mu ni ca ções, ro do-
vi as, sis te mas de ir ri ga ção e dre na gem, por tos e ser -
vi ços de trans por te em ge ral, ha bi ta ção, co mér cio e
ser vi ços, por meio de Fun dos de Inves ti men to
Imobiliário  –  FlI e de Fun dos de Inves ti men to em Di -
re i tos Creditórios – FIDC, las tre a dos em re ce bí ve is
ori gi na dos de con tra tos de com pro mis so de com pra,
de ven da, de alu guéis e de ta xas de ser vi ços pro ve ni-
en tes de fi nan ci a men to de pro je tos so ci a is, com par ti-
ci pa ção dos se to res pú bli co e pri va do.

Em re la ção ao cré di to des ti na do à po pu la ção de 
ba i xa ren da, re fe ri do pelo item 1 aci ma, a me di da pro -

vi só ria em apre ci a ção es ta be le ce que o va lor má xi mo
por cli en te não po de rá ser su pe ri or a mil re a is.

A re gu la men ta ção a ser ba i xa da pelo Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal abran ge rá, en tre ou tros itens, o
per cen tu al de di re ci o na men to de re cur sos, a taxa de
ju ros má xi ma para os to ma do res e o va lor má xi mo da
taxa de aber tu ra de cré di to.

A Expo si ção de Mo ti vos nº 139, do Sr. Mi nis tro
da Fa zen da, des ta ca que es tu dos re cen tes so bre mi -
cro cré di to in di cam que os mais po bres de fron tam-se
com di fi cul da des para aces sar os pro du tos e ser vi ços
ofe re ci dos pelo mer ca do fi nan ce i ro em fun ção da as -
si me tria de in for ma ções, dos cus tos ele va dos das ta -
ri fas e, prin ci pal men te, do es cas so e caro cré di to em
suas di ver sas mo da li da des.

Nes te con tex to, a me di da ora pro pos ta ob je ti va
com ple men tar os pro gra mas de mi cro cré di to e ou tros
si mi la res já em cur so, ex pan din do o flu xo de cré di to
aos seg men tos de po pu la ção de ba i xa ren da, vi san do
aten der pri o ri ta ri a men te as pes so as fí si cas de ten to-
ras de de pó si tos à vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de
pe que no va lor, os mi cro em pre en de do res aten di dos
por en ti da des es pe ci a li za das em ope ra ções de mi-
cro cré di to e as pes so as fí si cas de ba i xa ren da se le ci-
o na das por cri té ri os a se rem re gu la men ta dos.

Por ou tro lado, os re cur sos do PIPS, men ci o na-
dos pelo item II aci ma, se rão des ti na dos: pri me i ro, ao
fi nan ci a men to, pelo pra zo má xi mo de 60 me ses, de até 
30% do va lor to tal de cada pro je to às ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do
Bra sil que uti li za rão os re cur sos para aqui si ção de co -
tas dos Fun dos FII e FIDC; se gun do, a sub ven ção eco -
nô mi ca re la ti va à equa li za ção en tre o cus to do fi nan ci-
a men to e a taxa de re tor no dos re ce bí ve is ori un dos
de cada pro je to, até o li mi te de pra zo do fi nan ci a men-
to aci ma re fe ri do.

A Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro da
Fa zen da en fa ti za que, ape sar da exis tên cia de pro-
gra mas so ci a is para pro ver in ves ti men tos pú bli cos
em de sen vol vi men to ur ba no e in fra-es tru tu ra, as de -
man das por es ses ser vi ços são de tal or dem e as res -
tri ções fis ca is tão ri go ro sas que se faz ur gen te en con-
trar al ter na ti vas para vi a bi li zar sua exe cu ção de ma -
ne i ra mais efe ti va.

Ao men ci o nar o se tor de ha bi ta ção, o do cu men-
to re fe ri do es ti ma um dé fi cit ha bi ta ci o nal de 5,4 mi -
lhões de mo ra di as, das qua is 3,8 mi lhões cor res pon-
dem ao dé fi cit ur ba no e 1,6 mi lhão ao dé fi cit ru ral.

Di an te da exis tên cia de pro je tos pri va dos de am -
plo al can ce so ci al que ne ces si tam de in cen ti vo fi nan ce i-
ro por par te do se tor pú bli co, a cri a ção do pro gra ma vi a-
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bi li za rá a re a li za ção de in ves ti men tos com par ce ria en -
tre se to res pú bli co e pri va do ain da este ano.

A apli ca ção pro pos ta dos re cur sos pú bli cos vi a-
bi li za rá a cons ti tu i ção de Fun dos de Inves ti men tos
em Di re i tos Cre di tó ri os ou Fun dos de Inves ti men to
Imo bi liá rio, por meio de fi nan ci a men to às ins ti tu i ções
fi nan ce i ras ges to ras dos pro je tos apro va dos para
aqui si ção de até 30% do to tal de quo tas, con jun ta-
men te com con ces são de sub ven ção eco nô mi ca para 
os cus tos do fi nan ci a men to, re sul tan do em efe ti va
atu a ção do Go ver no no en fren ta men to do gra ve pro -
ble ma de dé fi cit ha bi ta ci o nal e da in fra-es tru tu ra que
afe ta o País e a so ci e da de.

À me di da pro vi só ria em apre ci a ção fo ram ofe re-
ci das 17 emen das a se guir sin te ti za das:

Emen da nº 1. Mo di fi ca o in ci so II do art. 1º, es ta-
be le cen do que as ta xas de ju ros efe ti vas se rão li mi ta-
das à TJLP, ve da da a co bran ça de qua is quer ou tras
ta xas ou des pe sas, à ex ce ção da taxa de aber tu ra de
cré di to.

Emen da nº 2. Pro põe que os to ma do res dos re -
cur sos re la ci o na dos pelo art. 1º se jam as pes so as fí -
si cas de ba i xa ren da e que os cri té ri os para seu en -
qua dra men to, a se rem fi xa dos pelo Con se lho Mo ne-
tá rio Na ci o nal, ex clu am a ti tu la ri da de de de pó si to à
vis ta ou de apli ca ção fi nan ce i ra.

Emen da nº 3. Pro põe tam bém al te ra ção na ca -
rac te ri za ção dos to ma do res de cré di to. Esses se ri am
as pes so as fí si cas de ba i xa ren da, de ten to ras ou não
de de pó si tos à vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de pe -
que no va lor, que se en qua dram no in ci so I do art. 30
da Lei Com ple men tar nº III, de 6 de ju lho de 2001
(Fun do de Com ba te à Erra di ca ção da Po bre za), e os
mi cro em pre en de do res, que pre en cham os re qui si tos
es ta be le ci dos pre vi a men te pelo res pec ti vo Se brae
re gi o nal.

Emen da nº 4. Pro põe que a par ce la dos de pó si-
tos à vis ta, men ci o na da pelo art. 1º, ca put, pos sa ser
di re ci o na da às or ga ni za ções da so ci e da de ci vil de in -
te res se pú bli co e às or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is atu an tes no seg men to de con ces são de cré di to à
po pu la ção de ba i xa ren da.

Emen da nº 5. Su pri me os in ci sos II, III e IV, do
art. 2º, re ti ran do a com pe tên cia do Con se lho Mo ne tá-
rio Na ci o nal para de fi nir o per cen tu al de di re ci o na-
men to dos re cur sos cap ta dos, os cri té ri os para en-
qua dra men to das pes so as fí si cas de ten to ras de de-
pó si tos à vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de pe que no
va lor e os cri té ri os para en qua dra men to dos mi cro-
em pre en de do res.

Emen da nº 6. Pro põe a ele va ção do va lor má xi-
mo do cré di to por cli en te para 3 mil re a is, mo di fi can do
o in ci so IV, do art. 2º.

Emen da nº 7. Pro põe novo li mi te do cré di to por
cli en te: 5 mil re a is.

A al te ra ção do va lor má xi mo por cli en te tam bém
é pro pos ta pela Emen da nº 8, que pre co ni za o li mi te
de 2 mil re a is.

Este li mi te é ele va do para 5 mil re a is, se gun do a
Emen da nº 9.

Emen da no 1º. Pro põe a am pli a ção do teto de fi -
nan ci a men to com re cur sos do PIPS para 70% do va -
lor to tal de cada pro je to en qua dra do. Para tal, apre-
sen ta nova re da ção para o in ci so VI do art. 2º.

Emen da nº 11. Pro põe a su pres são do art. 30,
que es ta be le ce o re co lhi men to dos re cur sos não apli -
ca dos, nos ter mos da pre sen te me di da pro vi só ria, ao
Ban co Cen tral, sem re mu ne ra ção, per ma ne cen do in -
dis po ní ve is.

Emen da nº 12. Pro põe a não-in ci dên cia da
CPMF so bre a mo vi men ta ção fi nan ce i ra dos pe que-
nos to ma do res, men ci o na dos pelo art.1º, in ci so I, alí -
ne as “a”, “b” e “c” da me di da pro vi só ria em apre i ca-
ção.  Para tal, pro põe acrés ci mo de in ci so ao art. 3º da 
Lei nº 9.311, de 24 de no vem bro de 1996.

Emen da nº 13. Pro põe a su pres são do pa rá gra-
fo úni co do art. 40, que sub me te os fun dos FII e FIDC
às re gras es ta be le ci das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal e pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

A Emen da nº 14, apre sen ta da pe los Se na do res
Arthur Vir gí lio, Le o nel Pa van e Ante ro Paes de Bar ros,
pro põe a su pres são dos arts. 4º, 5º 6º, 7º e 8º da pre -
sen te me di da pro vi só ria, que tra tam, res pec ti va men te,
da ins ti tu i ção do PIPS, de seus ob je ti vos, de sua des ti-
na ção de re cur sos, além das com pe tên ci as do Po der
Exe cu ti vo, do Ban co Cen tral e da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os na re gu la men ta ção do pro gra ma.

A Emen da nº 15 acres cen ta novo ar ti go de ter-
mi nan do que Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral dis po ni bi li ze
aces so a seu Ca das tro So ci al Úni co às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras que op tem por ope rar com o mi cro cré di to.

A Emen da nº 16 pro põe a su pres são do § 20 do
art. 50, para im pe dir que o Po der Exe cu ti vo pos sa in -
clu ir ou tros ob je ti vos, além dos pre vis tos pe los in ci sos
I e II, a se rem abran gi dos pelo PIPS.

Fi nal men te, a Emen da nº 17 al te ra o in ci so I do
art. 50, ad je ti van do os nú cle os ha bi ta ci o na is a se rem
cri a dos em ur ba nos e ru ra is.

Estan do já es go ta do o pra zo para ma ni fes ta ção
da Co mis são Mis ta a que se re fe re do § 9º do art. 62
do tex to cons ti tu ci o nal sem que a mes ma hou ves se
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sido ins ta la da, cabe-nos, em de cor rên cia da de sig na-
ção da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, ofe re cer pa -
re cer pela re fe ri da Co mis são Mis ta à Me di da Pro vi só-
ria nº 122, de 2003.

Ter mi na do o re la tó rio, pas so ao voto.
O pri me i ro as pec to a ser exa mi na do é con cer-

nen te à ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria em
apre ci a ção, em face dos re qui si tos cons ti tu ci o na is de
re le vân cia e ur gên cia e das ve da ções cons tan tes do
§ 1º do art. 6º da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Em de fe sa da re le vân cia e ur gên cia des sa ma -
té ria, a Expo si ção de Mo ti vos do Sr. Mi nis tro da Fa-
zen da res sal ta que o gran de va zio de cré di to aos
mais po bres e mes mo aos em pre en de do res in for ma is
vem sen do pre en chi do em par te e de ma ne i ra pre cá-
ria por en ti da des que atu am à mar gem do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal, ge ral men te a cus tos mu i to ele va-
dos e fora do con tro le di re to da po lí ti ca eco nô mi ca.

Nes te con tex to, a Expo si ção de Mo ti vos do Sr.
Mi nis tro con si de ra ur gen te com ple men tar os pro gra-
mas de mi cro cré di tos e ou tros si mi la res já em cur so
por meio do di re ci o na men to de par te dos de pó si tos à
vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para
ope ra ções de mi cro em prés ti mos.

Em re la ção à cri a ção do Pro gra ma de Incen ti vo
à Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al –
PIPS , a ci ta da Expo si ção de Mo ti vos sa li en ta a ne -
ces si da de de aten di men to às de man das so ci a is,
cada vez mais vi sí ve is e ur gen tes.

Des ta ca que a cri a ção do PIPS gera po ten ci al
de in ves ti men tos em pro je tos de in te res se so ci al, sem 
com pro me ter o ajus te das con tas pú bli cas, mi ni mi-
zan do as des pe sas pri má ri as, uma vez que o Go ver-
no efe ti va men te par ti ci pa rá ape nas com uma par ce la
da des pe sa re fe ren te à con ces são de sub ven ção
eco nô mi ca.

Des ta for ma, ma ni fes ta mo-nos pelo aca ta men to
dos pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia das me di-
das ora pro pos tas. Em nos so en ten di men to, a me di da
pro vi só ria em apre ci a ção não in cor re em qual quer
das ve da ções te má ti cas es ta be le ci das pelo § 1º do
art. 6º da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. Con si de ra mos
aten di dos os re qui si tos de cons ti tu ci o na li da de e de
ju ri di ci da de, bem como as nor mas de boa téc ni ca le -
gis la ti va.

A se guir, fa re mos bre ves ob ser va ções so bre as
emen das apre sen ta das.

Em re la ção ao va lor má xi mo de cré di to por cli -
en te, opi na mos pela ma nu ten ção do teto ori gi nal men-
te pro pos to – mil re a is –, por con si de rá-lo ple na men te
com pa tí vel com o ob je ti vo cen tral da me di da pro vi só-

ria em apre ci a ção, que é o aten di men to às ca ma das
de mais ba i xa ren da.

Te mos po si ção con trá ria ao re pas se dos re cur-
sos ori un dos dos de pó si tos à vis ta às or ga ni za ções
da so ci e da de ci vil de in te res se pú bli co e as or ga ni za-
ções não go ver na men ta is atu an tes no seg men to do
mi cro cré di to. Isso por que esse fi nan ci a men to, tí pi co
de uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra de se gun da li nha, já é
pro vi do pelo BNDES, atra vés do Pro gra ma de Cré di to
Pro du ti vo Po pu lar.

Re je i ta mos tam bém a pro pos ta de se re ti rar do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal a atri bu i ção de re gu la-
men tar os cri té ri os para en qua dra men to dos to ma do-
res de cré di to.

So mos con trá ri os à pro pos ta de isen ção da
CPMF so bre a mo vi men ta ção dos to ma do res de cré -
di to, cuja ma i o ria tra ba lha na in for ma li da de. A co bran-
ça da Con tri bu i ção, além de pos si bi li tar seu in gres so
no mer ca do for mal, tem um sen ti do de edu ca ção para 
a ci da da nia.

Em fun ção do pró prio prin cí pio nor te a dor da
me di da pro vi só ria em exa me, con si de ra mos dis pen-
sá vel a uti li za ção, pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras; do
Ca das tro So ci al Úni co da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.
Esta me di da im põe um cus to adi ci o nal à Ca i xa, que
te ria de de sig nar agên cia ex clu si va para o for ne ci-
men to das men ci o na das in for ma ções.

Ini ci an do nos sa apre ci a ção so bre as emen das
per ti nen tes ao Pro gra ma de Incen ti vos à Imple men ta-
ção de Pro je tos de Inte res se So ci al, ma ni fes ta mos
nos so voto con trá rio à emen da que re ti ra do tex to ori gi-
nal a apli ca ção aos Fun dos de Inves ti men to Imo bi liá rio
e aos Fun dos de Inves ti men to em Di re i tos Cre di tó ri os
das nor mas es ta be le ci das pelo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal e pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

So mos de opi nião que o Po der Exe cu ti vo deve
dis por da atri bu i ção de in clu ir ou tros ob je ti vos do
PIPS, além dos es ta be le ci dos pe los in ci sos I e II do
art. 5º Esta atri bu i ção é im por tan te para do tar a exe -
cu ção do Pro gra ma de ne ces sá ria fle xi bi li da de.

Por ou tro lado, pro po mos a ma nu ten ção do li mi-
te de fi nan ci a men to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras de até
30% do va lor to tal de cada pro je to, o que pos si bi li ta o
fi nan ci a men to de ma i or nú me ro de em pre en di men tos
e de ma i or par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da.

Fi nal men te, con si de ra mos des ne ces sá ria a es -
pe ci fi ca ção da lo ca li za ção para a cri a ção e a im ple-
men ta ção de nú cle os ha bi ta ci o na is, uma vez que a
ne ces si da de de cons tru ção de mo ra di as na área ru ral
é re co nhe ci da pela so ci e da de bra si le i ra.
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Em face das ra zões aci ma, ma ni fes ta mo-nos
pela re je i ção das 17 emen das apre sen ta das.

Por ou tro lado, 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, do Con gres so Na ci o nal, “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 com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2002, 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 or ça men tá ria da União

A Expo si ção de Mo ti vos ane xa ao tex to da me di da
pro vi só ria em apre ci a ção es cla re ce que será ne ces sá ria
a apro va ção de do ta ção or ça men tá ria para vi a bi li zar a
con ces são de fi nan ci a men to e a sub ven ção eco nô mi ca,
sen do que exis te a pos si bi li da de de re a lo ca ção de re cur-
sos de ou tros pro gra mas, cuja exe cu ção está aquém do
pro gra ma do na Lei Orça men tá ria, não exis tin do ma i o res
en tra ves à vi a bi li za ção da in clu são de re cur sos para o
Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro je tos de
Inte res se So ci al no or ça men to de 2003, sen do obe de ci-
dos, des sa for ma, os re qui si tos da Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal.

Por tan to, ma ni fes ta mo-nos pela ad mis si bi li da de
da me di da Pro vi só ria nº 122, de 2003, con si de ran do
aten di dos os pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia,
bem como ob ser va das as ve da ções ex pres sas no
tex to cons ti tu ci o nal. Opi na mos tam bém 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. Qu -
an to ao mé ri to, opi na mos pela sua pro va ção e pela
re je i ção das emen das apre sen ta das, nos ter mos do
pro je to de lei de con ver são que ora ofe re ce mos.

Esse pro je to de lei de con ver são con tem pla a ín -
te gra da me di da pro vi só ria ora em exa me, in clu in do
ape nas novo dis po si ti vo para aten der à ou tra de man-
da so ci al re la ti va às ope ra ções de cré di to ru ral. A exi -
gên cia cons tan te do § 2º do art.16 da Lei nº 8.880, de
27 de maio de 1994, im pe de, na prá ti ca, toda e qual -
quer con ces são de cré di to ru ral com ple men tar pe los
agen tes in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Cré di to
Ru ral com en car gos fi nan ce i ros pós-fi xa dos.

A op ção até ago ra uti li za da tem sido de sus pen-
der tem po ra ri a men te a apli ca ção do dis po si ti vo. A úl ti-
ma sus pen são, como cons ta no art. 14 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.168/40, de 24 de agos to de 2001, foi
até o dia 31 de ju lho de 2003. Assim, faz-se ne ces sá-
rio a pre vi são no art. 9º de nova sus pen são, para que
os ban cos pos sam con ti nu ar ofe re cen do tais fi nan ci a-
men tos, aten den do à de man da so ci al his tó ri ca não só 
do Con gres so Na ci o nal, mas de toda a so ci e da de
bra si le i ra.

O dis po si ti vo men ci o na do tem a se guin te re da ção:

Art. 9º Para as ope ra ções de cré di to
ru ral con tra í das a par tir de 31 de ju lho de

2003 até 31 de ju lho de 2007 não se apli ca
o dis pos to no § 2º do art. 16 da Lei nº 8.880, 
de 27 de maio de 1994”.

Este, Sr. Pre si den te, Srs. De pu ta dos, é o pa re-
cer que sub me to à con si de ra ção de V. Exas.

Mu i to obri ga do.

COMISSÃO MISTA
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 122

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº , DE 2003

Dis põe so bre o di re ci o na men to de
de pó si tos à vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras para ope ra ções de cré-
di to des ti na das à po pu la ção de ba i xa
ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma
de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro je-
tos de Inte res se So ci al - PIPS, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ban cos co mer ci a is, os ban cos múl ti-

plos com car te i ra co mer ci al, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, bem como as co o pe ra ti vas de cré di to de pe-
que nos em pre sá ri os, mi cro em pre sá ri os ou mi cro em-
pre en de do res e de li vre ad mis são de as so ci a dos
man te rão apli ca da em ope ra ções de cré di to des ti na-
das à po pu la ção de ba i xa ren da e a mi cro em pre en de-
do res, par ce la dos re cur sos ori un dos dos de pó si tos à
vis ta por eles cap ta dos. ob ser va das as se guin tes
con di ções:

I – os to ma do res dos re cur sos de ve rão ser:
a) pes so as fí si cas de ten to ras de de pó si tos à

vis ta e apli ca ções fi nan ce i ras de pe que no va lor;
b) mi cro em pre en de do res que pre en cham os re -

qui si tos es ta be le ci dos para ope ra ções de cré di to con -
ce di das por en ti da des es pe ci a li za das em ope ra ções
de mi cro cré di to; ou

c) pes so as fí si cas de ba i xa ren da se le ci o na das
por ou tros cri té ri os; e

II – as ta xas de ju ros efe ti vas se rão li mi ta das,
ve da da a co bran ça de qua is quer ou tras ta xas ou des -
pe sas, à ex ce ção de taxa de aber tu ra de cré di to.

Art. 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal re gu la-
men ta rá o dis pos to nes ta Me di da Pro vi só ria, es ta be-
le cen do, no mí ni mo:

I – o per cen tu al de di re ci o na men to de re cur sos
de que tra ta o ca put do art. 1º;

II – os cri té ri os para en qua dra men to das pes so-
as fí si cas de que tra ta a alí nea a do in ci so I do art. 1º;

III – os cri té ri os para o en qua dra men to dos mi -
cro em pre en de do res de que tra ta a alí nea “b” do in ci-
so I do art. 1º;
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IV – os cri té ri os para a se le ção das pes so as de ba i-
xa ren da de que tra ta a alí nea “c” do in ci so I do art. 1º;

V – a taxa de ju ros má xi ma para os to ma do res
de re cur sos e o va lor má xi mo da taxa de aber tu ra de
cré di to;

VI – o va lor má xi mo do cré di to por cli en te, que
não po de rá ser su pe ri or a R$ 1.000,00 (mil re a is);

VII – o pra zo mí ni mo das ope ra ções;
VIII – os cri té ri os para o re pas se dos re cur sos

da exi gi bi li da de de que tra ta o art. 1º para apli ca ção
por par te de ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra;

IX – os cri té ri os para aqui si ção de cré di tos de
ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra ou de ou tras en ti da des es -
pe ci a li za das em ope ra ções de mi cro cré di to, que
aten dam às con di ções fi xa das no art. 1º; e

X – o pra zo de adap ta ção das ins ti tu i ções fi nan ce-
i ras ao dis pos to nes ta Me di da Pro vi só ria. Art. 3º Os re -
cur sos não apli ca dos nos ter mos des ta Me di da Pro vi só-
ria de ve rão ser re co lhi dos ao Ban co Cen tral do Bra sil,
sem re mu ne ra ção, per ma ne cen do in dis po ní ve is nos
ter mos de re gu la men ta ção da que la Au tar quia.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti-
tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro -
je tos de Inte res se So ci al - PIPS, vol ta do à im ple men-
ta ção de pro je tos es tru tu ra dos na área de de sen vol vi-
men to ur ba no em in fra-es tru tu ra, nos seg men tos de
sa ne a men to bá si co, ener gia elé tri ca, gás, te le co mu-
ni ca ções, ro do vi as, sis te mas de ir ri ga ção e dre na-
gem, por tos e ser vi ços de trans por te em ge ral, ha bi-
ta ção, co mér cio e ser vi ços, por meio de Fun dos de
Inves ti men to Imo bi liá rio – FII, e de Fun dos de Inves ti-
men to em Di re i tos Cre di tó ri os – FIDC, las tre a dos em
re ce bí ve is ori gi na dos de con tra tos de com pro mis so
de com pra, de ven da, de alu guéis e de ta xas de ser vi-
ços, pro ve ni en tes de fi nan ci a men to de pro je tos so ci a-
is, com par ti ci pa ção dos se to res pú bli co e pri va do.

Pa rá gra fo úni co. Apli car-se-ão aos FII e aos
FIDC cons ti tu í dos nos ter mos des ta Me di da Pro vi só-
ria as re gras es ta be le ci das pelo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal e pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Art. 5º O PIPS terá por ob je ti vos:
I – a cri a ção e a im ple men ta ção de nú cle os ha -

bi ta ci o na is que tor nem aces sí vel mo ra dia para os
seg men tos po pu la ci o na is das di ver sas ren das fa mi li-
a res, me di an te a cons tru ção de nú cle os ha bi ta ci o na is
pro vi dos de ser vi ços pú bli cos bá si cos, co mér cio e
ser vi ços; e

II – o de sen vol vi men to e a am pli a ção de in-
fra-es tru tu ra nos seg men tos de sa ne a men to bá si co,
ener gia elé tri ca, gás, te le co mu ni ca ções, ro do vi as,
sis te mas de ir ri ga ção e dre na gem, por tos e ser vi ços
de trans por te em ge ral, com o ob je ti vo de uni ver sa li-
zar e au men tar a efi ciên cia dos pro du tos e ser vi ços
pres ta dos.

§ 1º Os pro je tos com pre en di dos nos in ci sos I e II 
de ve rão ter a par ti ci pa ção do po der pú bli co, res pe i ta-

das as nor mas e a re gu la men ta ção es pe cí fi cas dos
FII e dos FIDC.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo po de rá in clu ir ou tros ob -
je ti vos a se rem abran gi dos pelo PIPS.

Art. 6º Os re cur sos do PIPS se rão des ti na dos:
I – ao fi nan ci a men to, pelo pra zo má xi mo de ses -

sen ta me ses, de até trin ta por cen to do va lor to tal de
cada pro je to en qua dra do no art. 5º às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, que uti li za rão os re cur sos para a aqui si ção
de co tas dos FII ou FIDC;

II – à sub ven ção eco nô mi ca re la ti va à equa li za-
ção en tre o cus to do fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so I 
des te ar ti go e a taxa de re tor no dos re ce bí ve is ori un-
dos de cada pro je to, até o li mi te de pra zo do fi nan ci a-
men to re fe ri do no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º O fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so I será fir -
ma do por meio de con tra to en tre a União e a ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra.

§ 2º Os en car gos fi nan ce i ros do con tra to re fe ri-
do no § 1º não po de rão ser in fe ri o res à taxa mé dia
ajus ta da dos fi nan ci a men tos diá ri os, apu ra dos no
Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia –
SELIC, para tí tu los pú bli cos fe de ra is.

§ 3º Os re cur sos re fe ri dos no ca put des te ar ti go
se rão alo ca dos por meio de ofer ta pú bli ca, com va lo-
res pre es ta be le ci dos, ou por meio de le i lão ele trô ni co.

Art. 7º Com pe te ao Po der Exe cu ti vo de fi nir as
con di ções para im ple men ta ção do PIPS, es pe ci al-
men te em re la ção:

I – às di re tri zes e pri o ri da des do go ver no para a
re a li za ção de pro je tos que pos sam ser en qua dra dos
no PIPS;

II – às con di ções para o en qua dra men to dos
pro je tos no PIPS;

III – à de fi ni ção das re gras para a re a li za ção da
ofer ta pú bli ca re fe ri da no § 3º do art. 6º;

IV – às re gras para a con ces são de sub ven ção
eco nô mi ca re fe ri da no in ci so II do art. 6º.

Art. 8º Ca be rá ao Ban co Cen tral do Bra sil e à Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, no uso de suas atri bu i-
ções, fis ca li zar a cor re ta apli ca ção dos re cur sos pe las
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, a par tir dos re la tó ri os de li be ra-
ção dos re cur sos a se rem en ca mi nha dos pela Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 9º Para as ope ra ções de cré di to ru ral con -
tra ta das a par tir de 31 de ju lho de 2003 e até 31 de ju -
lho de 2007, não se apli ca o dis pos to no § 2º do art. 16 
da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art 10º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, de  de 2003. – De pu ta do
Pa u lo Afon so, Re la tor.
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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 122, de 25 de ju nho de 2003,
que “Dis põe so bre o di re ci o na men to de de pó si tos à
vis ta cap ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para
ope ra ções de cré di to des ti na das à po pu la ção de ba i-
xa ren da e a mi cro em pre en de do res, au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple -
men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al – PIPS, 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 25 de agos -
to 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, 21 de agos to de 2003. _
Se na dor 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

LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994

Dis põe so bre o Pro gra ma de Esta bi-
li za ção Eco nô mi ca e o Sis te ma Mo ne tá-
rio Na ci o nal, ins ti tui a Uni da de Real de
Va lor (URV) e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 16. Con ti nu am ex pres sos em cru ze i ros re a-

is, até a emis são do real, e re gi dos pela le gis la ção es -
pe cí fi ca:

I – as ope ra ções ati vas e pas si vas re a li za das no
mer ca do fi nan ce i ro, por ins ti tu i ções fi nan ce i ras e

en ti da des au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co
Cen tral do Bra sil;

II – os de pó si tos de pou pan ça;
III – as ope ra ções do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha -

bi ta ção e do Sa ne a men to (SFH e SFS);
IV – as ope ra ções de cré di to ru ral, des ti na das a

cus te io, co mer ci a li za ção e in ves ti men to, qual quer
que seja a sua fon te;

V – as ope ra ções de ar ren da men to mer can til;
VI – as ope ra ções pra ti ca das pelo sis te ma de

se gu ros, pre vi dên cia pri va da e ca pi ta li za ção;
VII – as ope ra ções dos fun dos, pú bli cos e pri va-

dos, qual quer que seja sua ori gem ou sua des ti na ção;

VIII – os tí tu los e va lo res mo bi liá ri os e quo tas de
fun dos mú tu os;

IX – as ope ra ções nos mer ca dos de li qui da ção
fu tu ra;

X – os con sór ci os; e
XI – as ope ra ções de que tra ta a Lei nº 8.727, de 

5 de no vem bro de 1993.
....................................................................................

§ 2º Nas ope ra ções re fe ri das no in ci so IV, a atu -
a li za ção mo ne tá ria apli ca da àque les con tra tos será
equi va len te à dos pre ços mí ni mos em vi gor para os
pro du to res agrí co las.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 23, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003)

De fi ne nor mas de re gu la ção para o
se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re-
gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos –
CMED e al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi dên ci as.

ESTE AVULSO CONTÉM OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Pág.

– Pro je to de Lei de Con ver são
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº 278/03.
– Expo si ção de Mo ti vos nº 28/2003, dos Mi nis tros
de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, da Sa ú de, da Fa zen da, e da Jus ti ça
– Ofí cio nº 1.682/03, da Câ ma ra dos De pu ta dos en -
ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 27/03, da Con sul to ria de Orça-
men to e Fis ca li za ção Fi nan ce i ra – COFF, da Câ ma-
ra dos De pu ta dos
– Pa re ce res so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu-
i ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Edu ar do
Cam pos (PSB – PE)
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
– Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o-
nal pror ro gan do o pra zo de vi gên cia da me di da pro-
vi só ria
– Le gis la ção Ci ta da
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003)

De fi ne nor mas de re gu la ção para o
se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re-
gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos –
CMED e al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce nor mas de re gu la ção

do se tor far ma cêu ti co, com a fi na li da de de pro mo ver
a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la ção, por meio de
me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta de me di ca men-
tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Art. 2º Apli ca-se o dis pos to nes ta lei às em pre-
sas pro du to ras de me di ca men tos, às far má ci as e dro -
ga ri as, aos re pre sen tan tes, às dis tri bu i do ras de me di-
ca men tos, e, de igual modo, a qua is quer pes so as ju rí-
di cas de di re i to pú bli co ou pri va do, in clu si ve as so ci a-
ções de en ti da des ou pes so as, cons ti tu í das de fato
ou de di re i to, ain da que tem po ra ri a men te, com ou
sem per so na li da de ju rí di ca, que, de al gu ma ma ne i ra,
atu em no se tor far ma cêu ti co.

Art. 3º Para efe i tos des ta lei, são ado ta das as
se guin tes de fi ni ções:

I – far má cia – es ta be le ci men to de ma ni pu la ção
de dro gas ma gis tra is e ofi ci na is, de co mér cio de dro -
gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re-
la tos, com pre en den do o de dis pen sa ção e o de aten -
di men to pri va ti vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual -
quer ou tra equi va len te de as sis tên cia mé di ca, nos
ter mos do in ci so X do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de
de zem bro de 1973;

§ 1º O ajus te de pre ços de me di ca men tos será
ba se a do em mo de lo de teto de pre ços cal cu la do com
base em um ín di ce, em um fa tor de pro du ti vi da de e
em um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra—se tor
e en tre se to res.

§ 2º O ín di ce uti li za do, para fins do ajus te pre vis-
to no § 1º, é o Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi-
dor Amplo – IPCA, cal cu la do pelo Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE.

§ 3º O fa tor de pro du ti vi da de, ex pres so em per -
cen tu al, é o me ca nis mo que per mi te re pas sar aos
con su mi do res, por meio dos pre ços dos me di ca men-
tos, pro je ções de ga nhos de pro du ti vi da de das em-
pre sas pro du to ras de me di ca men tos.

§ 4º o fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos, ex pres-
so em per cen tu al, é com pos to de duas par ce las:

I – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti-
vos in tra-se tor, que será cal cu la da com base no po der
de mer ca do, que é de ter mi na do, en tre ou tros, pelo
po der de mo no pó lio ou oli go pó lio, na as si me tria de in -
for ma ção e nas bar re i ras à en tra da; e

II – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti-
vos en tre se to res, que será cal cu la da com base na
va ri a ção dos cus tos dos in su mos, des de que tais cus -
tos não se jam re cu pe ra dos pelo côm pu to do ín di ce
pre vis to no § 2º des te ar ti go.

§ 5º Com pe te à Câ ma ra de Re gu la ção do Mer -
ca do de Me di ca men tos – CMED, cri a da pelo art. 5º
des ta lei, pro por cri té ri os de com po si ção dos fa to res a 
que se re fe re o § 1º, bem como o grau de de sa gre ga-
ção de tais fa to res, seja por pro du to, por mer ca do re -
le van te ou por gru pos de mer ca dos re le van tes, a se -
rem re gu la das até 31 de de zem bro de 2003, na for ma
do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 6º A CMED dará trans pa rên cia e pu bli ci da de
aos cri té ri os a que se re fe rem os §§ 1º e 2º des te ar ti go.

§ 7º Os ajus tes de pre ços ocor re rão anu al men te.
§ 8º O pri me i ro ajus te, com base nos cri té ri os

es ta be le ci dos nes ta lei, ocor re rá em mar ço de 2004,
con si de ran do-se, para efe i to des se ajus te:

I – o pre ço fa bri can te do me di ca men to em 31 de
agos to de 2003; e

II – o IPCA acu mu la do a par tir de se tem bro de
2003, in clu si ve.

§ 9º Excep ci o nal men te, o Con se lho de Mi nis tros
po de rá au to ri zar um ajus te po si ti vo de pre ços ou de -
ter mi nar um ajus te ne ga ti vo em 31 de agos to de
2003, ten do como re fe rên cia o pre ço fa bri can te em 31 
de mar ço de 2003.

Art. 5º Fica cri a da a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos - CMED, do Con se lho de
Go ver no, que tem por ob je ti vos a ado ção, im ple men-
ta ção e co or de na ção de ati vi da des re la ti vas à re gu la-
ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos, vol ta-
dos a pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la-
ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta
de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Pa rá gra fo úni co. A com po si ção da CMED será
de fi ni da em ato do Po der Exe cu ti vo.

Art. 6º Com pe te à CMED, den tre ou tros atos ne -
ces sá ri os à con se cu ção dos ob je ti vos a que se des ti-
na esta lei:

I – de fi nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti vos à
re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos;

II – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção e ajus te de 
pre ços de me di ca men tos;

24740 Sexta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL714     



III – de fi nir, com cla re za, os cri té ri os para a fi xa-
ção dos pre ços dos pro du tos no vos e no vas apre sen-
ta ções de me di ca men tos, nos ter mos do art. 7º;

IV – de ci dir pela ex clu são de gru pos, clas ses,
sub clas ses de me di ca men tos e pro du tos far ma cêu ti-
cos da in ci dên cia de cri té ri os de es ta be le ci men to ou
ajus te de pre ços, bem como de ci dir pela even tu al re -
in clu são de gru pos, clas ses, sub clas ses de me di ca-
men tos e pro du tos far ma cêu ti cos à in ci dên cia de cri -
té ri os de de ter mi na ção ou ajus te de pre ços, nos ter -
mos des ta lei;

V – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção de mar-
gens de co mer ci a li za ção de me di ca men tos a se rem
ob ser va dos pe los re pre sen tan tes, dis tri bu i do res, far -
má ci as e dro ga ri as, in clu si ve das mar gens de far má-
ci as vol ta das es pe ci fi ca da men te ao aten di men to pri -
va ti vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual quer ou tra
equi va len te de as sis tên cia mé di ca;

VI – co or de nar ações dos ór gãos com po nen tes
da CMED vol ta das à im ple men ta ção dos ob je ti vos
pre vis tos no art. 50;

VII – su ge rir a ado ção, pe los ór gãos com pe ten-
tes, de di re tri zes e pro ce di men tos vol ta dos à im ple-
men ta ção da po lí ti ca de aces so a me di ca men tos;

VIII – pro por a ado ção de le gis la ções e re gu la-
men ta ções re fe ren tes à re gu la ção eco nô mi ca do
mer ca do de me di ca men tos;

IX – opi nar so bre re gu la men ta ções que en vol-
vam tri bu ta ção de me di ca men tos;

X – as se gu rar o efe ti vo re pas se aos pre ços dos
me di ca men tos de qual quer al te ra ção da car ga tri bu tá ria;

XI – su ge rir a ce le bra ção de acor dos e con vê ni-
os in ter na ci o na is re la ti vos ao se tor de me di ca men tos;

XII – mo ni to rar, para os fins des ta lei, o mer ca do
de me di ca men tos, po den do, para tan to, re qui si tar in -
for ma ções so bre pro du ção, in su mos, ma té ri as—pri-
mas, ven das e qua is quer ou tros da dos que jul gar ne -
ces sá ri os ao exer cí cio des ta com pe tên cia, em po der
de pes so as de di re i to pú bli co ou pri va do;

XIII – ze lar pela pro te ção dos in te res ses do con -
su mi dor de me di ca men tos;

XIV – de ci dir so bre a apli ca ção de pe na li da des
pre vis tas nes ta lei e, re la ti va men te ao mer ca do de
me di ca men tos, aque las pre vis tas na Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, sem pre ju í zo das com pe tên-
ci as dos de ma is ór gãos do Sis te ma Na ci o nal de De fe-
sa do Con su mi dor;

XV – ela bo rar seu re gi men to in ter no.
Art. 7º A par tir da pu bli ca ção des ta lei, os pro du-

tos no vos e as no vas apre sen ta ções de me di ca men-
tos que ve nham a ser in clu í dos na lis ta de pro du tos

co mer ci a li za dos pela em pre sa pro du to ra de ve rão ob -
ser var, para fins da de fi ni ção de pre ços ini ci a is, os cri -
té ri os es ta be le ci dos pela CMED.

§ 1º Para fins do cál cu lo do pre ço re fe ri do no ca-
put des te ar ti go, a CMED uti li za rá as in for ma ções for -
ne ci das a Anvi sa por oca sião do pe di do de re gis tro ou 
de sua re no va ção, sem pre ju í zo de ou tras que ve-
nham a ser por ela so li ci ta das.

§ 2º A CMED re gu la men ta rá pra zos para aná li ses
de pre ços de pro du tos no vos e no vas apre sen ta ções.

Art. 80 O des cum pri men to de atos ema na dos
pela CMED, no exer cí cio de suas com pe tên ci as de re -
gu la ção e mo ni to ra men to do mer ca do de me di ca-
men tos, bem como o des cum – pri men to de nor ma
pre vis ta nes ta lei, su je i tam-se às san ções ad mi nis tra-
ti vas pre vis tas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de se -
tem bro de 1990.

Pa rá gra fo úni co. A re cu sa, omis são, en ga no si da de,
ou re tar da men to in jus ti fi ca do de in for ma ções ou do cu-
men tos re que ri dos nos ter mos des ta lei ou por ato da
CMED, su je i tam-se à mul ta diá ria de R$10.000,00 (dez
mil re a is), po den do ser au men ta da em até vin te ve zes,
se ne ces sá rio, para ga ran tir efi cá cia.

Art. 9º Fica ex tin ta a Câ ma ra de Me di ca men tos,
cri a da pela Lei nº 10.213, 27 de mar ço de 2001, cu jas
com pe tên ci as e atri bu i ções são ab sor vi das pela
CMED.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ces sos, do cu men tos e
de ma is ex pe di en tes re la ti vos às com pe tên ci as e atri -
bu i ções ora ab sor vi das pela CMED te rão sua tra mi ta-
ção por ela dis ci pli na da.

Art. 10 A Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 16. O re gis tro de dro gas, me di ca-
men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos,
da das as suas ca rac te rís ti cas sa ni tá ri as,
me di ca men to sas ou pro fi lá ti cas, cu ra ti vas,
pa li a ti vas, ou mes mo para fins de di ag nós ti-
co, fica su je i to, além do aten di men to das
exi gên ci as pró pri as, aos se guin tes re qui si-
tos es pe cí fi cos”:

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

VII – a apre sen ta ção das se guin tes in for ma-
ções eco nô mi cas:

a) o pre ço do pro du to pra ti ca do pela em pre sa
em ou tros pa í ses;

b) o va lor de aqui si ção da subs tân cia ati va do
pro du to;

c) o cus to do tra ta men to por pa ci en te com o uso
do pro du to;
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d) o nú me ro po ten ci al de pa ci en tes a ser tra ta do;
e) a lis ta de pre ço que pre ten de pra ti car no mer ca-

do in ter no, com a dis cri mi na ção de sua car ga tri bu tá ria;
f) a dis cri mi na ção da pro pos ta de co mer ci a li za-

ção do pro du to, in clu in do os gas tos pre vis tos com o
es for ço de ven da, e com pu bli ci da de e pro pa gan da;

g) o pre ço do pro du to que so freu mo di fi ca ção,
quan do se tra tar de mu dan ça de fór mu la ou de for ma; e

h) a re la ção de to dos os pro du tos subs ti tu tos
exis ten tes no mer ca do, acom pa nha da de seus res-
pec ti vos pre ços.

§ 1º (re vo ga do como pa rá gra fo úni co pela Lei nº
6.480, de 1º de de zem bro de 1977)

§ 2º A apre sen ta ção das in for ma ções cons tan-
tes do in ci so VII po de rá ser dis pen sa da, em par te ou
no todo, em con for mi da de com re gu la men ta ção es-
pe ci fi ca.” (NR)

“Art. 22. As dro gas, os me di ca men tos
e in su mos far ma cêu ti cos que con te nham
subs tân ci as en tor pe cen tes ou de ter mi nem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, es tan do su -
je i tos ao con tro le es pe ci al pre vis to no De-
cre to-Lei nº 753, de 11 de agos to de 1969,
bem como em ou tros di plo mas le ga is, re gu-
la men tos e de ma is nor mas per ti nen tes, e os 
me di ca men tos em ge ral, só se rão re gis tra-
dos ou te rão seus re gis tros re no va dos, se,
além do aten di men to das con di ções, das
exi gên ci as e do pro ce di men to es ta be le ci dos
nes ta lei e seu re gu la men to, suas em ba la-
gens e sua ro tu la gem se en qua dra rem nos
pa drões apro va dos pelo Mi nis té rio da Sa ú-
de.” (NR)

“Art. 23. (re vo ga do)”
“Art. 24. Estão isen tos de re gis tro os

me di ca men tos no vos, des ti na dos ex clu si va-
men te a uso ex pe ri men tal, sob con tro le mé -
di co, po den do, in clu si ve, ser im por ta dos me -
di an te ex pres sa au to ri za ção do Mi nis té rio
da Sa ú de.

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

Art. 11. A re a li za ção do en con tro de con tas en -
tre e a Pe tró leo Bra si le i ro S.A. – PETROBRAS, pre-
vis to no art. 74 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, de ve rá ocor rer até 30 de ju nho de 2004.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 13. Fica re vo ga doo art. 23 da Lei nº 6.360,
de 23 de se tem bro de 1976, a Lei nº 10.213, de 27 de
mar ço de 2001 e a Me di da Pro vi só ria nº 2.230, de 6
de se tem bro de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 123, DE 2003

De fi ne nor mas de re gu la ção para o
se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re-
gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos –
CMED, al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 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 Esta Me di da Pro vi só ria es ta be le ce nor -
mas de re gu la ção do se tor far ma cêu ti co, com a fi na li-
da de de pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu-
la ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer-
ta de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Art. 2º Apli ca-se esta Me di da Pro vi só ria às em -
pre sas pro du to ras de me di ca men tos, às far má ci as e
dro ga ri as, aos re pre sen tan tes, às dis tri bu i do ras de
me di ca men tos, e, de igual modo, a qua is quer pes so-
as ju rí di cas de di re i to pú bli co ou pri va do, in clu si ve as -
so ci a ções de en ti da des ou pes so as, cons ti tu í das de
fato ou de di re i to, ain da que tem po ra ri a men te, com ou 
sem per so na li da de ju rí di ca, que, de al gu ma ma ne i ra,
atu em no se tor far ma cêu ti co.

Art. 3º Para efe i tos des ta Me di da Pro vi só ria, são 
ado ta das as se guin tes de fi ni ções:

I – far má cia – es ta be le ci men to de ma ni pu la ção
de dro gas ma gis tra is e ofi ci na is, de co mér cio de dro -
gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re-
la tos, com pre en den do o de dis pen sa ção e o de aten -
di men to pri va ti vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual -
quer ou tra equi va len te de as sis tên cia mé di ca, nos
ter mos do in ci so X do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de
de zem bro de 1973;

II – dro ga ria – es ta be le ci men to des ti na do à dis -
pen sa ção e co mér cio de dro gas, me di ca men tos, in-
su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos em suas em ba la-
gens ori gi na is, nos ter mos do in ci so XI do art. 4º da
Lei nº 5.991, de 1973;

III – re pre sen tan te e dis tri bu i dor – em pre sa que
exer ça di re ta ou in di re ta men te o co mér cio ata ca dis ta
de dro gas, me di ca men tos em suas em ba la gens ori gi-
na is, in su mos far ma cêu ti cos e de cor re la tos, nos ter -
mos do in ci so XVI do art. 4º da Lei nº 5.991, de 1973;

IV – me di ca men to - todo pro du to far ma cêu ti co, tec -
ni ca men te ob ti do ou ela bo ra do, com fi na li da de pro fi lá ti-
ca, cu ra ti va, pa li a ti va ou para fins de di ag nós ti co, nos ter -
mos do in ci so II do art. 4º da Lei nº 5.991, de 1973; e

V – em pre sas pro du to ras de me di ca men tos –
es ta be le ci men tos in dus tri a is que, ope ran do so bre
ma té ria-pri ma ou pro du to in ter me diá rio, mo di fi-
cam-lhes a na tu re za, o aca ba men to, a apre sen ta ção
ou a fi na li da de do pro du to, ge ran do, por meio des se
pro ces so, me di ca men tos.
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Pa rá gra fo úni co. Equi pa ram-se às em pre sas
pro du to ras de me di ca men tos os es ta be le ci men tos
im por ta do res de me di ca men tos de pro ce dên cia es-
tran ge i ra que têm re gis tros dos res pec ti vos pro du tos
im por ta dos jun to a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria – ANVISA.

Art. 4º As em pre sas pro du to ras de me di ca men tos
de ve rão ob ser var, para o ajus te e de ter mi na ção de seus
pre ços, as re gras de fi ni das nes ta Me di da Pro vi só ria, a
par ti de sua pu bli ca ção, fi can do ve da do qual quer ajus te
em de sa cor do com esta Me di da Pro vi só ria.

§ 1º O ajus te de pre ços de me di ca men tos será
ba se a do em mo de lo de teto de pre ços cal cu la do com
base em um ín di ce, em um fa tor de pro du ti vi da de e
em um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor e
en tre se to res.

§ 2º O ín di ce uti li za do, para fins do ajus te pre vis-
to no § 1º, é o Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi-
dor Amplo – IPCA, cal cu la do pelo Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE.

§ 3º O fa tor de pro du ti vi da de  ex pres so em per -
cen tu al, é o me ca nis mo que per mi te re pas sar aos
con su mi do res, por meio dos pre ços dos me di ca men-
tos, pro je ções de ga nhos de pro du ti vi da de das em-
pre sas pro du to ras de me di ca men tos.

§ 4º O fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos, ex -
pres so em per cen tu al, é com pos to de duas par ce las:

I – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti-
vos in tra-se tor, que será cal cu la do com base no po der
de mo no pó lio, na as si me tria de in for ma ção e nas bar -
re i ras à en tra da; e

II – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti-
vos en tre se to res, que será cal cu la da com base na
va ri a ção dos cus tos dos in su mos, des de que tais cus -
tos não se jam re cu pe ra dos pelo côm pu to do ín di ce
pre vis to no § 2º.

§ 5º Com pe te à Câ ma ra de Re gu la ção do Mer -
ca do de Me di ca men tos – CMED, cri a da pelo art. 5º,
es pe ci fi car os cri té ri os de com po si ção dos fa to res a
que se re fe re o § 1º, bem como o grau de de sa gre ga-
ção de tais fa to res, seja por pro du to, por mer ca do re -
le van te ou por gru po de mer ca dos re le van tes.

§ 6º A CMED dará trans pa rên cia e pu bli ci da de
aos cri té ri os a que se re fe rem os § 1º e 2º des te ar ti go.

§ 7º Os ajus tes de pre ços ocor re rão anu al men te.
§ 8º O pri me i ro ajus te, com base nos cri té ri os es ta-

be le ci dos nes ta me di da pro vi só ria, ocor re rá em mar ço
de 2004, con si de ran do-se, para efe i to des se ajus te:

I – o pre ço fa bri can te do me di ca men to em 31 de
agos to de 2003; e

II – o IPCA acu mu la do a par tir de se tem bro de
2003, in clu si ve.

§ 9º Excep ci o nal men te, o Con se lho de Mi nis tros
po de rá au to ri zar um ajus te po si ti vo de pre ços ou de -
ter mi nar um ajus te ne ga ti vo em 31 de agos to de

2003, ten do como re fe rên cia o pre ço fa bri can te em 31 
de mar ço de 2003.

Art. 5º Fica cri a da a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos – CMED, do Con se lho de
Go ver no, que tem por ob je ti vos a ado ção, im ple men-
ta ção e co or de na ção de ati vi da des re la ti vas à re gu la-
ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos, vol ta-
dos a pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la-
ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta
de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Pa rá gra fo úni co. A com po si ção da CMED será
de fi ni da em ato do Po der Exe cu ti vo.

Art. 6º Com pe te a CMED, den tre ou tros atos ne -
ces sá ri os à con se cu ção dos ob je ti vos a que se des ti-
na esta me di da pro vi só ria:

I – de fi nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti vos à
re gu la ção eco nô mi ca do Mer ca do de me di ca men tos;

II – es ta be le cer cri té rio para fi xa ção e ajus te de
pre ços de me di ca men tos;

III – de fi nir, com cla re za, os cri té ri os  para a fi xa-
ção dos pre ços dos pro du tos no vos e no vas apre sen-
ta ções de me di ca men tos, nos ter mos do art. 7º;

IV – de ci dir pela ex clu são de gru pos, clas ses,
sub clas ses de me di ca men tos e pro du tos far ma cêu ti-
cos da in ci dên cia de cri té ri os de es ta be le ci men to ou
ajus te de pre ços, bem como de ci dir pela even tu al re -
in clu são de gru pos, clas ses, sub clas ses de me di ca-
men tos e pro du tos far ma cêu ti cos à in ci dên cia de cri -
té ri os de de ter mi na ção ou ajus te de pre ços, nos ter -
mos des ta me di da pro vi só ria;

V – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção de mar-
gens de co mer ci a li za ção de me di ca men tos a se rem
ob ser va dos pe los re pre sen tan tes, dis tri bu i do res, far -
má ci as e dro ga ri as, in clu si ve das mar gens de far má-
ci as vol ta das es pe ci fi ca men te ao aten di men to pri va ti-
vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual quer ou tra equi va-
len te de as sis tên cia mé di ca;

VI – co or de nar ações dos ór gãos com po nen tes
da CMED vol ta das à im ple men ta ção dos ob je ti vos
pre vis tos no art. 5º;

VII – su ge rir a ado ção, pe los ór gãos com pe ten-
tes, de di re tri zes e pro ce di men tos vol ta dos à im ple-
men ta ção da po lí ti ca de aces so a me di ca men tos;

VIII – pro por a ado ção de le gis la ções e re gu la-
men ta ções re fe ren tes à re gu la ção eco nô mi ca do
mer ca do de me di ca men tos;

IX – opi nar so bre re gu la men ta ções que en vol-
vam tri bu ta ção de me di ca men tos;

X – as se gu rar o efe ti vo re pas se aos pre ços dos
me di ca men tos de qual quer al te ra ção da car ga tri bu tá ria;

XI – su ge rir a ce le bra ção de acor dos e con vê ni-
os in ter na ci o na is re la ti vos ao se tor de me di ca men tos;

XII – mo ni to rar, para os fins des ta me di da pro vi só-
ria, o mer ca do de me di ca men tos, po den do, para tan to,
re qui si tar in for ma ções so bre pro du ção, in su mos, ma té-
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ri as-pri mas, ven das e qua is quer ou tros da dos que jul -
gar ne ces sá ri os ao exer cí cio des ta com pe tên cia, em
po der de pes so as de di re i to pú bli co ou pri va do;

XIII – ze lar pela pro te ção dos in te res ses do con -
su mi dor de me di ca men tos;

XIV – de ci dir so bre a apli ca ção de pe na li da des
pre vis tas nes ta me di da pro vi só ria e, re la ti va men te ao
mer ca do de me di ca men tos, aque las pre vis tas na Lei
nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, sem pre ju í zo
das com pe tên ci as dos de ma is ór gãos do Sis te ma Na -
ci o nal de De fe sa do Con su mi dor;

XV – ela bo rar seu re gi men to in ter no.
Art. 7º A par tir da pu bli ca ção des ta me di da pro -

vi só ria, os pro du tos no vos e as no vas apre sen ta ções
de me di ca men tos que ve nham a ser in clu í dos na lis ta
de pro du tos co mer ci a li za dos pela em pre sa pro du to ra
de ve rão ob ser var, para fins da de fi ni ção de pre ços ini -
ci a is, os cri té ri os es ta be le ci dos pela CMED.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do cál cu lo do pre ço
re fe ri do no ca put des te ar ti go, a CMED uti li za rá as in -
for ma ções for ne ci das à Anvi sa por oca sião do pe di do
de re gis tro ou de sua re no va ção, sem pre ju í zo de ou -
tras que ve nham a ser por ela so li ci ta das.

Art. 8º O des cum pri men to de atos ema na dos pela
CMED, no exer cí cio de suas com pe tên ci as de re gu la ção
e mo ni to ra men to do mer ca do de me di ca men tos, bem
como o des cum pri men to de nor ma pre vis ta nes ta me di-
da pro vi só ria, su je i tam-se às san ções ad mi nis tra ti vas
pre vis tas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 1990.

Pa rá gra fo úni co. A re cu sa, omis são, en ga no si-
da de, ou re tar da men to in jus ti fi ca do de in for ma ções
ou do cu men tos re que ri dos nos ter mos des ta me di da
pro vi só ria ou por ato da CMED, su je i tam~se às san -
ções ad mi nis tra ti vas pre vis tas no art. 15 da Lei nº
10.213, de 27 de mar ço de 2001.

Art. 9º Fica ex tin ta a Câ ma ra de Me di ca men tos,
cri a da pela Lei nº 10.213, de 2001, cu jas com pe tên ci-
as e atri bu i ções são ab sor vi das pela CMED.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ces sos, do cu men tos e
de ma is ex pe di en tes re la ti vos às com pe tên ci as e atri -
bu i ções ora ab sor vi das pela CMED te rão sua tra mi ta-
ção por ela dis ci pli na da.

Art. 10. O art. 16 da Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

“Art. 16. O re gis tro de dro gas, me di ca-
men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos,
da das as suas ca rac te rís ti cas sa ni tá ri as, me di-
ca men to sas ou pro fi lá ti cas, cu ra ti vas, pa li a ti vas,
ou mes mo para fins de di ag nós ti co, fica su je i to,
além do aten di men to das exi gên ci as pró pri as,
aos se guin tes re qui si tos es pe cí fi cos (NR):

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

VII – a apre sen ta ção das se guin tes in for ma-
ções eco nô mi cas:

a) o pre ço do pro du to pra ti ca do pela em pre sa
em ou tros pa í ses;

b) o va lor de aqui si ção da subs tân cia ati va do
pro du to;

c) o cus to do tra ta men to men sal por pa ci en te
com o uso do pro du to;

d) o nú me ro po ten ci al de pa ci en tes a ser tra ta do
com o me di ca men to;

e) a lis ta de pre ço que pre ten de pra ti car no mer ca-
do in ter no, com a dis cri mi na ção de sua car ga tri bu tá ria;

f) a dis cri mi na ção da po lí ti ca de co mer ci a li za-
ção do pro du to, in clu in do os gas tos pre vis tos com o
es for ço de ven da, e com pu bli ci da de e pro pa gan da;

g) o pre ço pre ten di do para o pro du to que so freu
mo di fi ca ção, quan do se tra tar de mu dan ça de fór mu la
ou de for ma; e

h) a re la ção de to dos os pro du tos subs ti tu tos
exis ten tes no mer ca do, acom pa nha da de seus res-
pec ti vos pre ços.(NR)”.

Art. 11. A re a li za ção do en con tro de con tas en tre
a União e a Pe tró leo Bra si le i ro S.A. – Pe tro bras, pre -
vis to no art. 74 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, de ve rá ocor rer até 30 de ju nho de 2004.

Art. 12. Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Art. 13. Fica re vo ga da a Lei nº 10.213, de 27 de
mar ço de 2001, ex ce tu a do o art. 15, e a Me di da Pro vi-
só ria nº 2.230, de 6 de se tem bro de 2001.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003; 182º da Inde pen dên-
cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da Sil va.

MENSAGEM Nº 278

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 123, de 26 de ju nho de
2003, que “De fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor far -
ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de
Me di ca men tos – CMED, al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de
se tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

E.M. nº 28

Bra sí lia, 28 de ju nho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Des de o iní cio dos anos 90 a eco no mia bra si le i ra

ini ci ou um pro ces so de sig ni fi ca ti vos ga nhos de pro du ti-
vi da de, com acen tu a das re du ções de cus tos de pro du-
ção e con co mi tan tes ga nhos de qua li da de dos pro du tos.
O se tor far ma cêu ti co, en tre tan to, per ma ne ceu imu ne ao
pro ces so de com pe ti ção que se ins ta lou no País, pra ti-
can do au men tos ge ne ra li za dos, sig ni fi ca ti vos e não tran -
si tó ri os nos pre ços dos me di ca men tos.

24744 Sexta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL718     



As ra zões para o com por ta men to atí pi co do se -
tor far ma cêu ti co são por to dos co nhe ci dos. A sig ni fi-
ca ti va con cen tra ção da ofer ta, a ine las ti ci da de da de -
man da ao au men to de pre ços, as ele va das bar re i ras,
à en tra da de no vos con cor ren tes, a pre sen ça do con -
su mi dor subs ti tu to, o mé di co, e a for te as si me tria de
in for ma ções que ca rac te ri za esse seg men to ga ran-
tem enor me po der de mer ca do aos pro du to res e ven -
de do res. Fa lhas de mer ca do es tão pre sen tes em vá ri-
os seg men tos eco nô mi cos. Po rém, a ine las ti ci da de
da de man da em re la ção ao pre ço é ma i or no se tor far-
ma cêu ti co em fun ção do uso es pe cí fi co do pro du to
des sa in dús tria. Nes se se tor, o ven de dor con ta com
to das as pos si bi li da des de au men tar pre ços, dre nan-
do ren da de par ce la dos con su mi do res de for ma com -
pul só ria. Ao mes mo tem po, a ele va ção dos pre ços im -
pe de o aces so ao pro du to es sen ci al para a vida de
ou tra par ce la de con su mi do res de me nor ren da.

A re gu la ção pú bli ca con sis te, en tão, em uma in ter-
ven ção do po der pú bli co com a fi na li da de de es ta be le cer
re gras ad mi nis tra ti vas que ga ran tam um re sul ta do so ci-
al men te ace i tá vel no mer ca do em ques tão. As re gras da
re gu la ção pú bli ca se apli cam usu al men te so bre qua li da-
de e pre ços dos pro du tos e ser vi ços. As con di ções da
con cor rên cia (es tru tu ra do mer ca do) e as exi gên ci as po -
lí ti cas e so ci a is de ter mi nam qua is des sas va riá ve is se rão
ad mi nis tra das, a for ma e a in ten si da de da in ter ven ção.
Des sa ma ne i ra, mer ca dos con cen tra dos como o far ma-
cêu ti co, que con tam com ele va das bar re i ras à en tra da e
com de man da ine lás ti ca, tor nam ne ces sá ria a in ter ven-
ção do po der pú bli co.

Di an te des te ce ná rio, o Mi nis tro Che fe da Casa Ci -
vil e os Mi nis tros de Esta do da Sa ú de, Fa zen da e Jus ti ça
apre sen tam ao Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil, a con clu são dos tra ba lhos de sen vol vi dos
no âm bi to da Câ ma ra de Me di ca men tos nos úl ti mos seis
me ses, com vis tas a ini ci ar a im ple men ta ção de um novo
mo de lo de re gu la ção eco nô mi ca para o se tor far ma cêu ti-
co. Este novo mar co re gu la tó rio abran ge rá tan to ações
no cam po da de man da, quan to no âm bi to da ofer ta,
como, por exem plo, o es ta be le ci men to de ins tru men tos
di ri gi dos ao for ta le ci men to do po der de ne go ci a ção de
com pra do res pú bli cos e pri va dos, a in clu são de me ca-
nis mos ca pa zes de com pen sar ou re du zir as fa lhas de
mer ca do per mi tin do ma i or con cor rên cia, e po lí ti cas ati-
vas de pre ço em mer ca dos es pe cí fi cos.

Os ins tru men tos vol ta dos ao for ta le ci men to do po -
der de ne go ci a ção di re ci o na dos aos com pra do res pú bli-
cos – go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is, res pe i-
tan do as res tri ções or ça men tá ri as, com pre en de rão o es -
ta be le ci men to de re gras para a fi xa ção dos pre ços de re -
fe rên cia para a aqui si ção de me di ca men tos cons tan tes
das lis tas de pro du tos com dis tri bu i ção go ver na men tal
gra tu i ta. Tais re gras se rão es ta be le ci das, con si de ran do a
es sen ci a li da de do me di ca men to, a sua efe ti vi da de clí ni-
ca, a com pa ra ção do pre ço pre ten di do pelo fa bri can te

com os que este pra ti ca em ou tros pa í ses, a uti li za ção
de es tu dos fár ma co e co nô mi cos, en tre ou tras.

Ain da em re la ção ao for ta le ci men to do po der de
ne go ci a ção, este novo mo de lo pre ve rá me ca nis mos
que fo men tem a cri a ção de sis te mas pri va dos de fi -
nan ci a men to para a aqui si ção de me di ca men tos.

Para os con su mi do res que ar cam com os cus tos
da aqui si ção di re ta nas far má ci as e dro ga ri as, o novo
mar co re gu la tó rio per mi ti rá cri ar uma po lí ti ca ati va so bre
pre ços, em fun ção de di ver sos fa to res, en tre os qua is a
es sen ci a li da de do pro du to e a au sên cia de con cor rên cia
em mer ca dos es pe cí fi cos do se tor far ma cêu ti co. Esta
po lí ti ca abran ge rá os me di ca men tos per ten cen tes a
mer ca dos re le van tes que fa vo re çam o abu so do po der
de mer ca do, será im ple men ta da com a cri a ção de ins tru-
men tos de re gu la ção, tan to dos re a jus tes a in ci di rem so -
bre me di ca men tos, bem como de pre ços de en tra da de
no vos pro du tos e de apre sen ta ções no mer ca do, en tre
ou tros.

Ten do em vis ta a ne ces si da de de pro vo car a ge ra-
ção ou o for ta le ci men to da con cor rên cia em mer ca dos
es pe cí fi cos do se tor far ma cêu ti co, o Go ver no Fe de ral de -
ve rá dis por de me di das adi ci o na is ao novo mo de lo de re -
gu la ção. Den tre es tas, ha ve rá, por exem plo, o in cre men-
to da po lí ti ca de me di ca men tos ge né ri cos, pro du tos que
com pro va da men te ge ram ou fo men tam a con cor rên cia
nas sub clas ses te ra pêu ti cas em que atu am, pro vo can do,
em con se qüên cia, a di mi nu i ção do pre ço mé dio dos tra -
ta men tos dos con su mi do res.

O con jun to de me di das a ser ado ta do no novo
mar co re gu la tó rio do se tor far ma cêu ti co visa à di mi-
nu i ção das fa lhas de mer ca do, em es pe ci al a re du ção
da as si me tria de in for ma ções que afe tam to dos os
ato res en vol vi dos.

Além das di fi cul da des para a ime di a ta im ple men ta-
ção, as po lí ti cas re gu la tó ri as men ci o na das an te ri or men-
te não afe ta rão, de ime di a to, a ca pa ci da de das em pre sas
far ma cêu ti cas exer ce rem abu si va men te seu po der de
mer ca do. Des sa ma ne i ra, tor na-se ne ces sá ria uma me -
di da con jun tu ral que es ta be le ça uma po lí ti ca de in ter ven-
ção di re ta na for ma ção de pre ços do se tor, com fi na li da-
de de ga ran tir o bem-es tar eco nô mi co e so ci al en quan to
as po lí ti cas es tru tu ra is não sur tem seus efe i tos ple nos.

Sen do as sim, o novo mo de lo de re gu la ção eco -
nô mi ca ora apre sen ta do per mi ti rá a ado ção de uma
sé rie de po lí ti cas pú bli cas que atu a rão di re ta men te
em to das as eta pas da ca de ia pro du ti va, com vis tas a
im ple men tar o di re i to ao aces so a me di ca men tos pela 
po pu la ção bra si le i ra, ob je ti van do o seu bem-es tar.

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 da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca; Hum ber to  Sér gio Cos ta Lima,
Mi nis tro de Esta do da Sa ú de; Antô nio Pa loc ci Fi lho, Mi-
nis tro de Esta do da Fa zen da; Már cio Tho maz Bas tos,
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.
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SGM-P  nº 1.682/03
Bra sí lia, 18 de agos to de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
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 23, de 2003 (Me di da

Pro vi só ria nº 123/03, do Po der Exe cu ti vo) , apro va do
na Ses são Ple ná ria do dia 12-8-03, que “De fi ne nor -
mas de re gu la ção para o se tor far ma cêu ti co, cria a Câ -
ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos –
CMED e al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, 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 João Pa u lo Cu-
nha, Pre si den te.
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NOTA TÉCNICA Nº 27, de 2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção or-
ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 123, de 26 ju nho de 2003

I – Introdução

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 à aná li se da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 26 de ju nho
de 2003, que De fi ne nor mas de re gu la ção para o se -
tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer cado de Me di ca men tos – CMED, al te ra a Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

II – Síntese da Medida Provisória

A Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003, es ta be le-
ce nor mas de re gu la ção do se tor far ma cêu ti co, com a 
fi na li da de de pro mo ver as sis tên cia far ma cêu ti ca à
po pu la ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a 
ofer ta de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

As nor mas es ta be le ci das apli cam-se às em pre-
sas pro du to ras de me di ca men tos, às far má ci as e dro -
ga ri as, aos re pre sen tan tes e dis tri bu i do res de me di-
ca men to, bem como a qua is quer pes so as ju rí di cas de 
di re i to pú bli co ou pri va do, in clu si ve as so ci a ções de
en ti da de ou pes so as, cons ti tu í das de fato ou de di re i-
to, ain da que tem po ra ri a men te, com ou sem per so na-
li da de ju rí di ca, que, de al gu ma ma ne i ra, atu em no se -
tor far ma cêu ti co.

A re fe ri da Me di da Pro vi só ria ex tin gue a Câ ma ra
de Me di ca men tos, cri a da pela Lei nº 10.213, de 2001, 
e cria a Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de Me di-
ca men tos – CMED, que, além de ab sor ver as com pe-
tên ci as e atri bu i ções da uni da de ex tin ta, tem por ob je-
ti vos a ado ção, im ple men ta ção e co or de na ção de ati -
vi da des re la ti vas à re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do
de me di ca men tos.

Cabe à CMED, den tre ou tros atos ne ces sá ri os à 
con se cu ção dos ob je ti vos da Me di da Pro vi só ria: de fi-
nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti vos à re gu la ção
eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos; es ta be le-
cer cri té ri os para fi xa ção e ajus te de pre ços dos me di-
ca men tos, in clu si ve os dos pro du tos no vos; mo ni to rar
o mer ca do de me di ca men tos; as se gu rar o efe ti vo re -
pas se aos pre ços de qual quer al te ra ção tri bu tá ria; ze -
lar pela pro te ção dos in te res ses do con su mi dor; e de -
ci dir so bre a apli ca ção de pe na li da des.

A cor re ção dos pre ços de me di ca men tos será
ba se a da em mo de lo de teto de pre ços cal cu la do com

base no IPCA1 e em dois fa to res: um de pro du ti vi da de
e ou tro de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor e en -
tre se to res.

Os ajus tes com base nos cri té ri os es ta be le ci dos
ocor re rão anu al men te, a par tir de mar ço de 2004.
Excep ci o nal men te, o Con se lho de Mi nis tros po de rá
au to ri zar ajus te de pre ços em 31 de agos to de 2003.

A MP em ques tão, além das re gu la ções men ci o-
na das, in se re dis po si ti vo na Lei nº 6.360, de 19762 –
que dis põe so bre vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i-
tos os me di ca men tos, dro gas, in su mos far ma cêu ti cos
e cor re la tos –, no sen ti do de exi gir no re gis tro de tais
pro du tos uma sé rie de in for ma ções de cu nho eco nô-
mi co que sub si di a rão a CMED no es ta be le ci men to dos 
cri té ri os para a fi xa ção e ajus tes de pre ços.

Por úl ti mo, de ter mi na que a re a li za ção do en-
con tro de con tas en tre a União e a Pe tró leo Bra si le i ro
S.A. – Pe tro bras, pre vis to no art. 74 da Lei nº 9.478,
de 19973 deva ocor rer até 30 de ju nho de 2004.

III – Da Adequação Financeira e Orçamentária

De con for mi da de com o § 1º do art. 5º 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.

Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, que “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”.

Do exa me pro ce di do, ve ri fi ca-se que a Me di da
Pro vi só ria nº 123, de 2003, não au men ta nem di mi nui
re ce i tas ou des pe sas pú bli cas. Tam bém não con fli ta ou
se in com pa ti bi li za com o Pla no Plu ri a nu al para o pe río-
do 2000 – 2003,4 com a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para o exer cí cio de 20035 e com a Lei Orça men tá ria
Anu al em vi gor.6  Tam bém não con tra ria as dis po si ções
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.7

1 IPCA: Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor Amplo, cal cu la do pelo
IBGE.
2 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 a que fi cam su je i tos os Me di ca men tos, as
Dro gas, os lnsu mos Far ma cêu ti cos e Cor re la tos, Cos mé ti cos, Sa -
ne an tes e Ou tros Pro du tos, e dá ou tras Pro vi dên ci as”.
4 PPA 2000-2003 Lei nº 9.989, de 21-7-2000, com a re vi são pro -
mo vi da pela Lei nº 10.297, de 26-10-2001.
5 LDO 2003: Lei nº 10.524, de 25-07-2002.
6 LOA 2003: Lei nº 10.640, de 14-01-2003.
7 LRF: Lei Com ple men tar nº 101, de 25 de maio de 2000.
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Tra ta-se, con for me já ex pos to, de ato re gu la tó rio
do se tor far ma cêu ti co, com a fi na li da de de co i bir ex -
ces sos na apli ca ção dos pre ços dos me di ca men tos e
pro du tos afins. Não gera re ce i tas nem des pe sas para
a União. O ob je ti vo é sal va guar dar o di re i to da po pu la-
ção bra si le i ra de ter aces so aos me di ca men tos ne-
ces sá ri os à ma nu ten ção e re cu pe ra ção da sa ú de.

Qu an to ao en con tro de con tas en tre a União e a
Pe tro brás, que po de rá ter im pli ca ções fi nan ce i ras e
or ça men tá ri as, a Me di da Pro vi só ria só faz fi xar data
li mi te para a sua con se cu ção. A obri ga to ri e da de de
sua re a li za ção de ri va da Lei nº 9.478, de 1997.

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só ria
nº 123, de 2003, não apre sen ta óbi ce quan to à ade qua-
ção e com pa ti bi li da de fi nan ce i ra e or ça men tá ria.

Bra sí lia, 2 de ju lho de 2003. – Sid ney Agui ar
Bit ten court , Con sul tor de Orça men to e Fisc. Fi nan-
ce i ra/CD – Má rio Luís Gur gel de Sou za, Con sul tor
de Orça men to e Fisc. Fi nan ce i ra/CD – Eu gê nio
Greg gi a nin, Di re tor da Con sul to ria de Orça men tos e
Fis ca li za ção, Câ ma ra dos De pu ta dos.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 123, DE 2003, EM SUBSTITUIÇÃO 
À COMISSÃO MISTA, PROFERIDO 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB–PE. 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, a Me di da Pro vi só ria nº
123, de 2003, de fi ne nor mas de re gu la ção para o se -
tor far ma cêu ti co e cria a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos, al te ra a Lei nº 6.360, de
23 de se tem bro de 1976, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O 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, sub me te à de -
li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nha da pela
Men sa gem nº 278, de 2003, a Me di da Pro vi só ria nº
123, de 26 de ju nho de 2003.

Tal me di da pro vi só ria de fi ne nor mas de re gu la-
men ta ção.

O con jun to do dis pos to na me di da pro vi só ria visa
a pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la ção bra -
si le i ra, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta
de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Em seu art. 2º, de ter mi na que as nor mas es ta be-
le ci das se apli cam às em pre sas pro du to ras de me di ca-
men tos, às far má ci as e dro ga ri as, aos re pre sen tan tes e
dis tri bu i do res de me di ca men tos, bem como a qua is-
quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co ou pri va do.

De fi ni ções con ce i tu a is acer ca des ses agen tes
são ado ta das no art. 3º

A me di da pro vi só ria es ta be le ce, em seu art. 4º
re gras para a de ter mi na ção e o ajus te de pre ços das
em pre sas pro du to ras de me di ca men tos, ba se a das
em um mo de lo de teto de pre ços, pri ce cap. Se gun do
o mo de lo pro pos to, o ajus te de pre ços será cal cu la do
com base em um ín di ce, em um fa tor de pro du ti vi da de
e em um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor
e en tre se to res.

Fica es ta be le ci do que o pri me i ro ajus te ocor re rá
em mar ço de 2004, con si de ran do-se, para efe i to do
mes mo, o pre ço pra ti ca do pelo fa bri can te do me di ca-
men to em 31 de agos to de 2003 e o IPCA acu mu la do
a par tir de se tem bro de 2003.

Cria-se, por meio do art. 5º, a Câ ma ra de Re gu-
la ção do Mer ca do de Me di ca men tos, em subs ti tu i ção
à Câ ma ra de Me di ca men tos, es ta be le ci da pela Lei nº
10.213, de 2001, e dis põe-se so bre sua com pe tên cia
em ar ti go sub se qüen te.

A me di da pro vi só ria em exa me tam bém mo di fi-
ca a Lei nº 6.360, de 1976, ao acres cen tar exi gên ci as
quan to à pres ta ção de in for ma ções eco nô mi cas para
o re gis tro de dro gas, me di ca men tos, in su mos far ma-
cêu ti cos e cor re la tos.

Por fim, de ter mi na que a re a li za ção do en con tro
de con tas en tre a União e a Pe tro bras, pre vis to no art.
74 da Lei nº 9.478, de 1997, de ve rá ocor rer até 30 de
ju nho de 2004.

Em 30 de ju nho do cor ren te ano, foi de sig na da
Co mis são Mis ta para apre ci a ção da ma té ria e in di ca-
dos os no bres Par la men ta res in te gran tes da re fe ri da
Co mis são.

No pra zo re gi men tal, fo ram ofe re ci das 10 emen -
das à me di da pro vi só ria:as de nºs 1, 4, 5 e 10, de au -
to ria dos ilus tres Srs. Se na do res Edu ar do Aze re do,
Lú cia Vâ nia e Re gi nal do Du ar te; a de nº 9, de au to ria
do no bre De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá; a de nº 6, do
De pu ta do Fer nan do de Fa bi nho; e as de nºs 2, 3, 7 e
8, de au to ria da De pu ta da La u ra Car ne i ro.

As emen das de au to ria dos Srs. Se na do res
Edu ar do Aze re do, Lú cia Vâ nia e Re gi nal do Du ar te al -
te ram o art. 4º da Me di da Pro vi só ria nº 123/2003 e,
por tan to, mo di fi cam o cál cu lo do ajus te de pre ços de
me di ca men tos.

As Emen das de nº 2 e 3 subs ti tu em o ín di ce de
pre ços pro pos to, para fins do ajus te de pre ços do se -
tor (IPCA), pelo Índi ce de Pre ço por Ata ca do Ofer ta
Glo bal – IPA OG, cal cu la do pela Fun da ção Ge tú lio
Var gas.

Já a Emen da nº 5 visa a su pri mir o in ci so I do art. 
6º da me di da pro vi só ria que tra ta da com pe tên cia da
CMED para de fi nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti-
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vos à re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca-
men tos.

Aos arts. 6º e 10 é dada nova re da ção por meio
da Emen da de nº 6. Inclui-se no art. 60 o in ci so XIV,
que es ta be le ce, en tre as com pe tên ci as da CMED, a
re no va ção de re gis tros de me di ca men tos, anu al men-
te, me di an te tes te a ser re a li za do em la bo ra tó rio pe ri-
ci al au to ri za do pelo Po der Pú bli co. Ade ma is, dá-se
nova re da ção ao art. 22 da Lei nº 6.360, de 1976.

A Emen da nº 7 mo di fi ca o art. 7º, ao es ta be le cer
que, caso a Câ ma ra não se ma ni fes te em 5 dias, a
con tar da mo di fi ca ção de pre ços de pro du tos no vos e
de no vas apre sen ta ções de me di ca men tos, a em pre-
sa pro du to ra po de rá pra ti car os pre ços no ti fi ca dos.

O pa rá gra fo úni co des te ar ti go é su pri mi do pela
Emen da nº 8.

A Emen da nº 9 mo di fi ca a alí nea f do in ci so VII
do art. 16, cons tan te do art. 10 da me di da pro vi só ria.
Subs ti tui-se, nes sa alí nea, a pa la vra “po lí ti ca” de co -
mer ci a li za ção por “pro pos ta” de co mer ci a li za ção.

Fi nal men te, a Emen da nº 10 su pri me o art. 11.
Estan do es go ta do o pra zo para ma ni fes ta ção da 

Co mis são Mis ta, a que se re fe re o § 9º do art. 62 do
tex to cons ti tu ci o nal sem que a mes ma hou ves se sido
ins ta la da, cabe-me, em de cor rên cia da de sig na ção
da dou ta Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, ofe re cer
pa re cer pela re fe ri da Co mis são Mis ta à Me di da Pro vi-
só ria nº 123, de 2003.

É o re la tó rio, Sr. Pre si den te.
Sr. Pre si den te, meu voto é no sen ti do de que,

quan to ao pri me i ro as pec to a ser exa mi na do, o da ad -
mis si bi li da de da me di da pro vi só ria em tela, em face
dos re qui si tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia e das ve da ções cons tan tes do § 1º do art. 62 da
Car ta Mag na des te País, eu o con si de ro aten di do.

Qu an do ao mé ri to, no que tan ge à ne ces si da de
da de fi ni ção de pra zo para que a Câ ma ra se pro nun-
cie – emen da pro pos ta pela De pu ta da La u ra Car ne i ro
–, acre di to ser fun da men tal cons tar no pro je to de con -
ver são, como tam bém a pers pec ti va da mul ta em
caso de o pra zo não ser res pe i ta do.

Ou tro avan ço im por tan te é a emen da do De pu-
ta do Fer nan do de Fa bi nho, que de ter mi na me di das
mais rí gi das no con tro le de me di ca men tos que po-
dem ser vir como tó xi cos.

Aca ta mos tam bém a emen da do De pu ta do
Arnal do Fa ria de Sá.

No que tan ge à ques tão da nova fór mu la de cál cu-
lo dos pre ços, fica mu i to cla ro que o IPCA en tra rá como
um dos ele men tos. O ou tro será o ele men to da pro du ti-
vi da de, que per mi te re pas sar os ga nhos de pro du ti vi da-

de para os se to res mais ex clu í dos da nos sa po pu la ção
– uma ga ran tia ex tre ma men te re le van te. Na me di da em
que a pro du ti vi da de do se tor au men ta, par te dela será
in cor po ra da ao pro ces so de re du ção do pre ço. No que
diz res pe i to aos pre ços re la ti vos, sem som bra de dú vi-
da, é um se gu ro para que a va ri a ção cam bi al não in ter fi-
ra na de fi ni ção do pre ço que será re gu la do anu al men te
pela Câ ma ra de Re gu la ção.

Essa me di da pro vi só ria não diz res pe i to ape nas
ao as pec to da re gu la ção do pre ço; ela de fi ne o se tor
como um todo.

Ti ve mos o cu i da do de de i xar cla ro no tex to do
pro je to de con ver são que de cre to pre si den ci al de fi ni-
rá, a par tir de ago ra, a fór mu la de cál cu lo da pro du ti vi-
da de e dos pre ços re la ti vos, de modo a tor nar trans -
pa ren te o con jun to dos cri té ri os que a for ma rão.

Por que o de cre to pre si den ci al? Por que, da for -
ma ori gi nal, a me di da con ce dia à Câ ma ra de Re gu la-
ção a com pe tên cia de, por por ta ria, fa zer toda a re gu-
la ção. Enten de mos que a for ma cor re ta de se fa zer –
como nes te mo men to não te mos ain da ele men tos su fi-
ci en tes – é me di an te de cre to pre si den ci al. A Cons ti tu i-
ção fa cul ta ao Con gres so Na ci o nal o di re i to de, em
caso de dis cor dân cia com o mé ri to do de cre to, sus-
pen der sua exe cu ção por meio de de cre to le gis la ti vo, o 
que não é pos sí vel no caso de por ta ria ba i xa da por câ -
ma ra téc ni ca. Ca be ria, no caso, re cur so à Jus ti ça. Por-
tan to, tra ta-se de ato de afir ma ção do Po der Le gis la ti-
vo, ao de i xar o as sun to cla ro no pro je to de con ver são.

Qu e ro des ta car a con tri bu i ção dos Par la men ta res:
La u ra Car ne i ro, Fer nan do de Fa bi nho e Arnal do Fa ria
de Sá para o con jun to do pa re cer que ora ofe re ço.

Sr. Pre si den te, este é o nos so pa re cer. So mos a
fa vor da me di da pro vi só ria, nos ter mos do pro je to de
con ver são que apre sen ta mos.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

Pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co ou pri va do.
De fi ni ções con ce i tu a is acer ca des ses agen tes são
ado ta das no art. 3º.

A me di da pro vi só ria es ta be le ce, em seu art. 4º,
re gras para a de ter mi na ção e o ajus te de pre ços das
em pre sas pro du to ras de me di ca men tos, ba se a das
em um mo de lo de teto de pre ços pri ce cap. Se gun do
o mo de lo pro pos to, o ajus te de pre ços será cal cu la do
com base em um ín di ce, em um fa tor de pro du ti vi da de
e em um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor
e en tre se to res.

Fica es ta be le ci do que o pri me i ro ajus te ocor re rá
em mar ço de 2004, con si de ran do-se, para efe i to do
mes mo, o pre ço pra ti ca do pelo fa bri can te do me di ca-
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men to em 31 de agos to de 2003 e o IPCA acu mu la do
a par tir de se tem bro de 2003.

Cria-se, por meio do art. 5º, a Câ ma ra de Re gu-
la ção do Mer ca do de Me di ca men tos – CMED, em
subs ti tu i ção à Câ ma ra de Me di ca men tos, es ta be le ci-
da pela Lei nº 10.213, de 2001, e dis põe-se so bre
suas com pe tên ci as em ar ti go sub se qüen te.

A MP, em exa me, tam bém mo di fi ca a Lei nº
6.360, de 1976, ao acres cen tar exi gên ci as quan to à
pres ta ção de in for ma ções eco nô mi cas para o re gis tro
de dro gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos e
cor re la tos.

Por fim, de ter mi na que a re a li za ção do en con tro
de con tas en tre a União e a Pe tro bras, pre vis to no art.
74 da Lei nº 9.478, de 1997, deva ocor rer até 30 de ju -
nho de 2004.

Em 30 de ju nho do cor ren te ano, foi de sig na da
Co mis são Mis ta para apre ci a ção da ma té ria e in di ca-
dos os no bres par la men ta res in te gran tes da re fe ri da
Co mis são.

No pra zo re gi men tal, fo ram ofe re ci das 10 emen -
das à MP: as de nos 1, 4, 5 e 10, de au to ria dos ilus tres
Se nho res Se na do res Edu ar do Aze re do, Lú cia Vâ nia
e Re gi nal do Du ar te; a Emen da de nº 9, de au to ria do
no bre De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá; a de nº 6, do
De pu ta do Fer nan do se Fa bi nho; e as de nos 2, 3, 7 e 8, 
de au to ria da De pu ta da La u ra Car ne i ro.

As emen das de au to ria dos Se nho res Se na do-
res Edu ar do Aze re do, Lú cia Vâ nia e Re gi nal do Du ar-
te al te ram o art.  4º da MP nº 123/2003 e, por tan to,
mo di fi cam o cál cu lo do ajus te de pre ços de me di ca-
men tos.

As Emen das de nº 2 e nº 3 subs ti tu em o ín di ce
de pre ços pro pos to, para fins do ajus te de pre ços do
se tor (IPCA), pelo ín di ce de Pre ço por Ata ca do Ofer ta
Glo bal – IPA-OG – cal cu la do pela Fun da ção Ge tú lio
Var gas.

Já a Emen da nº 5 visa a su pri mir o in ci so I do art. 
6º da Me di da Pro vi só ria que tra ta da com pe tên cia da
CMED para de fi nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti-
vos à re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca-
men tos.

Aos arts. 6º e 10 é dada nova re da ção por meio da
Emen da de nº 6. Inclui-se, no art. 6º, o in ci so XIV que es -
ta be le ce, en tre as com pe tên ci as da CMED, a re no va ção
de re gis tros de me di ca men tos, anu al men te, me di an te
tes te a ser re a li za do em la bo ra tó rio pe ri ci al au to ri za do
pelo Po der Pú bli co. Ade ma is, dá-se nova re da ção ao art.
2º da Lei nº 6.360, de 1976.

A Emen da nº 7 mo di fi ca o ar ti go 7º ao es ta be le-
cer que, caso a CMED não se ma ni fes te em 5 (cin co)

dias, a con tar da no ti fi ca ção de pre ços de pro du tos
no vos e de no vas apre sen ta ções de me di ca men tos, a 
em pre sa pro du to ra po de rá pra ti car os pre ços no ti fi ca-
dos. O pa rá gra fo úni co des se mes mo ar ti go é su pri mi-
do pela Emen da de nº 8.

A Emen da de nº 9 mo di fi ca a alí nea f do pa rá-
gra fo VII do art. 16, cons tan te do art. 1º da Me di da
Pro vi só ria.Subs ti tui-se, nes sa alí nea, a pa la vra “po lí-
ti ca” de co mer ci a li za ção por “pro pos ta” de co mer ci a li-
za ção.

Fi nal men te, a Emen da nº 10 su pri me o art. 11.
Estan do es go ta do o pra zo para ma ni fes ta ção da 

Co mis são Mis ta, a que se re fe re o § 9º do art. 6º do
tex to cons ti tu ci o nal, sem que a mes ma hou ves se sido 
ins ta la da, cabe-me, em de cor rên cia da de sig na ção
da dou ta Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, ofe re cer
pa re cer pela re fe ri da Co mis são Mis ta à Me di da Pro vi-
só ria nº 123, de 2003.

 É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

O pri me i ro as pec to a ser exa mi na do re fe re-se à
ad mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria em tela, em
face dos re qui si tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e às ve da ções cons tan tes do § 1º do art. 6º da
Car ta Mag na. Em de fe sa da re le vân cia e ur gên cia da
ma té ria, os Se nho res Mi nis tros José Dir ceu de Oli ve i-
ra e Sil va, Hum ber to Sér gio Cos ta Lima, Antô nio Pa -
loc ci Fi lho e Már cio Tho maz Bas tos, nos ter mos da
Expo si ção de Mo ti vos nº 28, que acom pa nha a men -
sa gem pre si den ci al, fa zem um re la to cir cuns tan ci a do
das ra zões, de or dem eco nô mi ca, que mo ti va ram a
ex pe di ção da Me di da Pro vi só ria.

A MP nº 123 tra ta de as sun to de ful cral re le vân-
cia para o País, vis to que es ta be le ce novo mar co re -
gu la tó rio para o se tor far ma cêu ti co. O lou vá vel ob je ti-
vo da re fe ri da pro po si ção é pre ve nir o abu so de po der
eco nô mi co, por par te das em pre sas pro du to ras, be-
ne fi ci an do, as sim, par ce las da po pu la ção que têm
aces so res tri to ou que, até mes mo, não pos su em
aces so al gum a me di ca men tos e cor re la tos.

A in ter ven ção es ta tal se jus ti fi ca por se tra tar de
um se tor ca rac te ri za do por ele va das bar re i ras à en-
tra da, de man da ine lás ti ca a va ri a ções nos pre ços dos 
pro du tos e as si me tria de in for ma ções. So ma das a es -
sas fa lhas de mer ca do, tra ta-se tam bém de um se tor
no qual são tran sa ci o na dos bens e ser vi ços es sen ci-
a is à po pu la ção e que, por tan to, apre sen tam ele va do
in te res se do pon to de vis ta so ci al.

Estu do do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca
Apli ca da (IPEA) evi den cia que os gas tos com sa ú de,
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efe tu a dos pe las fa mí li as, são o quar to gru po mais vo -
lu mo so das suas des pe sas de con su mo, atrás ape-
nas das des pe sas com ha bi ta ção, ali men ta ção e
trans por te. Além dis so, es ses dis pên di os são al ta-
men te re gres si vos, vis to que têm im pac to mu i to ma i or
so bre os ren di men tos das fa mí li as mais po bres. Em
par ti cu lar, os gas tos com me di ca men tos dos 10%
mais po bres da po pu la ção re pre sen tam, em mé dia,
qua se um quar to do ren di men to des sas fa mí li as.

Pe las ra zões ex pos tas, ma ni fes ta mo-nos pelo
aca ta men to dos pres su pos tos de re le vân cia e ur gên-
cia in vo ca dos pe los ilus tres Mi nis tros.

A Me di da Pro vi só ria tam pou co in cor re em qual -
quer das ve da ções te má ti cas es ta be le ci das pelo § 1º
do art. 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral. Isto pos to, jul ga-
mos, tam bém, que a MP aten de aos re qui si tos de
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de e está re di gi da ob -
ser va das as nor mas de boa téc ni ca le gis la ti va.

Qu an to ao mé ri to, ade ma is do que já foi men ci o-
na do, vaie des ta car que o es ta be le ci men to de po lí ti-
cas ati vas so bre os pre ços no se tor far ma cêu ti co tem
de mons tra do ser me ca nis mo ade qua do para co i bir
abu sos de po der eco nô mi co. Pa í ses que pra ti cam
pre ços de me di ca men tos mais re du zi dos, como a
Espa nha e a Fran ça, são os que mais in ter vêm so bre
essa va riá vel.

Ações al ter na ti vas do lado da de man da, como a 
cri a ção de sis te mas pú bli cos e pri va dos de fi nan ci a-
men to para aqui si ção de me di ca men tos, apre sen-
tam-se in viá ve is para o Bra sil. O fi nan ci a men to pú bli-
co, como é pra ti ca do em gran de par te dos pa í ses eu -
ro pe us, se ria ine xe qüí vel para o Bra sil, de vi do à for te
res tri ção or ça men tá ria da União. O fi nan ci a men to pri -
va do, como é ob ser va do nos EUA, por meio da cri a-
ção de co ber tu ra para me di ca men tos pe los pla nos de 
sa ú de pri va dos, tam bém se mos tra ina de qua do para
o caso bra si le i ro. Esti ma-se que me nos de 20% da
po pu la ção bra si le i ra tem pla no ou se gu ro-sa ú de.
Assim, a po pu la ção de me nor ren da e que, por tan to,
tem me nos aces so aos fár ma cos, não se ria im pac ta-
da por essa sis te má ti ca.

Pelo lado da ofer ta, as ações pos sí ve is são as
se guin tes: cri a ção de me ca nis mos ca pa zes de com -
pen sar fa lhas de mer ca do, in tro du zin do ma i or con cor-
rên cia, e as po lí ti cas de pre ços, con for me men ci o na-
do. A pri me i ra op ção, a de fe sa da con cor rên cia, não
se cons ti tu iu como ins tru men to efi caz para com ba ter
o au men to abu si vo de pre ços. A lei an ti trus te, além de 
não con se guir o en qua dra men to le gal apro pri a do,
age re la ti va men te, após o abu so ter se ve ri fi ca do, e é
apli ca da por meio de pro ces sos mo ro sos.

Sen do as sim, o con tro le de pre ços é es tra té gia
es sen ci al para li dar com pos sí ve is abu sos de po der
eco nô mi co por par te do se tor far ma cêu ti co. Cabe te -
cer con si de ra ções so bre mo de los de ta ri fa ção, par ti-
cu lar men te, so bre aque le pro pos to no art. 4º da MP
em co men to.

A Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re a jus te de Pre ços
de Me di ca men tos – FPR, de fi ni da pela Lei nº 10.213,
de 2001, e al te ra da pela Lei nº 2.230, tam bém de
2001, es ta be le ce os pa râ me tros para re a jus tes dos
pre ços, to man do, para isso, a di fe ren ça en tre a Evo lu-
ção Mé dia de Pre ços – EMP – para cada uma das
apre sen ta ções de me di ca men tos pro du zi dos por
uma dada em pre sa, em pe río do de cer ca de 1 ano, e
um Índi ce Pa ra mé tri co de Me di ca men tos – IPM, fi xa-
do em 4,4% so bre o pre ço vi gen te do me di ca men to.

A fór mu la es ta be le ce, por tan to, que o re a jus te
de pre ços cor ren tes va ria in ver sa men te com o re a jus-
te ime di a ta men te an te ri or. Não se ba se ia di re ta men te
em cus tos pas sa dos, como as ex pe riên ci as an te ri o-
res no se tor far ma cêu ti co no Bra sil, es pe ci al men te as
do Con se lho lnter mi nis te ri al de Pre ços – CIP, mas sim 
no fa tu ra men to das em pre sas em pe río do an te ri or.

A fór mu la em vi gor, tal como as re gras para re a-
jus te de pre ços ba se a das em cus tos pas sa dos, é sus -
cep tí vel a ar ran jos con tá be is por par te das em pre sas,
po den do não re fle tir a real evo lu ção das des pe sas in -
cor ri das pe las fir mas.

Por sua vez, a me to do lo gia do teto de pre ços ou
pri ce cap, cri a da na Ingla ter ra em 1984, es ta be le ce
que o ajus te de pre ços é dado pela va ri a ção de um ín -
di ce de pre ços me nos um fa tor “X”, que in cor po ra es -
ti ma ti va do au men to fu tu ro da pro du ti vi da de. Obser -
va-se que o mo de lo des cri to no art. 4º da Me di da Pro -
vi só ria cons ti tui uma va ri an te des se me ca nis mo de
de ter mi na ção de pre ços.

Essa sis te má ti ca para cál cu lo de ajus tes de pre -
ços, uti li za da em se to res como os de ener gia e te le-
co mu ni ca ções, ado ta do em inú me ros pa í ses, veio
subs ti tu ir a re gu la ção re a li za da por meio da cha ma da
“taxa in ter na de re tor no (TR), em que a de fi ni ção de
ta ri fas está cal ca da em cus tos pas sa dos. Esta re gra
não for ne ce in cen ti vos à mi ni mi za ção de cus tos e
gera ine fi ciên cia pro du ti va, vis to que a re mu ne ra ção
do pro du tor é ga ran ti da. Ade ma is, pre ju di ca o con su-
mi dor, caso haja re pas se aos pre ços de cus tos de in -
ves ti men tos des ne ces sá ri os e de pen de, para sua im -
ple men ta ção, de ele va dos ônus re gu la tó ri os.

Por sua vez, o sis te ma de teto de pre ços tem
como prin ci pal ob je ti vo re pas sar para o con su mi dor
re du ções de cus tos de cor ren tes de au men tos de pro -
du ti vi da de. Sua prin ci pal van ta gem é que a de ter mi-
na ção de um va lor má xi mo para o pre ço es ti mu la o
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au men to da efi ciên cia pro du ti va: as fir mas têm es tí-
mu los para mi ni mi zar cus tos, para po de rem, as sim,
apro pri ar-se de lu cros ex ce den tes.

Qu an to às emen das apre sen ta das pe ran te a
Co mis são Mis ta, pas sa mos a te cer as con si de ra ções
a se guir.

A mo di fi ca ção do § 1º e a su pres são dos §§ 2º e
3º do art. 4º da re fe ri da MP, pro pos tas pe las Emen das
nos 1 e 4, al te ram, de for ma ir re pa rá vel, o es pí ri to do
mo de lo de pre ços es ta be le ci do pela Me di da Pro vi só-
ria. Su pri mir e al te rar par tes des te ar ti go sig ni fi ca ria
eli mi nar van ta gens do pri ce cap, dis cor ri das an te ri or-
men te. De fen de mos o es ta be le ci men to do sis te ma de 
teto de pre ços para os ajus tes no se tor far ma cêu ti co
e, sen do as sim, con si de ra mos que as emen das pro -
pos tas não per mi ti ri am al can çar os ob je ti vos lou vá ve-
is de am pli a ção do aces so ao mer ca do de me di ca-
men tos no Bra sil.

No to can te às Emen das nos 2 e 3, a subs ti tu i ção do 
ín di ce de pre ços uti li za do para o ajus te de pre ços de
me di ca men tos es ta be le ci do pela MP – o IPCA – pelo
IPA – OG não pa re ce ade qua da. O Índi ce Na ci o nal de
Pre ços ao Con su mi dor Amplo – IPCA, uti li za do pelo
Ban co Cen tral para o acom pa nha men to dos ob je ti vos
es ta be le ci dos no sis te ma de me tas de in fla ção, mede
as va ri a ções de pre ços ao con su mi dor ocor ri das em re -
giões me tro po li ta nas se le ci o na das. Re fle te a va ri a ção
dos pre ços das ces tas de con su mo das fa mí li as com
ren da men sal de 1 a 40 sa lá ri os mí ni mos.

Já o Índi ce de Pre ços por Ata ca do – Ofer ta Glo -
bal (IPA-OG) mede o mo vi men to mé dio de pre ços no
ata ca do em to das as ca pi ta is bra si le i ras. Tal ín di ce
tam bém com põe o IGP–Dl – jun ta men te com o IPC e
o INCC, o qual é uti li za do como in de xa dor para o se -
tor de te le co mu ni ca ções. Como é de co nhe ci men to
pú bli co, o IGP–Dl pro por ci o nou re a jus tes ex pres si vos
nas ta ri fas des se se tor, im pul si o na dos pela des va lo ri-
za ção cam bi al de 2002. O IPA, por tan to, por ser in flu-
en ci a do pelo câm bio e é um ín di ce de com por ta men-
to vo lá til, que pode, por isso, ge rar, no cur to e mé dio
pra zos, dis tor ções re la ti vas nos pre ços. Para con tem-
plar a par ce la dos cus tos dos me di ca men tos atre la-
dos ao câm bio, o in ci so lI do pa rá gra fo 4º do ar ti go 4º
pre vê que po de rá ser apli ca do um fa tor de ajus te de
pre ços para al te ra ções nos pre ços de com po nen tes
de cus tos de me di ca men tos que não se jam con tem-
pla dos pela apli ca ção do IPCA.

A Emen da de nº 5 su pri me o in ci so I do art. 6º
por con si de rar que a com pe tên cia da CMED, nela es -
ta be le ci da, já está ex pres sa no in ci so VIII. Enten de-
mos, no en tan to, que o in ci so I tra ta de in clu ir, en tre as 
com pe tên ci as da CMED, a de de fi nir a po lí ti ca re la ti va
à re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men-
tos, en quan to que o in ci so VIII tra ta de atri bu i ção

re fe ren te à pro po si ção de le gis la ções e re gu la-
men ta ções nes sa área. Tra ta-se, as sim, de ma té ri as

com ple men ta res e, não ex clu den tes, como pro põe a
Emen da em tela.

A nova re da ção ao art. 6º da MP, pro pos ta por
meio da Emen da de nº 6, tem por fi na li da de pro mo ver
a re du ção do pra zo para re no va ção de re gis tros de
me di ca men tos - hoje es ti pu la do pela Lei 6.360, de
1976, em cin co anos – para um ano. Do pon to de vis ta
far ma cêu ti co, as sim como eco nô mi co, essa al te ra ção
não pro du zi ria im pac tos po si ti vos. Pri me i ra men te,
cabe ob ser var que, no ano de 2002, fo ram re gis tra-
das, no Pais, 11 mil fór mu las, com 40 mil apre sen ta-
ções. Esse nú me ro in vi a bi li za uma aná li se téc ni ca
das dro gas em ba ses anu a is. Ade ma is, a ga ran tia de
ma nu ten ção do re gis tro de me di ca men tos, in su mos e 
cor re la tos pelo pra zo de cin co anos per mi te às em-
pre sas pla ne ja rem suas ações e, por tan to, re a li za rem
in ves ti men tos. A va li da de do re gis tro des ses pro du tos
por ape nas um ano cer ce a ria in ves ti men tos e in vi a bi-
li za ria a pro du ção far ma cêu ti ca no Bra sil.

Essa mes ma Emen da tam bém al te ra o art. 22
da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976. Ampli ar
as exi gên ci as e pro ce di men tos por que pas sam dro -
gas, me di ca men tos e in su mos far ma cêu ti cos que
con te nham subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de ter-
mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, não só no mo -
men to de re gis tro, como tam bém de sua re no va ção,
in du bi ta vel men te apri mo ra e atu a li za o tex to da re fe ri-
da Lei, mo ti vo que nos leva a aca tar a su ges tão.

O prin cí pio de exis tên cia de pra zo para aná li se
de no ti fi ca ção de pre ços de pro du tos no vos e no vas
apre sen ta ções de me di ca men tos, pro pos to na Emen -
da de nº 7, mos tra-se fun da men tal para ga ran tir agi li-
da de a esse pro ces so. Cabe, en tre tan to, con si de rar
que o es ta be le ci men to de pra zo de cin co dias, a con -
tar da no ti fi ca ção de pre ços de no vos pro du tos e no -
vas apre sen ta ções de me di ca men tos, para que a
CMED se ma ni fes te (Emen da nº 7), tam bém se mos -
tra exí guo para ana li sar es ses pro ces sos. Os pra zos
para re vi são de pre ços em di ver sos pa í ses são subs -
tan ci al men te ma i o res: na Fran ça, esse pra zo foi, em
mé dia, no ano de 2001, de 111 dias para me di ca men-
tos exis ten tes e de 239 dias para no vos me di ca men-
tos; no Ca na dá, as ori en ta ções do Con se lho de Re vi-
são de Pre ços de Me di ca men tos (Pa tent Me di ci ne
Pri ce Re vi ew Bo atrI) são de que a aná li se de pre ços
de no vas apre sen ta ções se pro ce da em qua tro se ma-
nas e a de re fe ren te à pro po si ção de le gis la ções e re -
gu la men ta ções nes sa área. Tra ta-se, as sim, de ma té-
ri as com ple men ta res e, não ex clu den tes, como pro-
põe a emen da em tela.

A nova re da ção ao art. 6º da MP, pro pos ta por
meio da Emen da de nº 6, tem por fi na li da de pro mo ver
a re du ção do pra zo para re no va ção de re gis tros de
me di ca men tos – hoje es ti pu la do pela Lei nº 6.360, de
1976, em cin co anos – para um ano. Do pon to de vis ta
far ma cêu ti co, as sim como eco nô mi co, essa al te ra ção
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não pro du zi ria im pac tos po si ti vos. Pri me i ra men te,
cabe ob ser var que, no ano de 2002, fo ram re gis tra-
das, no País, 11 mil fór mu las, com 40 mil apre sen ta-
ções. Esse nú me ro in vi a bi li za uma aná li se téc ni ca
das dro gas em ba ses anu a is. Ade ma is, a ga ran tia de
ma nu ten ção do re gis tro de me di ca men tos, in su mos e 
cor re la tos pelo pra zo de cin co anos per mi te às em-
pre sas pla ne ja rem suas ações e, por tan to, re a li za rem
in ves ti men tos. A va li da de do re gis tro des ses pro du tos
por ape nas um ano cer ce a ria in ves ti men tos e in vi a bi-
li za ria a pro du ção far ma cêu ti ca no Bra sil.

Essa mes ma emen da tam bém al te ra o art. 22 da 
Lei 6.360, de 23 de se tem bro de 1976. Ampli ar as exi -
gên ci as e pro ce di men tos por que pas sam dro gas,
me di ca men tos e in su mos far ma cêu ti cos que con te-
nham subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de ter mi nem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, não só no mo men to
de re gis tro, como tam bém de sua re no va ção, in du bi-
ta vel men te apri mo ra e atu a li za o tex to da re fe ri da lei,
mo ti vo que nos leva a aca tar a su ges tão.

O prin cí pio de exis tên cia de pra zo para aná li se
de no ti fi ca ção de pre ços de pro du tos no vos e no vas
apre sen ta ções de me di ca men tos, pro pos to na Emen -
da de nº 7, mos tra-se fun da men tal para ga ran tir agi li-
da de a esse pro ces so. Cabe, en tre tan to, con si de rar
que o es ta be le ci men to de pra zo de cin co dias, a con -
tar da no ti fi ca ção de pre ços de no vos pro du tos e no -
vas apre sen ta ções de me di ca men tos, para que a
CMED se ma ni fes te (Emen da nº 7), tam bém se mos -
tra exí guo para ana li sar es ses pro ces sos. Os pra zos
para re vi são de pre ços em di ver sos pa í ses são subs -
tan ci al men te ma i o res: na Fran ça, esse pra zo foi, em
mé dia, no ano de 2001, de 111 dias para me di ca men-
tos exis ten tes e de 239 dias para no vos me di ca men-
tos; no Ca na dá, as ori en ta ções do Con se lho de Re vi-
são de Pre ços de Me di ca men tos (Pa tent Me di ci ne
Pri ce Re vi ew Bo ard) são de que a aná li se de pre ços
de no vas apre sen ta ções se pro ce da em qua tro se ma-
nas e a de me di ca men tos no vos, em 8 a 16 se ma nas.
Ade ma is, o vo lu me de no ti fi ca ções para aná li se de
pre ços de pro du tos, no ano de 2002, re ve la a di men-
são da ques tão: in clu í dos os ge né ri cos, fo ram ana li-
sa dos 2.400 pro ces sos. Por tan to, dada a quan ti da de
e a com ple xi da de das in for ma ções a se rem ana li sa-
das, o pra zo es ti pu la do pela emen da mos tra-se ine-
xe qüí vel, mo ti vo que nos leva a aca tá-la no mé ri to,
em bo ra não na for ma.

Su pri mir o pa rá gra fo úni co do art. 7º, con for me
pre ga a Emen da nº 8, tam bém não pa re ce es tar em
con so nân cia com o novo mar co re gu la dor do se tor
far ma cêu ti co. As in for ma ções eco nô mi cas re que ri das
para a ob ten ção do re gis tro de dro gas, me di ca men-
tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos – in clu í das
por meio de nova re da ção dada ao art. 16 da Lei nº
6.360 – são es sen ci a is e de vem ser con si de ra das

para o cál cu lo dos pre ços de pro du tos no vos e no vas
apre sen ta ções.

Con si de ro lou vá vel a su ges tão do no bre De pu ta do
Arnal do Fa ria de Sá para o apri mo ra men to do tex to da
me di da pro vi só ria, por meio da al te ra ção pro pos ta pela
Emen da de nº 9. A in clu são do ter mo “pro pos ta” de co-
mer ci a li za ção na re da ção da alí nea f do art. 16, da Lei
6.360, dá ma i or pre ci são à in ten ção do le gis la dor.

Qu an to à Emen da nº 10, te ce mos as se guin tes
con si de ra ções: a Lei nº 9.478, de 1997, es ti pu lou, em
seu art. 74, que ao fi nal do pe río do de tran si ção fos se
re a li za do o en con tro de con tas en tre a União e a Pe -
tró leo Bra si le i ro S.A. – Pe tro bras re fe ren te à Con ta
Pe tró leo, De ri va dos e Álco ol, bem com a li qui da ção
do sal do apu ra do em 31 de de zem bro de 2001.

Con tu do, por ra zões ope ra ci o na is, as par ce las re -
la ti vas às mo vi men ta ções de com bus tí ve is, pas sí ve is
de res sar ci men to na for ma da lei vi gen te, ha vi das nos
me ses fi na is do pe río do de tran si ção, só po de rão ser
lan ça das à con ta no trans cor rer do exer cí cio se guin te,
ou seja, em 2002. Tam bém será ne ces sá rio, para a efe -
ti va apu ra ção do sal do da con ta a ser li qui da do, a re a li-
za ção de au di to ria com ple ta dos cré di tos e dé bi tos lan -
ça dos à con ta até 31 de de zem bro de 2001.

Ten do em vis ta a com ple xi da de das men ci o na das
mo vi men ta ções de com bus tí ve is, a pror ro ga ção, para 30
de ju nho de 2004, do pra zo des ti na do a re a li za ção do en -
con tro de con ta, é me ri tó ria, por con se qüên cia, a emen -
da que su pri me o dis po si ti vo deve ser re je i ta da.

Ain da a res pe i to do mé ri to, além da in cor po ra-
ção de par te das su ges tões con ti das nas Emen das
nos 6, 7 e 9, de fen de mos al te ra ções à me di da pro vi só-
ria em co men to, con subs tan ci a das no ane xo Pro je to
de Lei de Con ver são, as qua is re la to a se guir.

A re da ção dada ao in ci so I do § 4º do art. 4º da
me di da pro vi só ria não nos pa re ce ade qua da. A par -
ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor
deve ser cal cu la da com base no po der de mer ca do,
con ce i to mais am plo que en glo ba, en tre ou tras es tru-
tu ras, o mo no pó lio. Além dis so, cabe des ta car que o
po der das fir mas de fi xar pre ços é in flu en ci a do, en tre
ou tras va riá ve is, por as si me tri as de in for ma ção e bar -
re i ras à en tra da. Pe las ra zões con ce i tu a is ex pos tas,
su ge ri mos nova re da ção a esse in ci so.

Inclui-se, no art. 7º, um pa rá gra fo 2º, que es ta be le-
ce que re gu la men ta ção pos te ri or de ve rá es ta be le cer
pra zo para que o CMED se pro nun cie quan to à no ti fi ca-
ção de pre ços de pro du tos no vos e no vas apre sen ta-
ções, apre sen ta da pela em pre sa. Tal prá ti ca, con for me
pre ga a Emen da nº 7, de au to ria da ilus tre De pu ta da La -
u ra Car ne i ro, visa a agi li zar o pro ces so, per mi tin do, as-
sim, o lan ça men to de no vos me di ca men tos, com a ma i or
bre vi da de pos sí vel, e be ne fi ci an do o con su mi dor.

No to can te à Lei 6.360, de 1976, além de man -
ter mos al te ra ções pro pos tas ao seu art. 16, con ti das
na me di da pro vi só ria, tam bém acres cen ta mos pa rá-
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gra fo úni co ao dis po si ti vo. Em seu in ci so VII, fo ram
mo di fi ca das as alí ne as c, da qual su pri miu-se a pa la-
vra “men sal” d, da qual foi sub tra í do o tre cho “com o
me di ca men to”; f, con tem plan do a emen da ofe re ci da
pelo no bre De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá, ana li sa da
opor tu na men te; e g, da qual foi re ti ra da a pa la vra
“pre ten di do”. As al te ra ções apre sen tam ca rá ter téc ni-
co, vi san do apri mo rar o tex to le gi fe ran te. O pa rá gra fo
úni co, por seu tur no, ob je ti va sim pli fi car as exi gên ci as
para ca sos em que as in for ma ções cons tan tes do in -
ci so VII não se apli quem ou em que se não apre sen-
tem van ta gens adi ci o na is ao ór gão re gu la dor.

A mo di fi ca ção do art. 24 da lei su pra ci ta da é de -
cor rên cia da re vo ga ção do art. 23, tam bém cons tan te
da Lei nº 6.360, de 1976, con for me é ob ser va do pela
re da ção dada ao art. 13 do Pro je to de Lei de Con ver-
são. Tal ar ti go isen ta de re gis tro al guns me di ca men-
tos clas si fi ca dos na lei. Os me di ca men tos lis ta dos
são os de uso tra di ci o nal, que têm sua se gu ran ça e
efi cá cia ates ta dos pelo mer ca do con su mi dor. Em que
pese esse fato, a po pu la ção, res pal da da pelo

Có di go de De fe sa do Con su mi dor, vem exi gin do
mais qua li da de e es cla re ci men tos a res pe i to de qual -
quer pro du to co mer ci a li za do. A apre sen ta ção de do cu-
men ta ção para o re gis tro des ses pro du tos, jun to à
Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA), é fun da-
men tal para as se gu rar a qua li da de das apre sen ta ções
dis po ni bi li za das ao con su mi dor, bem como para co i bir
tran sa ções clan des ti nas. Asse gu ra-se, com o re gis tro,
a pos si bi li da de de fis ca li za ção e de ava li a ções pe rió di-
cas que atu am como me di das para pre ser var a se gu-
ran ça sa ni tá ria dos pro du tos far ma cêu ti cos.

Pe los mo ti vos ex pos tos, ma ni fes ta mo-nos pela ad -
mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003, con -
si de ran do aten di dos os pres su pos tos de re le vân cia e ur -
gên cia, bem como ob ser va das as ve da ções ex pres sas
no tex to cons ti tu ci o nal. Opi na mos, tam bém, 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 e, no mé ri to, pela sua apro va ção, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são em ane xo, que
con tém acrés ci mos pro pos tos por este Re la tor e que in -
cor po ra, tam bém, as al te ra ções de cor ren tes das Emen -
das nos 6 e 7, as qua is apro va mos par ci al men te, e da
Emen da nº 009, à qual ofe re ce mos pa re cer fa vo rá vel.
Ma ni fes ta mo-nos, ain da, pela re je i ção das de ma is
emen das.

Sala da Co mis são, de de 2003. – De pu ta do
Edu ar do Cam pos, Re la tor.

COMISSÃO MISTA À MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 123, DE 2003.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº , DE 2003

De fi ne nor mas de re gu la ção para o
se tor far ma cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re -
gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos –

CMED, al te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se -
tem bro de 1976.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Edu ar do Cam pos

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Me di da Pro vi só ria es ta be le ce nor -

mas de re gu la ção do se tor far ma cêu ti co, com a fi na li-
da de de pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu-
la ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer-
ta de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Art. 2º Apli ca-se esta Me di da Pro vi só ria às em -
pre sas pro du to ras de me di ca men tos, às far má ci as e
dro ga ri as, aos re pre sen tan tes, às dis tri bu i do ras de
me di ca men tos, e, de igual modo, a qua is quer pes so-
as ju rí di cas de di re i to pú bli co ou pri va do, in clu si ve as -
so ci a ções de en ti da des ou pes so as, cons ti tu í das de
fato ou de di re i to, ain da que tem po ra ri a men te, com ou 
sem per so na li da de ju rí di ca, que, de al gu ma ma ne i ra,
atu em no se tor far ma cêu ti co.

Art. 3º Para efe i tos des ta Me di da Pro vi só ria, são 
ado ta das as se guin tes de fi ni ções:

I – far má cia – es ta be le ci men to de ma ni pu la ção
de dro gas ma gis tra is e ofi ci na is, de co mér cio de dro -
gas, me di ca men tos, in su mos  far ma cêu ti cos e cor re-
la tos, com pre en den do o de dis pen sa ção e o de aten -
di men to pri va ti vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual -
quer ou tra equi va len te de as sis tên cia mé di ca, nos
ter mos do in ci so X do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de
de zem bro de 1973;

II – dro ga ria – es ta be le ci men to des ti na do à dis -
pen sa ção e co mér cio de dro gas, me di ca men tos, in-
su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos em suas em ba la-
gens ori gi na is, nos ter mos do in ci so Xl do art 4º da Lei 
nº 5.991, de 1973;

III – re pre sen tan te e dis tri bu i dor – em pre sa que
exer ça di re ta ou in di re ta men te o co mér cio ata ca dis ta
de dro gas, me di ca men tos em suas em ba la gens ori gi-
na is, in su mos far ma cêu ti cos e de cor re la tos, nos ter -
mos do in ci so XVI do art. 4º da Lei nº 5.991, de 1973;

IV – me di ca men to – todo pro du to far ma cêu ti co,
tec ni ca men te ob ti do ou ela bo ra do, com fi na li da de pro fi lá-
ti ca, cu ra ti va, pa li a ti va ou para fins de di ag nós ti co, nos
ter mos do in ci so II do art. 4º da Lei nº 5.991, de 1973; e

V – em pre sas pro du to ras de me di ca men tos –
es ta be le ci men tos in dus tri a is que, ope ran do so bre
ma té ria-pri ma ou pro du to in ter me diá rio, mo di fi-
cam-lhes a na tu re za, o aca ba men to, a apre sen ta ção
ou a fi na li da de do pro du to, ge ran do, por meio des se
pro ces so, me di ca men tos.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ram-se às em pre sas
pro du to ras de me di ca men tos os es ta be le ci men tos
im por ta do res de me di ca men tos de pro ce dên cia es-
tran ge i ra que têm re gis tros dos res pec ti vos pro du tos
im por ta dos jun to à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria – ANVISA.
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Art. 4º As em pre sas pro du to ras de me di ca men-
tos de ve rão ob ser var, para o ajus te e de ter mi na ção
de seus pre ços, as re gras de fi ni das nes ta lei, a par tir
de sua pu bli ca ção, fi can do ve da do qual quer ajus te
em de sa cor do com a mes ma.

§ 1º O ajus te de pre ços de me di ca men tos será
ba se a do em mo de lo de teto de pre ços cal cu la do com
base em um ín di ce, em um fa tor de pro du ti vi da de e
em um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor e
en tre se to res.

§ 2º O ín di ce uti li za do, para fins do ajus te pre vis-
to no § 1º, é o ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi-
dor Amplo – IPCA, cal cu la do pelo Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE.

§ 3º O fa tor de pro du ti vi da de, ex pres so em per -
cen tu al, é o me ca nis mo que per mi te re pas sar aos
con su mi do res, por meio dos pre ços dos me di ca men-
tos, pro je ções de ga nhos de pro du ti vi da de das em-
pre sas pro du to ras de me di ca men tos.

§ 4º O fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos, ex -
pres so em per cen tu al, é com pos to de duas par ce las:

I – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti-
vos in tra-se tor, que será cal cu la do com base no po der
de mer ca do, que é de ter mi na do, en tre ou tros, pelo
po der de mo no pó lio ou oli go pó lio, na as si me tria de in -
for ma ção e nas bar re i ras à en tra da; e

II – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos
en tre se to res, que será cal cu la da com base na va ri a ção
dos cus tos dos in su mos, des de que tais cus tos não se-
jam re cu pe ra dos pelo côm pu to do ín di ce pre vis to no § 2º

§ 5º Com pe te à Câ ma ra de Re gu la ção do Mer -
ca do de Me di ca men tos – CMED, cri a da pelo art. 5º
des ta Lei, pro por cri té ri os de com po si ção dos fa to res
a que se re fe re o § 1º, bem como o grau de de sa gre-
ga ção de tais fa to res, seja por pro du to, por mer ca do
re le van te ou por gru po de mer ca dos re le van tes, a se -
rem re gu la das até 31 de de zem bro de 2003, no for ma
do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 6º A CMED dará trans pa rên cia e pu bli ci da de
aos cri té ri os a que se re fe rem os §§ 1º e 2º des te ar ti go.

§ 7º Os ajus tes de pre ços ocor re rão anu al men te.
§ 8º O pri me i ro ajus te, com base nos cri té ri os es ta-

be le ci dos nes ta Me di da Pro vi só ria, ocor re rá em mar ço
de 2004, con si de ran do-se, para efe i to des se ajus te:

I – o pre ço-fa bri can te do me di ca men to em 31 de 
agos to de 2003; e

II – o IPCA acu mu la do a par tir de se tem bro de
2003, in clu si ve.

§ 9º Excep ci o nal men te, o Con se lho de Mi nis tros
po de rá au to ri zar um ajus te po si ti vo de pre ços ou de -
ter mi nar um ajus te ne ga ti vo em 31 de agos to de
2003, ten do como re fe rên cia o pre ço-fa bri can te em
31 de mar ço de 2003.

Art. 5º Fica cri a da a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos – CMED, do Con se lho de

Go ver no, que tem por ob je ti vos a ado ção, im ple men-
ta ção e co or de na ção de ati vi da des re la ti vas à re gu la-
ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos, vol ta-
dos a pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la-
ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta
de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Pa rá gra fo úni co. A com po si ção da CMED será
de fi ni da em ato do Po der Exe cu ti vo.

Art. 6º Com pe te à CMED, den tre ou tros atos ne -
ces sá ri os à con se cu ção dos ob je ti vos a que se des ti-
na esta Lei:

I – de fi nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti vos à
re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos;

II – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção e ajus te de 
pre ços de me di ca men tos;

III – de fi nir, com cla re za, os cri té ri os para a fi xa-
ção dos pre ços dos pro du tos no vos e no vas apre sen-
ta ções de me di ca men tos, nos ter mos do art. 7º;

IV – de ci dir pela ex clu são de gru pos, clas ses, sub -
clas ses de me di ca men tos e pro du tos far ma cêu ti cos da
in ci dên cia de cri té ri os de es ta be le ci men to ou ajus te de
pre ços, bem como de ci dir pela even tu al re in clu são de
gru pos, clas ses, sub clas ses de me di ca men tos e pro du-
tos far ma cêu ti cos à in ci dên cia de cri té ri os de de ter mi na-
ção ou ajus te de pre ços, nos ter mos des ta Lei;

V – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção de mar-
gens de co mer ci a li za ção de me di ca men tos a se rem
ob ser va dos pe los re pre sen tan tes, dis tri bu i do res, far -
má ci as e dro ga ri as, in clu si ve das mar gens de far má-
ci as vol ta das es pe ci fi ca men te ao aten di men to pri va ti-
vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual quer ou tra equi va-
len te de as sis tên cia mé di ca;

VI – co or de nar ações dos ór gãos com po nen tes
da CMED vol ta das à im ple men ta ção dos ob je ti vos
pre vis tos no art. 5º;

VII – su ge rir a ado ção, pe los ór gãos com pe ten-
tes, de di re tri zes e pro ce di men tos vol ta dos à im ple-
men ta ção da po lí ti ca de aces so a me di ca men tos;

VIII – pro por a ado ção de le gis la ções e re gu la-
men ta ções re fe ren tes à re gu la ção eco nô mi ca do
mer ca do de me di ca men tos;

IX – opi nar so bre re gu la men ta ções que en vol-
vam tri bu ta ção de me di ca men tos;

X – as se gu rar o efe ti vo re pas se aos pre ços dos
me di ca men tos de qual quer al te ra ção da car ga tri bu tá ria;

XI – su ge rir a ce le bra ção de acor dos e con vê ni-
os in ter na ci o na is re la ti vos ao se tor de me di ca men tos;

XII – mo ni to rar, para os fins des ta Lei, o mer ca-
do de me di ca men tos, po den do, para tan to, re qui si tar
in for ma ções so bre pro du ção, in su mos, ma té ri as-pri-
mas, ven das e qua is quer ou tros da dos que jul gar ne -
ces sá ri os ao exer cí cio des ta com pe tên cia, em po der
de pes so as de di re i to pú bli co ou pri va do;
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XIII – ze lar pela pro te ção dos in te res ses do con -
su mi dor de me di ca men tos;

XIV – de ci dir so bre a apli ca ção de pe na li da des
pre vis tas nes ta Me di da Pro vi só ria e, re la ti va men te ao 
mer ca do de me di ca men tos, aque las pre vis tas na Lei
nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, sem pre ju í zo
das com pe tên ci as dos de ma is ór gãos do Sis te ma Na -
ci o nal de De fe sa do Con su mi dor;

XV – ela bo rar seu re gi men to in ter no.
Art. 7º A par tir da pu bli ca ção des ta Lei, os pro -

du tos no vos e as no vas apre sen ta ções de me di ca-
men tos que ve nham a ser in clu í dos na lis ta de pro du-
tos co mer ci a li za dos pela em pre sa pro du to ra de ve rão
ob ser var, para fins da de fi ni ção de pre ços ini ci a is, os
cri té ri os es ta be le ci dos pela CMED.

§ 1º Para fins do cál cu lo do pre ço re fe ri do no ca-
put des te ar ti go, a CMED uti li za rá as in for ma ções for -
ne ci das à Anvi sa por oca sião do pe di do de re gis tro ou 
de sua re no va ção, sem pre ju í zo de ou tras que ve-
nham a ser por ela so li ci ta das.

§ 2º A CMED re gu la men ta rá pra zos para aná li ses
de pre ços de pro du tos no vos e no vas apre sen ta ções.

Art. 8º O des cum pri men to de atos ema na dos
pela CMED, no exer cí cio de suas com pe tên ci as de re -
gu la ção e mo ni to ra men to do mer ca do de me di ca-
men tos, bem como o des cum pri men to de nor ma pre-
vis ta nes ta Lei, su je i tam-se às san ções ad mi nis tra ti-
vas pre vis tas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 1990.

Pa rá gra fo úni co. A re cu sa, omis são, en ga no si da-
de, ou re tar da men to in jus ti fi ca do de in for ma ções ou do -
cu men tos re que ri dos nos ter mos des ta Lei ou por ato
da CMED su je i tam-se à mul ta diá ria de R$10.000,00
(dez mil re a is), po den do ser au men ta da em até vin te ve -
zes, se ne ces sá rio, para ga ran tir efi cá cia.

Art. 9º Fica ex tin ta a Câ ma ra de Me di ca men tos,
cri a da pela Lei nº 10.213, de 2001, cu jas com pe tên ci-
as e atri bu i ções são ab sor vi das pela CMED.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ces sos, do cu men tos e
de ma is ex pe di en tes re la ti vos às com pe tên ci as e atri -
bu i ções ora ab sor vi das pela CMED te rão sua tra mi ta-
ção por ela dis ci pli na da.

Art. 10. A Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 16. O re gis tro de dro gas, me di ca-
men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos,
da das as suas ca rac te rís ti cas sa ni tá ri as, me di-
ca men to sas ou pro fi lá ti cas, cu ra ti vas, pa li a ti-
vas, ou mes mo para fins de di ag nós ti co, fica
su je i to, além do aten di men to das exi gên ci as
pró pri as, aos se guin tes re qui si tos es pe cí fi cos:

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

VII – a apre sen ta ção das se guin tes in for ma-
ções eco nô mi cas:

a) o pre ço do pro du to pra ti ca do pela em pre sa
em ou tros pa í ses;

b) o va lor de aqui si ção da subs tân cia ati va do
pro du to;

c) o cus to do tra ta men to por pa ci en te com o uso
do pro du to;

d) o nú me ro po ten ci al de pa ci en tes a ser tra ta do;
e) a lis ta de pre ços que pre ten de pra ti car no

mer ca do in ter no, com a dis cri mi na ção de sua car ga
tri bu tá ria;

f) a dis cri mi na ção da pro pos ta de co mer ci a li za-
ção do pro du to, in clu in do os gas tos pre vis tos com o
es for ço de ven da, e com pu bli ci da de e pro pa gan da;

g) o pre ço do pro du to que so freu mo di fi ca ção,
quan do se tra tar de mu dan ça de fór mu la ou de for ma; e

h) a re la ção de to dos os pro du tos subs ti tu tos
exis ten tes no mer ca do, acom pa nha da de seus res-
pec ti vos pre ços.” (NR)

“Pa rá gra fo úni co. A apre sen ta ção das in for ma-
ções cons tan tes do in ci so VII po de rá ser dis pen sa da,
em par te ou no todo, em con for mi da de com re gu la-
men ta ção es pe cí fi ca.” (AC)

....................................................................................
“Art. 22. As dro gas, os me di ca men tos e in su mos

far ma cêu ti cos que con te nham subs tan ci as en tor pe cen-
tes ou de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, es-
tan do su je i tos ao con tro le es pe ci al pre vis to no De cre-
to-lei nº 753, de 11 de agos to de 1969, bem como em ou -
tros di plo mas le ga is, re gu la men tos e de ma is nor mas
per ti nen tes, e os me di ca men tos em ge ral, só se rão re-
gis tra dos ou te rão seus re gis tros re no va dos, se, além do
aten di men to das con di ções, das exi gên ci as e do pro ce-
di men to es ta be le ci dos nes ta Lei e seu re gu la men to,
suas em ba la gens e sua ro tu la gem se en qua dra rem nos
pa drões apro va dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de.” (NR)

....................................................................................
Art. 24. Estão isen tos de re gis tro os me di ca men-

tos no vos, des ti na dos ex clu si va men te a uso ex pe ri-
men tal, sob con tro le mé di co, po den do, in clu si ve, ser
im por ta dos me di an te ex pres sa au to ri za ção do Mi nis-
té rio da Sa ú de. (NR)

Art. 11. A re a li za ção do en con tro de con tas en tre
a União e a Pe tró leo Bra si le i ro S.A. – PETROBRAS,
pre vis to no art. 74 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, de ve rá ocor rer até 30 de ju nho de 2004.

Art. 12. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Art. 13. Fi cam re vo ga dos o ar ti go 23 da Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, a Lei nº 10.213, de 
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27 de mar ço de 2001 e a Me di da Pro vi só ria nº 2.230,
de 6 de se tem bro de 2001.

Sala da Co mis são, 12 de agos to de 2003. – De pu-
ta do Edu ar do Cam pos, Re la tor.

24768 Sexta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2003AGOSTO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL742     



Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  22 24769    743ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



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. 123, de 26 de ju nho de 2003,
que “De fi ne nor mas de re gu la ção para o se tor far ma-
cêu ti co, cria a Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de
Me di ca men tos – CMED, al te ra a Lei nº 6.360, de 23
de se tem bro de 1976, 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 26 de agos to 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, 21 de agos to de 2003. –
Se na dor 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 1988

....................................................................................
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

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

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

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

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

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 32, de 11/-9-2001:
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

32, de 11-9-2001:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra-

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

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, de 11-9-2001:

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

VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros
e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos;

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter-
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o nal;

IX – de cre tar o es ta do de de fe sa e o es ta do de
sí tio;

X – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção fe de ral;
XI – re me ter men sa gem e pla no de go ver no ao

Con gres so Na ci o nal por oca sião da aber tu ra da ses -
são le gis la ti va, ex pon do a si tu a ção do País e so li ci-
tan do as pro vi dên ci as que jul gar ne ces sá ri as;

XII – con ce der in dul to e co mu tar pe nas, com au -
diên cia, se ne ces sá rio, dos ór gãos ins ti tu í dos em lei;

 (*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 23, de 2-9-99:

XIII – exer cer o co man do su pre mo das For ças
Arma das, no me ar os Co man dan tes da Ma ri nha, do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, pro mo ver seus ofi ci a-
is–ge ne ra is e no meá-los para os car gos que lhes são
pri va ti vos;”

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Terri tó ri os,
o Pro cu ra dor–Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;

XV– no me ar, ob ser va do o dis pos to no art. 73,
os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União;

XVI – no me ar os ma gis tra dos, nos ca sos pre vis tos
nes ta Cons ti tu i ção, e o Advo ga do-Ge ral da União;

XVII – no me ar mem bros do Con se lho da Re pú-
bli ca, nos ter mos do art. 89, VII;

XVIII – con vo car e pre si dir o Con se lho da Re pú-
bli ca e o Con se lho de De fe sa Na ci o nal;

XIX – de cla rar guer ra, no caso de agres são es -
tran ge i ra, au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal ou re -
fe ren da do por ele, quan do ocor ri da no in ter va lo das
ses sões le gis la ti vas, e, nas mes mas con di ções, de-
cre tar, to tal ou par ci al men te, a mo bi li za ção na ci o nal;

XX – ce le brar a paz, au to ri za do ou com o re fe-
ren do do Con gres so Na ci o nal;

XXI – con fe rir con de co ra ções e dis tin ções ho no-
ri fi cas;

XXII – per mi tir, nos ca sos pre vis tos em lei com ple-
men tar, que for ças es tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio
na ci o nal ou nele per ma ne çam tem po ra ri a men te;

XXIII – en vi ar ao Con gres so Na ci o nal o pla no
plu ri a nu al, o pro je to de lei de di re tri zes or ça men tá ri as
e as pro pos tas de or ça men to pre vis tos nes ta Cons ti-
tu i ção;
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XXIV – pres tar, anu al men te, ao Con gres so Na -
ci o nal, den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da
ses são le gis la ti va, as con tas re fe ren tes ao exer cí cio
an te ri or;

XXV – pro ver e ex tin guir os car gos pú bli cos fe -
de ra is, na for ma da lei;

XXVI – edi tar me di das pro vi só ri as com for ça de
lei, nos ter mos do art. 62;

XXVII – exer cer ou tras atri bu i ções pre vis tas
nes ta Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca po -
de rá de le gar as atri bu i ções men ci o na das nos in ci sos
VI, XII e XXV, pri me i ra par te, aos Mi nis tros de Esta do,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ou ao Advo ga-
do-Ge ral da União, que ob ser va rão os li mi tes tra ça-
dos nas res pec ti vas de le ga ções.
....................................................................................

LEI Nº 5.991. DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973.

Dis põe so bre o Con tro le Sa ni tá rio
do Co mér cio de Dro gas, Me di ca men tos,
Insu mos Far ma cêu ti cos e Cor re la tos, e
dá ou tras Pro vi dên ci as.

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

Art. 4º Para efe i tos des ta Lei, são ado ta dos os
se guin tes con ce i tos:

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

II – Me di ca men to – pro du to far ma cêu ti co, tec ni-
ca men te ob ti do ou ela bo ra do, com fi na li da de pro fi lá ti-
ca, cu ra ti va, pa li a ti va ou para fins de di ag nós ti co;

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

X – Far má cia – es ta be le ci men to de ma ni pu la-
ção de fór mu las ma gis tra is e ofi ci na is, de co mér cio de 
dro gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor -
re la tos, com pre en den do o de dis pen sa ção e o de
aten di men to pri va ti vo de uni da de hos pi ta lar ou de
qual quer ou tra equi va len te de as sis tên cia mé di ca;

XI – Dro ga ria – es ta be le ci men to de dis pen sa-
ção e co mér cio de dro gas, me di ca men tos, in su mos
far ma cêu ti cos e cor re la tos em suas em ba la gens ori -
gi na is;

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

XVI – Dis tri bu i dor, re pre sen tan te, im por ta dor e
ex por ta dor – em pre sa que exer ça di re ta ou in di re ta-
men te o co mér cio ata ca dis ta de dro gas, me di ca men-
tos em suas em ba la gens ori gi na is, in su mos far ma-
cêu ti cos e de cor re la tos;

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

LEI Nº 6.360. DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

Dis põe so bre a Vi gi lân cia Sa ni tá ria
a que fi cam su je i tos os Me di ca men tos,
as Dro gas, os in su mos Far ma cêu ti cos e
Cor re la tos, Cos mé ti cos, Sa ne an tes e Ou -
tros Pro du tos, e dá ou tras Pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 16 O re gis tro de dro gas, me di ca men tos e in -

su mos far ma cêu ti cos, da das as suas ca rac te rís ti cas
sa ni tá ri as, me di ca men to sas ou pro fi lá ti cas, cu ra ti vas,
pa li a ti vas ou mes mo para fins de di ag nós ti co, fica su -
je i to, além do aten di men to das exi gên ci as re gu la men-
ta res pró pri as, aos se guin tes re qui si tes es pe cí fi cos:

(Vide Me di da Pro vi só ria nº 123, de 26.6.2003)

....................................................................................
VII – (Vide Me di da Pro vi só ria nº 123, de

26-6-2003)

....................................................................................
Art. 22 – As dro gas, os me di ca men tos e in su-

mos far ma cêu ti cos que con te nham subs tân ci as en -
tor pe cen tes ou de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca, es tan do su je i tos ao con tro le es pe ci al pre-
vis to no De cre to-Lei nº 753, de 11 de agos to de 1969,
bem como em ou tros di plo mas le ga is, re gu la men tos
e de ma is nor mas per ti nen tes, e os me di ca men tos em 
ge ral, só se rão re gis tra dos se, além do aten di men to
das con di ções, das exi gên ci as e do pro ce di men to es -
ta be le ci dos nes ta lei e seu re gu la men to, suas em ba-
la gens e sua ro tu la gem se en qua dra rem nos pa drões
apro va dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 23  Estão isen tos de re gis tro:
I – os pro du tos cu jas fór mu las es te jam ins cri tas

na Far ma co péia Bra si le i ra, no co dex ou nos for mu lá-
ri os ace i tos pelo Mi nis té rio da Sa ú de;

II – os pre pa ra dos ho me o pá ti cos cons ti tu í dos
por sim ples as so ci a ções de tin tu ras ou por in cor po ra-
ção a subs tân ci as só li das;

III – os so lu tos con cen tra dos que sir vam para a
ob ten ção ex tem po râ nea de pre pa ra ções far ma cêu ti-
cas e in dus tri a is, con si de ra dos pro du tos ofi ci a is;

IV – os pro du tos equi pa ra dos aos ofi ci a is, cu jas
fór mu las não se achem ins cri tas na Far ma co péia ou
nos for mu lá ri os, mas se jam apro va dos e au to ri za dos
pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não ex -
clui a obri ga to ri e da de, para a co mer ci a li za ção dos
pro du tos nele re fe ri dos, do en ca mi nha men to, pela
em pre sa, ao Mi nis té rio da Sa ú de, das in for ma ções e
dos da dos elu ci da ti vos so bre os so lu tos in je tá ve is.
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Art. 24 Estão igual men te isen tos de re gis tro os
me di ca men tos no vos, des ti na dos ex clu si va men te a
uso ex pe ri men tal, sob con tro le mé di co, po den do, in -
clu si ve, ser im por ta dos me di an te ex pres sa au to ri za-
ção do Mi nis té rio da Sa ú de.

Pa rá gra fo úni co. A isen ção pre vis ta nes te ar ti go
só será vá li da pelo pra zo de até 3 (três) anos, fin do o
qual o pro du to fi ca rá obri ga do ao re gis tro, sob pena
de apre en são de ter mi na da pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

LEI Nº 6.480, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1977

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 a que fi cam su je i tos os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos
far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes e ou tros pro du tos, e dá ou tras
pro vi dên ci as, nas par tes que men ci o na.

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

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

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

Art. 56. As in fra ções das nor mas de de fe sa do
con su mi dor fi cam su je i tas, con for me o caso, às se-
guin tes san ções ad mi nis tra ti vas, sem pre ju í zo das de
na tu re za ci vil, pe nal e das de fi ni das em nor mas es pe-
cí fi cas:

I – mul ta;
II – apre en são do pro du to;
III – inu ti li za ção do pro du to;

IV – cas sa ção do re gis tro do pro du to jun to ao ór-
gão com pe ten te;

V – pro i bi ção de fa bri ca ção do pro du to;

VI – sus pen são de for ne ci men to de pro du tos ou
ser vi ço;

VII – sus pen são tem po rá ria de ati vi da de;

VIII – re vo ga ção de con ces são ou per mis são de
uso;

IX – cas sa ção de li cen ça do es ta be le ci men to ou 
de ati vi da de;

X – in ter di ção, to tal ou par ci al, de es ta be le ci-
men to, de obra ou de ati vi da de;

XI – in ter ven ção ad mi nis tra ti va;
XII – im po si ção de con tra pro pa gan da.
Pa rá gra fo úni co. As san ções pre vis tas nes te ar-

ti go se rão apli ca das pela au to ri da de ad mi nis tra ti va,
no âm bi to de sua atri bu i ção, po den do ser apli ca das

cu mu la ti va men te, in clu si ve por me di da ca u te lar, an te-
ce den te ou in ci den te de pro ce di men to ad mi nis tra ti vo.
....................................................................................

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. 74. A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal pro ce-

de rá ao le van ta men to com ple to de to dos os cré di tos e 
dé bi tos re cí pro cos da União e da Pe tro bras, abran-
gen do as di ver sas con tas de obri ga ções re cí pro cas e
sub sí di os, in clu si ve os re la ti vos à de no mi na da Con ta
Pe tró leo, De ri va dos e Álco ol, ins ti tu í da pela Lei nº
4.452, de 5 de no vem bro de 1964, e le gis la ção com -
ple men tar, res sar cin do-se o Te sou ro dos di vi den dos
mí ni mos le ga is que ti ve rem sido pa gos a me nos des -
de a pro mul ga ção da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro
de 1976. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 123, de
26-6-2003)

Pa rá gra fo úni co. Até que se es go te o pe río do de
tran si ção, o sal do cre dor des se en con tro de con tas
de ve rá ser li qui da do pela par te de ve do ra, fi can do fa -
cul ta do à União, caso seja a de ve do ra, li qui dá-lo em
tí tu los do Te sou ro Na ci o nal.
....................................................................................

LEI Nº 10.213, DE 27 DE MARCO DE 2001

De fi ne nor mas de re gu la ção para o
se tor de me di ca men tos, ins ti tui a Fór mu-
la Pa ra mé tri ca de Re a jus te de Pre ços de
Me di ca men tos – FPR, cria a Câ ma ra de
Me di ca men tos e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.230, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.213, de 27 de mar -
ço de 2001, que de fi ne nor mas de re gu la-
ção para o se tor de me di ca men tos, ins ti-
tui a Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re a jus te de 
Pre ços de Me di ca men tos – FPR e cria a
Câ ma ra de Me di ca men tos.

....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 753, 
DE 11 DE AGOSTO DE 1969

Dis põe so bre a fis ca li za ção de la bo-
ra tó ri os que pro du zam ou ma ni pu lem
subs tân ci as ou pro du tos en tor pe cen tes e
seus equi pa ra dos, de fir mas dis tri bu i do-
ras ou de po si tá ri as das re fe ri das subs tân-
ci as, dis tri bu i ção de amos tras des ses pro -
du tos e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 736, 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 de Cí ce ro
Adol fo da Sil va, ilus tre mé di co da Ba hia, que pres tou
gran des ser vi ços à co mu ni da de ba i a na e à Fa cul da de
de Me di ci na.

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
Esta do da Ba hia e à Fa cul da de de Me di ci na da Ba hia.

Sala das Ses sões, 21 de agos to de 2003. –
Anto nio Car los Ma ga lhães – Ro dolp ho Tou ri nho –
Cé sar Bor ges.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 259, de 2002 – Com ple men tar
que, “Inse re novo pa rá gra fo no ar ti go 3º da Lei Com -
ple men tar nº 111, de 6 de ju lho de 2001, que dis põe
so bre o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre-
za, de for ma a des ti nar par te de seus re cur sos para o
aten di men to na edu ca ção in fan til em tem po in te gral.”,
seja en ca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção para
que esta se pro nun cie so bre o mes mo.

Em 21 de agos to de 2003. – Se na dor Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como Lí -
der, con ce do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes Tor -
res, pelo PFL, por 20 mi nu tos.

Em se gui da, con ce do a pa la vra ao Se na dor Cé -
sar Bor ges, como quar to Se na dor ins cri to.

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, pri me i ro con gra tu lo-me com o
jor nal O Su ces so, que está com ple tan do oito anos de
cir cu la ção. É um se ma ná rio de gran de qua li da de e mu i-
ta re per cus são em Go iás, To can tins e Dis tri to Fe de ral.
Des ta ca-se pelo pri mor dos tex tos, ri gor na apu ra ção
dos fa tos, be le za do pro je to grá fi co e uma bem-su ce di-
da co ber tu ra de con cur sos, em pre gos e po lí ti ca.

Pa ra béns ao di re tor-ge ral José Alla es se Lo pes,
à di re to ra ad mi nis tra ti va Re gi na Cé lia Ro dri gues, ao
di re tor de re da ção Si né sio Di o li ve i ra, aos jor na lis tas
José Luiz Bit ten court Fi lho, Mar dem Cos ta, Lind sey
de Oli ve i ra, Ro sân ge la Mot ta, Jô Alme i da, Di vi no Olá -
vio, Ma no el Mes si as, Lu ci el le Ber nar des, Íris Ro ber to,
Wil des Bar bo sa, Cris ti a ne Oli ve i ra, Ro nal do Ca mi lo e
Ire ne Go mes.

Sr. Pre si den te, nada ex pli ca a tor tu ra. Nada.
Nada a jus ti fi ca. Nada. Nada re mo ve os seus ves tí gi os,
nada apa ga suas con se qüên ci as. É um cri me de
lesa-hu ma ni da de. Ver go nho sa men te, o Bra sil co le ci o-
na cin co sé cu los de tor tu ras de ín di os, ne gros, po lí ti-
cos, pre si diá ri os. Muda o tem po, muda a ca te go ria,
mas se man tém o ní vel da bar bá rie. Por que, en tão, o
Con gres so Na ci o nal co lo ca ta ma nha ig no mí nia no
mes mo rol do ter ro ris mo? Du ran te as dis cus sões para
se re di gir a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, al guns gru -
pos que ri am in clu ir a tor tu ra e ti rar o ter ro ris mo do in ci-
so XLIII de seu art. 5º. Co nhe ce do res da his tó ria, os
cons ti tu in tes não ca í ram na con ver sa e tor na ram os
dois de li tos ina fi an çá ve is e in sus ce tí ve is de gra ça ou
anis tia, com pa ran do-os aos cri mes he di on dos e ao trá -
fi co de dro gas. Há quem ale gue que os ab je tos pra ti-
can tes do ter ro ris mo e da tor tu ra têm mo ti va ção ide o-
ló gi ca, re li gi o sa, ét ni ca ou uma des cul pa fu ra da qual -
quer. Di gam o que dis se rem, não ama i na rão o efe i to
de suas sel va ge ri as – guar da do o res pe i to que os ver -
da de i ros sel va gens me re cem. Qu al quer ar gu men to é
fa lho e se tor na di mi nu to di an te dos opró bri os, pois
nada os ex pli ca, nada os jus ti fi ca. Nada. Nada.

Os cri mi no sos in ter na ci o na is que ma ta ram, na
ter ça-fe i ra des ta se ma na, o di plo ma ta bra si le i ro Sér -
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gio Vi e i ra de Mel lo são tão co var des que fi ze ram guer -
ra con tra um mis si o ná rio da paz. Os as sas si nos cer -
ta men te ha ve rão de re la ci o nar um sem-nú me ro de ra -
zões para ex plo dir um ca mi nhão-bom ba em fren te à
ja ne la do pré dio da Orga ni za ção das Na ções Uni das
em que tra ba lha va o pa ci fi ca dor Sér gio Vi e i ra de Mel -
lo, ma tan do 17 e fe rin do mais de 100 pes so as que tra -
ba lha vam pela re cons tru ção do Ira que. Mas nada tor -
na in te li gí vel a cru el da de. Nada. Em nome de que os
ter ro ris tas agem? Em nome de quem? Não foi em
nome do povo do Ira que, pois o que Sér gio Vi e i ra de
Mel lo e os de ma is fun ci o ná ri os da Orga ni za ção das
Na ções Uni das es ta vam fa zen do em Bag dá era exa -
ta men te bus can do o fim do caos, a me lho ria da vida,
o res ta be le ci men to das ins ti tu i ções e a sa í da gra du al
dos ad mi nis tra do res ame ri ca nos. O ter ror, no en tan to,
não re co nhe ce ban de i ras, não exi be uma ló gi ca, não
sabe se quer es co lher seus al vos e ata ca, e fere, e
mata. Tal vez ve nha des sa de su ma ni da de a de ci são
do Con gres so Cons ti tu in te de jun tar as duas bru ta li-
da des, a tor tu ra e o ter ro ris mo, pois am bas são inex -
pli cá ve is, in jus ti fi cá ve is e ine fá ve is.

É im pos sí vel des cre ver com pa la vras o so fri-
men to de uma ví ti ma de tor tu ra. Não ape nas das mais 
fa mo sas, as da po lí ti ca, mas tam bém das anô ni mas,
que pa de cem na no i te fria do piso dos dis tri tos po li ci-
a is, nas sa las dos quar téis, nos ma ta ga is er mos. Inva -
ri a vel men te, são ser vi do res pú bli cos, em lo ca is pú bli-
cos, tor tu ran do o pú bli co que lhe nu tre o con tra che-
que. Du ran te o re gi me mi li tar, que eclo diu em 1964,
fo ram tor tu ra das cen te nas de mi li tan tes po lí ti cos, es -
tu dan tes, tra ba lha do res, in te lec tu a is, ar tis tas e até
quem era ape nas sus pe i to de com ba ter a di ta du ra por 
an dar com um li vro de capa ver me lha de ba i xo do bra -
ço, uma bo i na es ti lo Che Gu e va ra e mu i tos so nhos na
ca be ça. O re quin te da de su ma ni da de che gou a tal pa -
drão que ob ser va do res in ter na ci o na is vi e ram ao Bra -
sil fa zer cur so de pós-gra du a ção em tor tu ra, uma ma -
ca bra tec no lo gia de pon ta para ex por ta ção. Enfim,
uma má cu la na His tó ria do País, que sa cri fi cou cen te-
nas de fi lhos para res ta be le cer a so be ra nia das ins ti-
tu i ções e as li ber da des, in clu si ve a de im pren sa e a
de or ga ni za ção po lí ti ca. Os abu sos in des cri tí ve is im -
pin gi dos às ví ti mas de tor tu ra, pela po lí ti ca ou pe las
po lí ti cas, não en con tram equi va len te em ne nhu ma
ou tra pá gi na de de son ra. Po rém, o ter ro ris mo com põe
igual men te tan tos ca pí tu los de in fâ mia que suas ví ti-
mas pre en che ri am uma en ci clo pé dia, tal vez uma bi -
bli o te ca do medo.

Atu al men te, o no ti ciá rio acer ca do ter ro ris mo e
da tor tu ra é mais am plo no pla no in ter na ci o nal, em
que vi ce ja a co ber tu ra no Ori en te Mé dio, onde mor reu

Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que es pa lhou hu ma nis mo em
seu apos to la do por di ver sas na ções e saiu con sa gra-
do de to dos os de sa fi os. Nes se oce a no de man che tes
pre o cu pan tes, o Bra sil ofe re ce uma co la bo ra ção pe -
que na, mas gi gan tes ca se ava li a da pelo pon to de vis -
ta de quem a vi veu, dos so bre vi ven tes e dos que bus -
cam a ver da de so bre seus pa ren tes. Tra ta-se da Gu -
er ri lha do Ara gua ia, mo vi men to de con tes ta ção à di -
ta du ra dos ge ne ra is que de i xou ao fu tu ro do Bra sil 24
mor tos, 7 de les mi li tan tes do PcdoB, e 17 mi li ta res,
se gun do o Exér ci to, além da ver go nha na ci o nal de
ter mos 61 de sa pa re ci dos, para os qua is exis tem ape -
nas in ter ro ga ções e o cho ro das fa mí li as. A guer ri lha,
da mes ma for ma, for jou per so na gens de re le vo para a 
po lí ti ca bra si le i ra, como o ex-De pu ta do José Ge no í-
no, Pre si den te do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do dos
Tra ba lha do res.

O mo vi men to co me çou na se gun da me ta de dos
anos 60, com a che ga da de mi li tan tes do Par ti do Co -
mu nis ta do Bra sil a uma área que al can çou 7 mil km2
e atin giu três Re giões do País: a Nor te, com o Pará; a
Nor des te, com o Ma ra nhão; a Cen tro-Oes te, com Go -
iás, numa fron te i ra que hoje é o Esta do do To can tins.

No iní cio dos anos 70, ini ci ou-se a guer ri lha e,
na opi nião dos dois la dos, ali hou ve a tor tu ra e o ter -
ror. Para que se co nhe ça aos me nos a ver são ofi ci al
das di men sões da Gu er ri lha do Ara gua ia, é ne ces sá-
rio cum prir a de ci são da Ju í za da Pri me i ra Vara Fe de-
ral, So lan ge Sal ga do, em pro ces so que li te ral men te
se ar ras ta des de 1982.

A me ri tís si ma Ju í za de mons trou ter não ape nas
gran de sen so de jus ti ça, mas vas to co nhe ci men to de
his tó ria, pois man dou que o Go ver no Fe de ral abra os
si gi los dos re gis tros das ati vi da des dos mi li ta res du -
ran te a Gu er ri lha do Ara gua ia. Mais que re a li zan do o
so nho das fa mí li as dos de sa pa re ci dos, a ma gis tra da
está dan do à União o di re i to de fa zer um acer to com a
his tó ria. É ob vio que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va vai es can ca rar to dos os ar qui vos, abrir to das as
ga ve tas, dis po ni bi li zar to das as pas tas, ti rar os se gre-
dos de to dos os co fres, ex por to dos os po rões, fo lhe ar
to dos os li vros, de sa tar to dos os nós, de sem bru lhar
to dos os far dos. Um ho mem com o pas sa do do Pre si-
den te da Re pú bli ca não se fur ta rá a cum prir, sem im -
por obs tá cu los, uma or dem ju di ci al car re ga da de tan -
to sim bo lis mo. Se o Go ver no qui ser es con der os do -
cu men tos da guer ri lha es ta rá se equi pa ran do à tor tu-
ra e ao ter ror, duas das mais ne fas tas ati vi da des exer -
ci das pelo ho mem. Não se es pe ra de Lula que com -
par ti lhe da tor tu ra e do ter ro ris mo e mu i to me nos com
a es cu ri dão dos fa tos.
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O que o do Go ver no Fe de ral tem a te mer com a
re ve la ção dos do cu men tos? O jor na lis ta Elio Gas pa ri,
em be lís si mo ar ti go pu bli ca do por al guns dos prin ci-
pa is jor na is bra si le i ros, lem bra aos in te gran tes do
Par ti do dos Tra ba lha do res que o de se jo das fa mí li as
é ape nas o de sa ber o que acon te ceu, lo ca li zar os
cor pos e dar um en ter ro dig no a seus fi lhos. Até pela
di fi cul da de ex tre ma de iden ti fi car au to ria, ape sar da
fú ne bre ma te ri a li da de do de li to, não se está que ren do
pu nir quem pu xou o ga ti lho das ar mas ou quem dis -
pa rou uma de la ção, se é que hou ve de la tor. O Par ti do
dos Tra ba lha do res de ve ria es tar te cen do loas à Jus ti-
ça Fe de ral pela co ra gem cí vi ca de obri gar o Go ver no
a der ru bar o muro e er guer uma pon te en tre as fa mí li-
as e seus de sa pa re ci dos, en tre a his tó ria e as tre vas,
en tre as ver sões e os fa tos. Alguns in te gran tes do
Exér ci to di zem que não há do cu men tos so bre a Gu er-
ri lha do Ara gua ia, mas eles exis tem, con for me o jor -
nal Cor re io Bra zi li en se tem pu bli ca do se gui da men te
nos úl ti mos dias. As pro vas tes te mu nha is e do cu men-
ta is são sé ri as, ro bus tas e re ve la do ras.

Gran de par te dos re gis tros da guer ri lha foi ob ti da
pelo me nos hu ma no dos me i os, aque le ao qual ape-
nas os mons tros re cor rem: a tor tu ra. O Pre si den te Na -
ci o nal do PT, José Ge no í no, foi ví ti ma da aber ra ção da
tor tu ra an tes de de por aos mi li ta res que o pren de ram
na re gião do Ara gua ia, em Xam bi oá, hoje To can tins.
Como apon tam do cu men tos mos tra dos pelo Cor re io
Bra zi li en se, José Ge no í no foi bar ba ra men te tor tu ra do
an tes de fa lar a seus al go zes, em 1972. O que ele e
seus co le gas de re sis tên cia à di ta du ra fi ze ram está
des cri to em cen te nas de te ses uni ver si tá ri as, mi lha res
de re por ta gens e de ze nas de li vros, como os do jor na-
lis ta Elio Gas pa ri e o clás si co Com ba te nas Tre vas,
do his to ri a dor Ja cob Go ren der.

No en tan to, as ver sões dos mi li ta res es tão sin te-
ti za das em pou cos re gis tros já di vul ga dos, a ma i o ria
po bre em in for ma ções e mi li o ná ria em ne bu lo si da de.
Abrir os ar qui vos das For ças Arma das vai in cen ti var o 
tes te mu nho es pon tâ neo de ofi ci a is e pra ças que atu -
a ram no Ara gua ia, pois eles tam bém são a me mó ria
do con fli to. Ao es pa ti far os si gi los e apre sen tar as vís -
ce ras ofi ci a is do lado ven ce dor da ba ta lha, o Pre si-
den te Lula es ta rá hon ran do seu pas sa do, ame ni zan-
do a dor das fa mí li as e pres tan do me re ci da ho me na-
gem às ví ti mas.

O Par ti do dos Tra ba lha do res con cen tra gran de
par te dos fa mi li a res e dos in te gran tes da Gu er ri lha do
Ara gua ia. Até onde se sabe, ne nhum dos mi li tan tes do
PT es ta va do ou tro lado, na par te opres so ra, en ca ra pi-
ta do em al gum he li cóp te ro do Exér ci to no afã de lo ca li-
zar, pren der, tor tu rar e ma tar os jo vens guer ri lhe i ros. O

PT mu dou mu i to e hoje ame a ça ex pul sar, ba nir, exi lar
de seus qua dros quem con tes ta o ar ro cho do Go ver no
Fe de ral con tra o su pe rá vit pri má rio. O PT, ago ra tão
cor di al com seus mui ami gos do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, ten ta ca lar duas mu lhe res de fi bra, a Se -
na do ra He lo í sa He le na e a Ju í za So lan ge Sal ga do,
sim ples men te por que a Par la men tar e a Ma gis tra da
de ci di ram con ti nu ar cor re tas. A Se na do ra, o PT quer
amor da çar com ame a ça de ex clu são; a Ma gis tra da, o
Par ti do de se ja re pe lir com omis são fin gi da.

Nem todo lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res
tam pa as ore lhas para não ou vir os la men tos das fa -
mí li as dos de sa pa re ci dos. Nem to dos es con dem o
ros to para não co rar de ver go nha quan do têm de en -
ca rar as fa mí li as dos de sa pa re ci dos. O De pu ta do Fe -
de ral Luiz Edu ar do Gre e nhalgh, um dos ilus tres Par -
la men ta res do PT de São Pa u lo, é o ad vo ga do das
duas de ze nas de pes so as que, du ran te 21 anos, tra -
va ram uma guer ri lha nos tri bu na is em bus ca dos pa -
péis que as For ças Arma das po dem ter guar da do
des de 1972, quan do co me ça ram a com ba ter os co-
mu nis tas na re gião do Ara gua ia. O no bre De pu ta do
Luiz Edu ar do Gre e nhalgh cer ta men te não se ex pres-
sa rá como gos ta ria, mas nota-se sua de cep ção com
a pers pec ti va de en trar no cur rí cu lo do PT uma re sis-
tên cia à de ci são da Jus ti ça Fe de ral. O cons tran gi-
men to é in dis far çá vel.

No acer to do Bra sil com sua pró pria his tó ria,
não dá para co lo car um ta pe te so bre as cha gas. É ne -
ces sá rio dis se car cada dú vi da para se car cada lá gri-
ma que es cor re, há três dé ca das, no ros to das mães
dos de sa pa re ci dos. Quem os ma tou? Não se sabe, e
é mais pre ci o so des co brir em que cir cuns tân ci as mor -
re ram do que di vul gar os no mes dos as sas si nos.
Onde es tão en ter ra dos? Os guer ri lhe i ros po dem não
ter o mapa das os sa das, mas os al go zes fo ram for ma-
dos sob uma dis ci pli na tão rí gi da que é im pos sí vel
ine xis ti rem os mi nu ci o sos re la tos em al gum pa pel do
po rão. Se es tu di o sos ti ve rem aces so aos do cu men-
tos, ha ve rão de en con trar os de ta lhes, de ci frar os có -
di gos e apre sen tar às mães a ver da de dos fa tos, nem
que essa se res trin ja a uma cer ti dão de óbi to. Já que o
Esta do ti rou-lhes os fi lhos, tem de ao me nos lhes de -
vol ver os res tos mor ta is. Não se pode se quer su por
que o PT te nha mu da do de tal ma ne i ra que não se in -
co mo de nem com o cho ro das mães dos que ins pi ra-
ram a cri a ção da si gla.

Des de o fi nal do sé cu lo XVIII, quan do sur giu o
ter mo “ter ro ris mo”, são mi lhões as fa mí li as en lu ta das
no mun do in te i ro. Por mais bes ti al que seja a atro ci da-
de, há pelo me nos um cor po para os pa ren tes ve la-
rem. Onde fo ram en ter ra dos os mor tos da Gu er ri lha

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  22 24775    749ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2003 



do Ara gua ia? Essa per gun ta in qui e ta o sono das
mães há 30 anos e pode ser res pon di da ago ra, se o
Go ver no da es quer da não atra pa lhar. Se o PT im pe dir
esse so pro nas al mas fe ri das, es ta rá ma ni fes tan do
um medo in jus ti fi ca do. Será que teme abrir uma cova
rasa na mar gem es quer da do Ara gua ia e de sen ter rar
pa péis cons tran ge do res? Não é o que se aguar da. O
que se es pe ra do Pre si den te Lula é que não en ver go-
nhe o seu pas sa do e não pror ro gue ain da mais o so -
fri men to das fa mí li as dos de sa pa re ci dos. Não exis te
ne nhu ma ex pli ca ção, ne nhu ma jus ti fi ca ti va para con -
ti nu ar en co brin do um pas sa do, ain da mais quan do se
é ví ti ma. Não é re van chis mo, nem pe di do fora de
hora, nem opo si ção ra i vo sa de se to res da es quer da.
É que não dá para con ti nu ar ace i tan do como nor mal o 
so fri men to das fa mí li as e é pa vo ro so acos tu mar-se
com a vi são de mães exi bin do car ta zes com as fo tos
dos fi lhos que per de ram para a guer ri lha.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -

mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –

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 De mós te nes Tor res, V. Exª está fa zen do um pro -
nun ci a men to com mu i to equi lí brio, bom-sen so e co ra-
gem, fa zen do uma re co men da ção mu i to sig ni fi ca ti va
ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Acre di to te-
nha ra zão V. Exª, pois o pon to de vis ta que está de fen-
den do é con sis ten te com a his tó ria de to dos aque les
que, como Lula, como eu pró prio, como o Pre si den te
José Ge no i no e como o De pu ta do Luiz Edu ar do Gre -
e nhalgh –  cito-o por que S. Exª está mu i to in te res sa do
no tema de que V. Exª hoje tra ta –, en fim, for ma ram
esse Par ti do, o dos Tra ba lha do res. Pri me i ra men te,
so li da ri zo-me com V. Exª num pon to, so bre o qual V.
Exª no tou que o Pre si den te Lula foi ex tre ma men te
pre ci so ao con de nar. Eu es ta va ao lado de Sua Exce -
lên cia, na Gran ja do Tor to, quan do re ce beu o Pre si-
den te Ri car do La gos. No ins tan te em que sou be da
mor te trá gi ca de Sér gio Vi e i ra de Mel lo, de pron to, a
sua pri me i ra pa la vra foi de con de na ção ca bal do ter -
ro ris mo, in clu si ve, pro cu ran do mos trar como o ter ro-
ris mo aca ba co me ten do atos to tal men te im pen sa dos,
que não po dem guar dar qual quer jus ti fi ca ti va, em es -
pe ci al, quan do aca bam com a vida de Sér gio de Mel lo
e de tan tos fun ci o ná ri os da ONU que tam bém fa le ce-
ram, pes so as to tal men te ino cen tes no to can te aos
mo ti vos que aca ba ram le van do os Esta dos Uni dos e
o Re i no Uni do, por de ci são de seus res pec ti vos Go-
ver nos, a ata ca rem o Ira que. Então, a for ma bes ti al de 
que às ve zes se re ves te o ato ter ro ris ta, por mais pro -

fun das que se jam as ra zões de quem, por ven tu ra,
ava li ar que pre ci sa re a li zar um ato re vo lu ci o ná rio de
ter ror, de ma ne i ra al gu ma, pode ser ace i ta. Por tan to,
pre ci sa ser con de na do o ter ro ris mo. V. Exª tam bém
traz à me mó ria a Gu er ri lha do Ara gua ia, bem como a
im por tân cia e o di re i to de sa be rem dos fa tos os fa mi li-
a res dos de sa pa re ci dos na que la guer ri lha e nos con -
fli tos ha vi dos en tre o Exér ci to bra si le i ro e a Gu er ri lha
do Ara gua ia.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -

cluo mi nha in ter ven ção, aten den do ao cha ma do de
aten ção da Pre si dên cia. Estou de acor do com V. Exª,
Se na dor De mós te nes Tor res. É di re i to dos fa mi li a res
sa ber da me mó ria de seus en tes que ri dos, e V. Exª
bem res sal ta que não se tra ta de ati tu des de re van-
chis mo, mas do di re i to da me mó ria na ci o nal e de os
bra si le i ros sa be rem efe ti va men te o que ocor reu.
Meus cum pri men tos pela ma ne i ra como cons tru iu o
dis cur so, que es pe ro seja ou vi do com aten ção pelo
Pre si den te e por seus Mi nis tros.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Infe liz men te, que ro co mu ni-
car-lhe que o seu tem po já pas sou um mi nu to e meio,
mas lhe da rei mais tem po para que o Se na dor Edi son
Lo bão pos sa fa zer o seu apar te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se rei bre ve.
Se na dor De mós te nes Tor res, V. Exª ver gas ta o ter ro-
ris mo in ter na ci o nal. Pen so que não há nada mais ne -
fas to, nada mais cru el, nada mais in dig no que o ter ro-
ris mo. O mun do tem sido le ni en te, to le ran te com o ter -
ro ris mo. A con de na ção a que te mos as sis ti do não tem
pas sa do das pa la vras, mu i tas ve zes, bo ni tas e in te lec-
tu a li za das. Pen so que to dos os po vos de vem unir-se
para um com ba te efe ti vo ao ter ro ris mo, além das pa la-
vras, além dos am bi en tes fe cha dos, como o do Con-
gres so Na ci o nal bra si le i ro e de ou tros po de res se me-
lhan tes. Não po de mos mais con vi ver com o ter ro ris mo
in ter na ci o nal. Esta mos sen do atin gi dos na pele com o
nos so Emba i xa dor, mas o que tem ocor ri do pelo mun -
do afo ra, o 11 de se tem bro que não deve sair da cons -
ciên cia de nin guém do mun do, isso tudo tem de es tar
pre sen te na nos sa me mó ria, como faz V. Exª ago ra.
Cum pri men to V. Exª pelo dis cur so co ra jo so que faz,
mas con vo co a cons ciên cia in ter na ci o nal para um
com ba te efe ti vo ao ter ro ris mo, mu i to além das pa la-
vras que te mos usa do. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Agra de ço a V. Exªs pela to le rân cia. Aos 16 anos de ida -
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de, en trei para o Co mi tê de Anis tia, em 1977. Eu ti nha
um de se jo, como todo o jo vem ti nha, cla ro, de que pu -
dés se mos com ba ter to das as ig no rân ci as es pe ci fi ca-
men te as gran des ile ga li da des e as mons tru o si da des,
como o ter ro ris mo e a tor tu ra. Isso vem cres cen do den -
tro de mim. Acre di to pi a men te que não há nada que se
pos sa fa zer a não ser cum prir a lei. As leis, te mos de
cri ti cá-las, te mos de mo di fi cá-las, sim, mas te mos prin -
ci pal men te de cum pri-las. Ato de ter ro ris mo, ato de tor-
tu ra, ato de van da lis mo são pre ce den tes que não po -
de mos to le rar por um mo ti vo mu i to sim ples.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –

Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.
Há pes so as que de fen dem, por exem plo, na

área de se gu ran ça pú bli ca, uma atu a ção mais ar ro ja-
da, in clu si ve des cum prin do de ter mi na ções le ga is,
mas de ve mos lem brar que mes mo as boas in ten ções
de vem ser re cri mi na das. Às ve zes, co me ça-se au to ri-
zan do o ex ter mí nio de de lin qüen tes e aca ba-se por
au to ri zar a mor te de gen te de ex tre ma qua li fi ca ção.

Agra de ço a opor tu ni da de e que ro con cor dar
com o Se na dor Edi son Lo bão. Pen so que os atos que
de ve mos em pre en der são mais do que re tó ri ca, mas
atos ex tre ma men te con trá ri os a es sas ma ni fes ta ções
odi o sas, que, in fe liz men te, são do ho mem.

Sr. Pre si den te, obri ga do pela opor tu ni da de.
Des cul pem-me a de mo ra.

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. Le o nel Pa van.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do
a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Cé sar
Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de cor ri dos oito
me ses do iní cio do meu man da to nes ta Casa, sin-
to-me de ve dor de um pro nun ci a men to so bre o meu
Esta do, a mi nha que ri da Ba hia, que tem pas sa do por
mu dan ças sig ni fi ca ti vas, que, cer ta men te, re per cu ti-
ram na qua li da de de vida da po pu la ção ba i a na. Pre -
ten do ago ra sal dar essa dí vi da, tra zen do ao co nhe ci-
men to dos meus Pa res con si de ra ções so bre mi nha
aben ço a da ter ra.

A Ba hia tem-se po si ci o na do, sem pre, na li nha
de fren te dos prin ci pa is epi só di os po lí ti cos, eco nô mi-
cos e so ci o cul tu ra is da his tó ria do País, no Impé rio e
na Re pú bli ca, com des ta ca dos no mes, cuja en ver ga-

du ra e de di ca ção ao in te res se pú bli co têm dig ni fi ca do
esta Casa. É de jus ti ça men ci o nar, em rá pi da evo ca-
ção, os que não mais se en con tram en tre nós, as fi gu-
ras me mo rá ve is de Ruy Bar bo sa, José Jo a quim Se a-
bra, Otá vio Man ga be i ra, Alo i sio de Car va lho Fi lho,
Luiz Vi an na Fi lho e Jo sap hat Ma ri nho, en tre tan tos
que hon ra ram os seus man da tos.

Não po de ria de i xar de bus car a li nha de con ti nu-
i da de da rica con tri bu i ção ba i a na ao Se na do da Re -
pú bli ca, que che ga até nós na fi gu ra do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, ex-Pre si den te des ta
Casa, que sou be in se rir o Se na do, tal vez como em
pou cos mo men tos da Re pú bli ca, com al ti vez e cre di-
bi li da de no ce ná rio po lí ti co na ci o nal, con fe rin do pres -
tí gio e im por tân cia que a cha ma da Casa Re vi so ra
me re ce.

De ve mos lem brar que foi no seu pe río do de Pre -
si dên cia que esta Casa, co ra jo sa men te, le vou adi an-
te uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, a CPI do
Ju di ciá rio, que é um mar co da ati vi da de fis ca li za do ra
e re for ma do ra do Se na do, por que iné di ta no seu ob je-
to e nos re sul ta dos que dela de cor re ram. A con du ção
a ple no êxi to des sa CPI, e aqui vejo mu i tos que dela
par ti ci pa ram em po si ção de des ta que, foi um ates ta-
do de co ra gem e cren ça de mo crá ti ca nes ta Casa.

A Ba hia tem pas sa do por pro fun das trans for ma-
ções des de o al vo re cer da dé ca da de 50, quan do o
ide a lis mo e a de ter mi na ção de ba i a nos de van guar da
su pe ra ram obs tá cu los ana crô ni cos e abri ram ca mi-
nho para um sal to qua li ta ti vo no de sen vol vi men to do
Esta do. A sua per se ve ran ça la bo ri o sa ga ran tiu a des -
co ber ta de pe tró leo no Re côn ca vo e a de mar ra gem
in dus tri al do Esta do, cujo pri me i ro mar co foi a cons -
tru ção da re fi na ria Lan dulp ho Alves, ain da hoje úni ca
re fi na ria de todo o Nor te e Nor des te do Bra sil.

O Esta do as se gu ra va os me i os, na que le mo-
men to, para um ci clo de de sen vol vi men to re no va dor,
fun da do em em pre en di men tos es tra té gi cos como a
im plan ta ção do sis te ma hi dre lé tri co de Pa u lo Afon so
e ou tros que se se gui ram.

Re cor do-me ou tro mo men to de ci si vo para a
con so li da ção do pro je to de mo der ni za ção da Ba hia,
quan do, em 1971, a fir me za e o pres tí gio da li de ran ça
po lí ti ca do en tão Go ver na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães vi a bi li za ram a im plan ta ção do Pólo Pe tro quí mi-
co de Ca ma ça ri, que vi ria a as su mir um pa pel es tra té-
gi co no pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal em nos so
Esta do.

Com a im plan ta ção do Pólo, mo di fi ca ção subs -
tan ci al, trans for ma va a Ba hia de per fil agrá rio-ex por-
ta dor, an co ra do na mo no cul tu ra ca ca u e i ra, para for -
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ne ce dor de bens in ter me diá ri os, com des ta ca da im -
por tân cia na ma triz in dus tri al bra si le i ra.

A di nâ mi ca de fla gra da cri ou as con di ções para
a se gun da onda de in dus tri a li za ção, que, im pul si o na-
da com a im plan ta ção do Com ple xo Pe tro quí mi co de
Ca ma ça ri, trou xe para o nos so Esta do os be ne fí ci os
da mo der ni za ção eco nô mi ca, in se rin do a Ba hia no
ce ná rio com pe ti ti vo na ci o nal e in ter na ci o nal.

Essa mes ma di nâ mi ca ala van cou a ter ce i ra
onda que ora vi ve mos, sim bo li za da pelo Pro je to Ama -
zon, da Ford, cu jas ne go ci a ções e im plan ta ção tive a
fe li ci da de de, como Go ver na dor do Esta do, con du zir,
sem pre com o apo io ines ti má vel do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, en tão Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, as si na lan do um ou tro sal to de qua li da de em
nos so pro je to de mo der ni za ção, com cen te nas de no -
vas in dús tri as, ex pan din do, aden san do e ver ti ca li zan-
do a ca de ia pro du ti va ba i a na.

A ati vi da de eco nô mi ca está sen do des con cen-
tra da, in clu si ve nos se to res pri má rio e ter ciá rio, quan -
do hoje a Ba hia ex pe ri men ta no vas in dús tri as em
todo o in te ri or do Esta do. Não é mais ne ces sá rio ir até 
a re gião me tro po li ta na de Sal va dor para se ve rem in -
dús tri as. Hoje, elas es tão ins ta la das no Com ple xo Pe -
tro quí mi co de Ca ma ça ri ou no Cen tro Indus tri al de
Ara tu, dis se mi na das por todo o in te ri or do Esta do da
Ba hia. Hoje, tam bém, a agri cul tu ra, na Ba hia mo der-
na, atra vés de pro je tos de ir ri ga ção, de de sen vol vi-
men to ru ral, como no oes te do Esta do, flo res ce cada
vez mais na base dos grãos, trans for man do a re gião
no novo ce le i ro na ci o nal.

Essa nova onda de mo der ni za ção in dus tri al que 
ago ra se ve ri fi ca na Ba hia, ini ci a da ain da nos Go ver-
nos Anto nio Car los Ma ga lhães e Pa u lo Sou to, tam-
bém ob te ve a con tri bu i ção de meu Go ver no e apon ta
ago ra para um ci clo de de sen vol vi men to de uma ter -
ce i ra ge ra ção in dus tri al, agre gan do um novo per fil in -
dus tri al à base pro du ti va pre e xis ten te, que se am plia
com a pro du ção de bens fi na is – como au to mó ve is,
pa pel, ce lu lo se, pro du tos quí mi cos, cal ça dos, com pu-
ta do res e ou tros tan tos.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª me per mi te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não,
Se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Re al men te a Ba hia vive um mo men to raro en tre os
Esta dos da Fe de ra ção. E V. Exª tem sido mu i to ge ne-
ro so co mi go no seu dis cur so. Se al gu ma co i sa fiz de
im por tan te na Ba hia foi a for ma ção de com pe ten tes
ho mens pú bli cos, den tre os qua is V. Exª tam bém é

des ta que. Foi no Go ver no de V. Exª, tam bém no de
Pa u lo Sou to, no pri me i ro e nes te, que a Ba hia tam-
bém viu mu i ta pros pe ri da de, e até mes mo com o seu
subs ti tu to even tu al, o hoje Se cre tá rio Otto Alen car. De 
ma ne i ra que a Ba hia vive uma si tu a ção des ta ca da
pe los ho mens pú bli cos que con se gui mos for mar, o
que é im por tan te. Cada au xi li ar com pe ten te é um de -
grau a mais que o Esta do al can ça. E V. Exª se des ta-
cou, des de cedo, como um pos sí vel gran de Lí der. E,
ago ra, no Se na do, está pro van do que não foi só um
gran de Go ver na dor, é tam bém um ex ce len te Se na-
dor. Agra de ço a V. Exª a ge ne ro si da de co mi go, mas
agra de ço, pela Ba hia, o seu tra ba lho!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los! Entre tan tos tra ba-
lhos que V.Exª re a li zou pela Ba hia, de obras ad mi nis-
tra ti vas, po lí ti cas, eco nô mi cas e so ci a is, uma das
gran des obras, tal vez a ma i or de las, te nha sido re al-
men te re ve lar para a Ba hia ho mens pú bli cos, do qui -
la te do atu al Go ver na dor Pa u lo Sou to, do Se na dor
Wal deck Orné las, que pas sou por esta Casa, do
Ex-Go ver na dor Otto Alen car, do Pre fe i to da ca pi tal,
Antô nio Imbas say, ho mens que têm de mons tra do, à
fren te das suas res pon sa bi li da des de di ri gen tes pú bli-
cos, com pe tên cia, se ri e da de, ho nes ti da de e de sem-
pe nha do com mu i to or gu lho es ses man da dos.

Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los! Foi V.
Exª o au tor des sa obra!

Assim é que, des ven dan do os ca mi nhos para o
cres ci men to sus ten ta do, a Ba hia, mes mo na ad ver si-
da de das con jun tu ras po lí ti ca e eco nô mi ca na ci o na is
que mar ca ram os anos 90, fir ma-se como sex ta eco -
no mia do País, evo lu in do a sua par ti ci pa ção de 4,1%
do PIB na ci o nal, em 1995, para 4,4% em 2000, com
ta xas de cres ci men to que su pe ram a mé dia na ci o nal
e um cres ci men to, mes mo no qua dro ad ver so de
2002, es ti ma do em 2%, qua se o do bro do cres ci men-
to do Bra sil nes se mes mo ano (da or dem de 1,3%).

No pla no so ci al, o qua dro de avan ços é con sen-
tâ neo com a evo lu ção da base eco nô mi ca. A taxa de
mor ta li da de in fan til, ape nas, para exem pli fi car, caiu
de 61,5 óbi tos por mil, em 1991, para 45,6, em 2000;
nes se pe río do, a taxa de anal fa be tis mo de cres ceu de
35,2% para 21,6%, ve ri fi can do-se, adi ci o nal men te,
uma am pli a ção da or dem de 33% na ofer ta de água e
de 71% no nú me ro de do mi cí li os aten di dos por ser vi-
ços bá si cos de sa ne a men to.

Faço uma pa u sa em meu dis cur so, a fim de cor -
ri gir uma fa lha im per doá vel que co me ti ao ci tar ho-
mens pú bli cos que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães per mi tiu se rem re ve la dos para a Ba hia. Um de -
les aca ba de che gar ao ple ná rio: Se na dor Ro dolp ho
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Tou ri nho. De se jo cor ri gir a fa lha e pe dir per dão a S.
Exª, que me re ce as mi nhas ho me na gens, pois é um
gran de Se na dor.

A pre o cu pa ção com o com ba te à po bre za e às
de si gual da des, que teve no Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães seu pa la di no, com a cri a ção do Fun do Na -
ci o nal de Com ba te à Po bre za, an te ci pan do-se ao que 
hoje cons ti tui pri o ri da de pri me i ra do Go ver no do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, o com ba te à fome e
à po bre za ins ta la da, foi tra du zi da, na Ba hia, por
ações pi o ne i ras.

Re fi ro-me, em es pe ci al, à cri a ção da Se cre ta ria
de Com ba te à Po bre za e às De si gual da des So ci a is e
ao Fun do Esta du al de Com ba te à Po bre za, ain da em
meu go ver no, aglu ti nan do e oti mi zan do os me i os
para essa gran de em pre i ta da, que, no pla no na ci o nal,
con so li da-se hoje como cru za da per fi lha da por to dos.
Gra ças, em par te, às ino va ções re pre sen ta das pela
Se cre ta ria de Com ba te à Po bre za, sur gi ram no vos
pro gra mas vol ta dos para o im pe ra ti vo da efe ti va ção
dos di re i tos hu ma nos e a ga ran tia da ci da da nia.

As ações de mo der ni za ção da Ba hia con ti nu am,
hoje, pe las mãos do Go ver na dor Pa u lo Sou to, que,
em ape nas oito me ses, tem mos tra do que é pos sí vel
avan çar mes mo em con di ções bas tan te ad ver sas. O
Go ver no da Ba hia, em mais um exem plo de ação pi o-
ne i ra, vem lan çan do di ver sos pro gra mas, como o Pro -
gra ma + Vida, Pro gra ma Pri me i ro Empre go, Pro gra-
ma Ca bra For te, to dos eles vi san do pos si bi li tar me-
lho res con di ções de vida à po pu la ção ba i a na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pos so
afir mar, com tran qüi li da de, que a Ba hia fez seu de ver
de casa mu i to an tes do ad ven to sa lu tar da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal. Fo mos, sim, o Esta do pi o ne i ro
no ajus te fis cal e no equi lí brio das con tas pú bli cas, re -
u nin do as con di ções para a ade qua ção do apa ra to
ad mi nis tra ti vo e das prá ti cas de ges tão ao novo pa pel
da ad mi nis tra ção pú bli ca no ce ná rio com pe ti ti vo con -
tem po râ neo. E esse tra ba lho de ajus te fis cal teve iní -
cio em 1991, quan do era Go ver na dor da Ba hia, mais
uma vez, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, e era
seu Se cre tá rio da Fa zen da o nos so emi nen te co le ga
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

Com tais me di das de ver da de i ro ajus te fis cal, fo -
ram vi a bi li za dos os re cur sos pró pri os para in ves ti-
men tos so ci o e co nô mi cos em toda a ex ten são do
Esta do. Ade ma is, com a cre di bi li da de jun to a ins ti tu i-
ções mul ti la te ra is e or ga ni za ções pri va das, ga ran ti-
mos o apor te de re cur sos ex ter nos e par ce ri as para
os gran des em pre en di men tos es ta ta is, além da atra -
ção de in ves ti men tos da ini ci a ti va.

Ouço o no bre Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na dor
Cé sar Bor ges, V. Exª des cre ve de modo mu i to pró prio,
de ta lha do e pre ci so o de sem pe nho dos Go ver nos da
Ba hia, do qual V. Exª fez par te de for ma mu i to com pe-
ten te. Esse pro ces so co me çou há mais de dez anos
com o ajus te fis cal, ocor ri do em 1991, e pro pi ci ou a
cre di bi li da de que per mi tiu re a li zar o pro gra ma de sa-
ne a men to, o ma i or pro gra ma do Bra sil, con du zi do por
V. Exª, de for ma mu i to efi ci en te, quan do ain da não Go -
ver na dor, e to das as ou tras ações que nos per mi ti ram
che gar aon de che ga mos e con ti nu am com a atu a ção
do Go ver na dor Pa u lo Sou to. Po rém, que ria des ta car
um des ses as pec tos, que V. Exª co me çou ci tan do, em
re la ção ao Fun do Na ci o nal do Com ba te à Po bre za, de
ini ci a ti va do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, ao
qual agre ga mos ou tro as pec to mu i to im por tan te, que
foi a ele tri fi ca ção ru ral. Gos ta ria de di zer, aqui em pú -
bli co, que a Ba hia foi o Esta do que con du ziu da me lhor
for ma esse pro gra ma ten do à fren te V. Exª. Com a par -
ti ci pa ção efe ti va de re cur sos do Esta do, hou ve um
cres ci men to mu i to gran de. Entre as vá ri as ações do
Go ver no de V. Exª, gos ta ria de des ta car essa que en -
ten do ter sido mu i to im por tan te, so bre tu do quan do fa -
ze mos essa li ga ção com a po bre za, cujo com ba te é
pri o ri za do pelo atu al Go ver no.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe o apar te, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, por que
me per mi te in clu si ve fa zer, des ta tri bu na, um agra de-
ci men to a V. Exª, que, como Mi nis tro de Mi nas e Ener -
gia, àque la épo ca, en ce tou o Pro gra ma Luz no Cam -
po, mu i to im por tan te para tan tos Esta dos bra si le i ros e 
para suas po pu la ções, le van do o prin ci pal si nal da ci -
vi li za ção, da mo der ni da de, que é a ener gia elé tri ca, à
casa de mi lhões de bra si le i ros. O tra ba lho de V. Exª à
fren te do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, apo i an do
esse pro gra ma, com a co la bo ra ção dos Esta dos bra -
si le i ros, no caso es pe cí fi co a Ba hia, foi ines ti má vel.
Ele al can çou todo o in te ri or do Esta do, pra ti ca men te
to dos os mu ni cí pi os ba i a nos.

V. Exª me per mi te, com seu apar te, que lhe faça
esse agra de ci men to pú bli co, pela sua com pe ten te
ação à fren te do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.

Srªs e Srs. Se na do res, ao mes mo tem po em
que a Ba hia in ves tiu de for ma de ci si va no de sen vol vi-
men to, a União, o Go ver no Fe de ral, in fe liz men te, não
teve uma atu a ção con di zen te com o im por tan te pa pel
que deve exer cer a Fe de ra ção nes se tra ba lho de ala -
van car o de sen vol vi men to dos Esta dos mais ca ren tes
do nos so País. Esse vá cuo de so li da ri e da de da União
para com al guns de seus Esta dos-mem bros, em par -
ti cu lar, com as re giões me nos de sen vol vi das como o
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Nor des te, deve e pre ci sa ser su pe ra do em suas ra í-
zes e em suas dis fun ções.

Não po de mos, des sa for ma, de i xar abri ga da no
man to do si lên cio a evi dên cia de que o Go ver no Fe -
de ral, e não falo des te Go ver no, mas de modo ge né ri-
co, tem trans fe ri do en car gos e de i xa do de cum prir
obri ga ções re la ci o na das com suas res pon sa bi li da-
des. São exem plos dis so o aban do no da ma lha ro do-
viá ria fe de ral em todo o País, a des con ti nu i da de e a
ale a to ri e da de de in ves ti men tos em se to res pri o ri tá ri-
os, o que de mons tra a pre mên cia de uma po lí ti ca na -
ci o nal de de sen vol vi men to sus ten ta do e equâ ni me.

Essas e ou tras de fa sa gens têm con tri bu í do, so bre-
mo do, para as per sis ten tes de si gual da des en tre re giões.
O Nor des te, como já dis se, con ti nua sen do a re gião mais 
sa cri fi ca da, com in di ca do res so ci o e co nô mi cos re cor ren-
te men te des fa vo re ci dos em re la ção a ou tras.

Vejo, por isso, com mu i ta es pe ran ça, a re cri a ção
da Su de ne pelo Go ver no do Pre si den te Lula, ins ti tu i-
ção in dis pen sá vel para a con se cu ção dos ob je ti vos
de de sen vol vi men to do Nor des te. É pre ci so, en tre tan-
to, que a Su de ne ini cie efe ti va men te o seu tra ba lho,
apro van do pro je tos, des ti nan do re cur sos e ela bo ran-
do me tas que per mi tam o de sen vol vi men to sus ten ta-
do da Re gião Nor des te, onde se con cen tra a po bre za.

Não ha ve rá de sen vol vi men to eco nô mi co sus-
ten tá vel sem que o Go ver no Fe de ral se pre dis po nha
a re a li zar as re for mas in dis pen sá ve is para que se ins -
ta u re novo pa ta mar de so li da ri e da de no País.

O Pre si den te Lula, nor des ti no de ori gem, por -
tan to, pro fun do co nhe ce dor dos so fri men tos des se
povo, é cre dor das es pe ran ças dos mais po bres que
nele de po si ta ram o seu voto de fé, tem o in de cli ná vel,
di ria mes mo, o his tó ri co de ver de mu dar esse qua dro
se cu lar de pro fun das de si gual da des, de po bre za e
mi sé ria crô ni cas, e as sen tar as ba ses para uma so ci-
e da de mu i to me lhor. Urge, por tan to, a ado ção de po lí-
ti cas di re ci o na das para ge ra ção de em pre go e ren da,
me lho ria da in fra-es tru tu ra de apo io à pro du ção, de
for ma a tor nar me lho res as con di ções de com pe ti ti vi-
da de da re gião.

A mi nha atu a ção no Se na do da Re pú bli ca tem
sido pa u ta da nes sas pre mis sas e prin cí pi os. Con ti nu-
a rei tra ba lhan do, in can sa vel men te, para que o de sen-
vol vi men to se faça mais har mô ni co, no sen ti do de
aper fe i ço ar as cláu su las ba si la res do fe de ra lis mo e
da re dis tri bu i ção de re cur sos, de for ma a ser cons tru í-
da, de modo mais equi li bra do, a ri que za na ci o nal.

Di an te da opor tu ni da de que tem ago ra o Con-
gres so Na ci o nal de re for mar a es tru tu ra tri bu tá ria bra -
si le i ra, faz-se im pe ra ti vo re dis tri bu ir de for ma mais

jus ta os tri bu tos co bra dos da po pu la ção, en tre to dos
os en tes fe de ra ti vos, Esta dos e Mu ni cí pi os, re de fi nin-
do o pa pel de cada um den tro da Fe de ra ção, para que 
o Bra sil não ve nha a se trans for mar num Esta do uni -
tá rio. O mo men to pede uma so fis ti ca ção das nos sas
no ções so bre de mo cra cia, so bre so ci e da de e prin ci-
pal men te so bre fe de ra lis mo.

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
o apar te ao no bre Se na dor João Ba tis ta Mot ta.

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Se na-
dor, gos ta ria de fa zer coro ao pro nun ci a men to de V.
Exª, uma vez que não há nada fora da qui lo que, nes ta
tar de, está aqui de fen den do. Só que, des ta vez, es tou
che io de es pe ran ças. V. Exª re co nhe ce que o ma i or
pro ble ma do País são as de si gual da des re gi o na is,
elas que, por con se qüên cia, pro mo vem tam bém as
de si gual da des so ci a is. Mas hoje te mos uma es pe ran-
ça mu i to gran de de que isso seja com ba ti do e, se
Deus qui ser, de uma vez por to das. Quem leu a pro -
pos ta en vi a da ao Pre si den te da Re pú bli ca, fe i ta pela
Drª Tâ nia Ba ce lar, ca pi ta ne a da pelo Mi nis tro Ciro Go -
mes, sabe que ela é boa, ex ce len te, sem re to ques,
blin da da con tra des vi os – se as sim po de mos di zer –,
uma vez que o agen te fi nan ce i ro terá que se res pon-
sa bi li zar pe los in ves ti men tos, com re cur sos três ve-
zes ma i or do que a an ti ga Su de ne ou Ade ne. Isso nos
traz mu i ta es pe ran ça no Mi nis té rio da Inte gra ção Re -
gi o nal, hoje ocu pa do pelo Mi nis tro Ciro Go mes. Te nho
con fi an ça e tam bém a cer te za de que es sas re i vin di-
ca ções de V. Exª es tão sen do aten di das e, se Deus
qui ser, as ve re mos im plan ta das em nos so País, prin -
ci pal men te pro mo ven do o de sen vol vi men to des sa re -
gião tão pre ju di ca da ao lon go dos úl ti mos anos. Mu i to
obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta, agra de ço-lhe, di zen do que suas
pa la vras me fa zem, mais uma vez, re lem brar que a
re cri a ção da Su de ne e da Su dam são pas sos im por-
tan tís si mos, mas ago ra vem a con se qüen te ação. É
ne ces sá rio que es ses ór gãos se jam do ta dos de re-
cur sos hu ma nos e, prin ci pal men te, fi nan ce i ros e dos
ins tru men tos tri bu tá ri os de que sem pre dis pu se ram –
os fun dos cons ti tu ci o na is e fun dos de in ves ti men tos – 
para de sen vol ver, ra pi da men te, as re giões em que
es tão si tu a dos e para as qua is são vo ca ci o na dos,
como é o caso do Nor des te, com a Su de ne, e do Nor-
te, com a Su dam. É isso que es pe ra mos.

O Con gres so Na ci o nal es ta rá sem pre a pos tos
para co la bo rar e apla u dir as ações que tra gam me lho-
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ri as para a qua li da de de vida do nos so povo, para
com ba ter as de si gual da des re gi o na is e so ci a is, como 
tão bem apon tou V. Exª.

Ao exi gir o que for de vi do à Ba hia e ao Nor des te,
por cer to que não es ta rei me re fe rin do a fa vo res con -
ce di dos, mas ao di re i to de per ten cer a esta gran de
Na ção. Por que não é ace i tá vel, per mi tam-me in sis tir,
a hi pó te se de cons tru ir mos um Bra sil rico se per ma-
ne cer re le ga do à po bre za e à ex clu são um ex pres si vo
con tin gen te de ho mens e mu lhe res que vi vem em
nos sos Esta dos. A Ba hia, te nho cer te za, con ti nu a rá
cum prin do seus de ve res com seu povo e com o Bra -
sil, bus can do sem pre o de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al que per mi ti rá a cons tru ção de uma so ci e da de
mais jus ta e igua li tá ria.

O Sr. Del cí dio Ama ral (Blo co/PT – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Del cí dio Ama ral, ia en cer rar o meu pro nun ci a men to,
mas, di an te do seu pe di do de apar te, fico ex tre ma-
men te sa tis fe i to em ou vir V. Exª.

O Sr. Del cí dio Ama ral (Blo co/PT – MS) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, pri me i ra men te, que ro cum pri men-
tá-lo pelo pro nun ci a men to e re gis trar em seu nome os 
bons ad mi nis tra do res que a Ba hia trou xe para con tri-
bu ir não só com o de sen vol vi men to do Esta do da Ba -
hia, mas tam bém do Bra sil. Qu e ro fa zer um re gis tro
im por tan te em re la ção ao Pro je to Luz no Cam po, fa -
zer uma pe que na cor re ção. O Pro je to Luz no Cam po,
ide a li za do pelo ex-Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, teve o
ma i or su ces so e foi mais efi ci en te men te ins ta la do no
meu Esta do, Mato Gros so do Sul, e vi a bi li za do pelo
Go ver na dor Zeca do PT. O Mato Gros so do Sul e a
Ba hia es tão dis pu tan do o me lhor po si ci o na men to na
ins ta la ção do pro je to Luz no Cam po. Des sa for ma, eu
não po de ria de i xar de fa zer este re gis tro e, mais uma
vez, pa ra be ni zá-lo. Eu não es ta va pre sen te quan do o
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, ra pi da men te, fa lou hoje
so bre seu Pro je to de Lei nº nº 317. Re gis tro aqui que
as idéi as apre sen ta das são mu i to in te li gen tes e mu i to
com pe ten tes. Esse as sun to será de ba ti do nos pró xi-
mos me ses no Se na do Fe de ral, en fo can do uma
ques tão mu i to im por tan te, que é o pa pel do Ban co
Cen tral, o pa pel da fis ca li za ção das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras no País e o pa pel do Con se lho Mo ne tá rio Na ci-
o nal como uma es pé cie de juiz, como uma es pé cie de 
ori en ta dor ma i or no dia-a-dia do fun ci o na men to da
eco no mia bra si le i ra. Encer ro, pa ra be ni zan do V. Exª
pelo pro nun ci a men to, Se na dor Cé sar Bor ges.Tra ba-
lha re mos mu i to jun tos, não só em prol de Mato Gros -
so do Sul e da Ba hia, mas em prol do Bra sil.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe, Se na dor Del cí dio Ama ral. O apar te de V. Exª
en ri que ce o meu pro nun ci a men to. No en tan to, sem
de for ma ne nhu ma du vi dar da sua afir ma ti va, por que
sei que para V. Exª o me lhor Pro gra ma Luz no Cam po
foi re a li za do no Mato Gros so do Sul, fi ca rei com a pa -
la vra do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, que ates tou que 
o Esta do que me lhor efe ti vou esse pro gra ma foi a Ba -
hia, que mais uma vez deu um gran de exem plo. Mas
eu não te nho dú vi da de que o se gun do lu gar foi do
Mato Gros so do Sul.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela Li de ran-
ça do PMDB, se guin do o pro ces so de in ter ca la ção de
um ora dor ins cri to e um Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, nos úl ti mos 40 anos
a agri cul tu ra bra si le i ra so freu to dos os ti pos de re ve-
zes. Mu dan ças de rumo nem sem pre acer ta das, cri -
ses ins ti tu ci o na is, po lí ti cas in ter nas com ple ta men te
equi vo ca das, vi tó ri as e der ro tas na que da de bra ço
no pla no ex te ri or de i xa ram o se tor em al guns mo men-
tos vul ne rá vel, mas ele se guiu de pé.

Hoje, a nos sa agri cul tu ra está mo der ni za da e já
com pe te, em inú me ros pro du tos, em pé de igual da de,
com pro du to res dos Esta dos Uni dos e União Eu ro-
péia. E mais: am pli a mos nos sos mer ca dos na Ásia e
na Áfri ca. O Bra sil hoje é o nono ex por ta dor de ali-
men tos do mun do.

O agro ne gó cio, ter mo que de fi ne a soma das ope -
ra ções de pro du ção e dis tri bu i ção de su pri men tos agrí -
co las, re pre sen ta 94% do sal do da ba lan ça co mer ci al,
com um su pe rá vit de, apro xi ma da men te, US$9 bi lhões,
so men te no pri me i ro se mes tre des te ano. 

O se tor ge rou, no ano pas sa do, sal do co mer ci al
de US$20 bi lhões. No acu mu la do de ju lho de 2002 a
ju nho des te ano já atin giu US$24 bi lhões, agre gan do
até aqui mais US$3,6 bi lhões no sal do da ba lan ça co -
mer ci al. São nú me ros im por tan tes, em bo ra, ain da, te -
nha mos um lon go ca mi nho a per cor rer até che gar-
mos à meta a ser al can ça da de US$30 bi lhões de su -
pe rá vit da ba lan ça agrí co la.

A agri cul tu ra bra si le i ra tem um his tó ri co de lu tas
para so bre vi ver. Entre 1960 e 1970, o cres ci men to do
Pro du to Inter no Bru to foi de 6% ao ano, sen do que o
se tor agrí co la cres ceu ape nas 4,4%. Esse pa drão,
ape nas re gu lar, se de veu à cri se ins ti tu ci o nal e po lí ti-
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ca e ao es tí mu lo ao pro ces so de subs ti tu i ção de im -
por ta ções em pre ju í zo, ob vi a men te, da agro pe cuá ria.

Na dé ca da se guin te, a po lí ti ca agrí co la vol-
tou-se para o mer ca do ex ter no, em de tri men to do
mer ca do in ter no, be ne fi ci a do pela es tru tu ra ção do
cré di to ao se tor, com ta xas de ju ros sub si di a das e a
im plan ta ção da po lí ti ca de pre ços mí ni mos. A pro du-
ção, Srªs e Srs. Se na do res, re gis trou cres ci men to de
3,8%, con si de ra do bom para a épo ca. A dé ca da de 80 
trou xe si na is de for ça para a nos sa agri cul tu ra. A des -
pe i to da cri se in ter na ci o nal, a pro du ção na ci o nal con -
se guiu abas te cer o mer ca do in ter no, com pre ços
com pa tí ve is, con tri bu in do, des sa for ma, com o ajus ta-
men to da eco no mia.

O iní cio da dé ca da de 90 ca rac te ri zou-se pela
aber tu ra eco nô mi ca e a re du ção do Esta do. As pro-
fun das me xi das na eco no mia, no en tan to, aca ba ram
pa ra li san do o se tor que re gis trou uma re du ção de
42,87% no vo lu me de re cur sos con ce di dos aos pro -
du to res e às co o pe ra ti vas agrí co las.

A nos sa agri cul tu ra amar ga va, as sim, um pe río-
do de gran des di fi cul da des, a par tir da rup tu ra abrup -
ta com o mo de lo tra di ci o nal de cré di to ru ral e com a
Po lí ti ca Ge ral de Pre ços Mí ni mos, sem a ado ção de
po lí ti cas al ter na ti vas.

Da dos da Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci-
men to in di cam que o re sul ta do dis so foi uma pro du-
ção de grãos da or dem de 58 mi lhões de to ne la das,
na sa fra 90/91, 23% in fe ri or à sa fra 89/90. A cri se, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs.

Se na do res, obri gou o Go ver no a re a ti var os ins -
tru men tos tra di ci o na is da po lí ti ca de pre ços mí ni mos
e cré di to ru ral.

Nos anos se guin tes, fa to res como a es ta bi li za-
ção da eco no mia pelo Pla no Real; a mo der ni za ção da 
fro ta agrí co la, o pro ces so de aber tu ra in ter na ci o nal, a
bus ca do equi lí brio fis cal, a es ta bi li da de mo ne tá ria,
os avan ços em pes qui sa e tec no lo gia, por meio da
Embra pa, ala van ca ram, de vez, o cres ci men to do se -
tor, com re cor des so bre re cor des de pro du ção e ex -
por ta ção.

Não se tra ta, Sr.Pre si den te, de re pe tir aqui a
sur ra da má xi ma de que so mos o País do fu tu ro. Mas,
não se pode ne gar que nos en che de pers pec ti vas a
pre vi são do re la tó rio anu al e com mo di ti es da Con fe-
rên cia da ONU so bre De sen vol vi men to de Co mér cio,
lan ça do há pou cos dias, com 90 mi lhões de hec ta res
de ter ras vir gens e ará ve is, para se tor nar o ma i or pro -
du tor agrí co la do mun do nos pró xi mos 12 anos.

Para che gar mos ao atu al pa drão de ex ce lên cia
no se tor, fo ram im por tan tes os no vos in ves ti men tos

de po lí ti ca agrí co la, com ên fa se para a de sin de xa ção
de pre ços, me di das de re es tru tu ra ção e sis te ma ti za-
ção do Pro gra ma de Ga ran tia de Ati vi da de Agro pe-
cuá ria, e me lho ri as de in fra-es tru tu ra, com a mo der ni-
za ção dos por tos de al guns cor re do res mul ti mo da is.

No edi to ri al “O Cam po Con ti nua a Mo der ni-
zar-se”, O Esta do de S.Pa u lo des ta cou: “Não se com -
pram tra to res, co lhe i ta de i ras quan do os ne gó ci os vão
mu i to mal e as pers pec ti vas são de ses ti mu lan tes”.

De fato, com fi nan ci a men tos do BNDES, os pro -
du to res com pra ram, apro xi ma da men te, 40 mil no vos
equi pa men tos agrí co las em 2002, re pre sen tan do um
au men to nas ven das de apro xi ma da men te 25% em
re la ção a 2001.

Na po lí ti ca ex ter na, o Go ver no se mo vi men ta
com au to no mia e fir me za e toma me di das con cre tas.
Lem bro duas de las: a apro xi ma ção com a Aus trá lia,
jun to à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio no pa i nel
con tra os Esta dos Uni dos no caso do pro te ci o nis mo
ao al go dão. E o anún cio de que o Mi nis tro Ro ber to
Ro dri gues vai re cor rer à OMC con tra a po lí ti ca de
sub sí di os para o açú car da União Eu ro péia. Como se
vê, não há nin guém brin can do no se tor agrí co la in ter-
na ci o nal. O Bra sil tem que se im por cada vez mais.

Para se ter uma idéia de como o jogo é pe sa do,
no úl ti mo dia 26 de ju nho, no ti ci ou-se que os Esta dos
Uni dos de ram US$5 bi lhões de sub sí di os aos seus
pro du to res de al go dão, além do au to ri za do en tre
1999-2002. E esse não é um caso iso la do. Há, em
mé dia, US$200 bi lhões de dó la res por ano para se -
rem gas tos em sub sí di os no eixo Esta dos Uni-
dos-União Eu ro péia.

Ana lis tas in ter na ci o na is, no en tan to, con tes tam
a efi cá cia des sa po lí ti ca de sub sí di os in ter nos das
gran des na ções, so bre tu do Esta dos Uni dos e Fran ça.
São me di das que es tão em po bre cen do os pe que nos
pro du to res e en ri que cen do os gran des fa zen de i ros e
as gi gan tes do agro ne gó cio in ter na ci o nal.

Du ran te a aber tu ra da re u nião do Con se lho
Eco nô mi co e So ci al da ONU, no fim do se mes tre pas -
sa do, o ex-Mi nis tro Ru bens Ri cu pe ro, Se cre tá rio-Ge-
ral da Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre De sen-
vol vi men to, afir mou: “além de não aju da rem os pe-
que nos, nas na ções avan ça das, os sub sí di os são
per ver sos, ao agra var a mi sé ria da agri cul tu ra dos pa -
í ses po bres, por meio da con cor rên cia des le al e do
dum ping de pro du tos sub si di a dos, que des tro em a
pro du ção dos mais dé be is”.

Em ar ti go pu bli ca do na Ga ze ta Mer can til, o
Pre si den te do Gru po Nova Amé ri ca, Ro ber to de Me -
ne zes Bar bo sa, diz que “por onde quer que se olhe,
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há di fi cul da des à vis ta”. E pros se gue: “as con ver sas
para a for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé -
ri cas, pre vis tas para en trar em vi gor a par tir de 2005,
pros se guem em per ra das”. A nova ro da da de ne go ci a-
ção da OMC, em se tem bro, não pro me te avan ços sig -
ni fi ca ti vos. O mun do na ver da de, está imer so numa
lon ga jor na da de ne go ci a ções...”. Que o diga o com -
ba li do Mer co sul; mes mo pres si o na do pe los in te res-
ses nor te-ame ri ca nos, ele po de rá ga nhar fô le go com
os no vos ares po lí ti cos e eco nô mi cos que são res pi-
ra dos tan to no Bra sil quan to na Argen ti na.

Ouço, com mu i ta sa tis fa ção, o no bre Se na dor
Del cí dio Ama ral.

O Sr. Del cí dio Ama ral (Blo co/PT – MS) – Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, o pro nun ci a men to de V. Exª é
mu i to im por tan te, as sim como a abor da gem em re la-
ção à agri cul tu ra bra si le i ra. No meu Esta do, Mato
Gros so do Sul, a agri cul tu ra é pu jan te. Como V. Exª
bem dis se no iní cio de seu pro nun ci a men to, há, na -
que la re gião, ín di ces de gran de efi ciên cia na pro du-
ção de soja e de mi lho, sem fa lar na nos sa pe cuá ria.
O Esta do pos sui o ma i or re ba nho do Bra sil, e cres ce-
mos mu i to na su i no cul tu ra, na avi cul tu ra. Os nos sos
pro du to res hoje são bas tan te efi ci en tes. Tal vez não ti -
ve ram os mes mos pri vi lé gi os de pro du to res em ou-
tros pa í ses, em ou tros con ti nen tes. E o Bra sil pre ci sa
apos tar na agri cul tu ra – como tem fe i to sis te ma ti ca-
men te o Pre si den te Lula – por que, as so ci a da à agro -
in dús tria, ela re pre sen ta o fu tu ro do Bra sil. De ve mos
pen sar não só na ex por ta ção de pro du tos pri má ri os,
mas tam bém na agre ga ção de va lor a es ses pro du tos.
Caro Se na dor Re nan Ca lhe i ros, eu apro ve i to a opor -
tu ni da de para ma ni fes tar uma pre o cu pa ção que tem
to ma do o tem po do Go ver no. Pre ci sa mos en con trar a
so lu ção que o País e os nos sos efi ci en tes agri cul to res
exi gem. Te mos uma agri cul tu ra for te, mas não se tem
uma agri cul tu ra e uma pe cuá ria pu jan tes se a in-
fra-es tru tu ra do País não fun ci o nar. Fa la mos mu i to
que os ju ros são im por tan tes para o de sen vol vi men to
do País, mas esse é ape nas um dos tó pi cos ne ces sá-
ri os para a gran de ar ran ca da para o de sen vol vi men to
que toda a po pu la ção bra si le i ra es pe ra. Esta mos ten -
do mu i tas di fi cul da des, na tu ral men te her da das, prin -
ci pal men te para es co ar nos sos pro du tos. Algu mas re -
giões es tão cres cen do, mais es pe ci fi ca men te o Cen -
tro-Oes te, cuja pre vi são de cres ci men to para este
ano é de apro xi ma da men te 17%. Te mos ele va da pro -
du ção de soja, de mi lho e so mos os me lho res pro du-
to res do mun do de al gu mas co lhe i tas. Mas, in fe liz-
men te, nos sos pro du to res es tão sen do pre ju di ca dos
por ca u sa das per das du ran te o trans por te pe las nos -
sas ro do vi as pre cá ri as, como V. Exª fa lou mu i to bem.

Isso sem fa lar nos três dias que uma car re ta es pe ra
no Por to de Pa ra na guá até car re gar um na vio. Este é
o nos so gran de de sa fio. O Go ver no do Pre si den te
Lula avan çou mu i to com essa de ci são quan to aos ju -
ros. A eco no mia já co me ça a de mons trar si na is de
que as ma i o res di fi cul da des pas sa ram, de que o pior
pas sou, de po is de um ajus te duro, mas co ra jo so e ne -
ces sá rio. Ago ra o nos so de sa fio é o de sen vol vi men to;
e, para isso, a in fra-es tru tu ra é fun da men tal. Um País
que não tem trans por te, que não tem mo da is, como
bem V. Exª dis se – por tos, ae ro por tos, além das fer ro-
vi as su ca te a das –, um País que não tem ener gia, que
não tem te le co mu ni ca ções nem re gras cla ras para vi -
a bi li zar os in ves ti men tos ne ces sá ri os não pode dar
va zão a todo o po ten ci al que tem como o ma i or pro du-
tor de ali men tos do mun do. O de sa fio está pos to, Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros. É ex tre ma men te im por tan te
que V. Exª te nha abor da do esse tema. O gran de de sa-
fio da qui para fren te é cri ar con di ções para que exis -
tam in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra com ba ses cla -
ras, trans pa ren tes, efe ti va men te in cen ti van do as pes -
so as que acre di tam no País, que que rem nele in ves tir
e que vão tor ná-lo de sen vol vi do, fra ter no e ci da dão.
Pa ra béns, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – V.
Exª tem ab so lu ta ra zão. Este País pode, sim, se ex-
pan dir. V. Exª, que é de um Esta do es sen ci al men te
agrí co la, uma das me lho res ca be ças des te Se na do
Fe de ral, co nhe ce so be ja men te o as sun to. Fico mu i to
hon ra do e fe liz com o apar te, com o qual con cor do em 
gê ne ro e nú me ro.

Um se tor, Se na dor Del cí dio, que cres ce seis ve -
zes mais que a mé dia na ci o nal, re pre sen ta 29% do Pro -
du to Inter no Bru to e gera 27% dos em pre gos do País, V.
Exª tem ra zão, pode, sim, se ex pan dir. Para isso, há de
en fren tar di fi cul da des in ter nas, me lho ran do a com pe ti ti-
vi da de ex ter na. Os obs tá cu los vão des de a am pli a ção
do cré di to ao se tor, até ques tões mais re cor ren tes,
como a dis cus são em tor no dos trans gê ni cos. Pas sa
por as sun tos con tem po râ ne os, como as re for mas cons -
ti tu ci o na is, a re du ção do cus to Bra sil, a dis tri bu i ção de
ren da e a re du ção das ta xas de ju ros. Aliás, a ace le ra-
ção da que da da taxa Se lic, que on tem re cu ou 2,5 pon -
tos per cen tu a is, para 22% ao ano, sem viés – a ma i or
que da des de maio de 1999 – é de mons tra ção cla ra de
que a re to ma da do cres ci men to eco nô mi co pode es tar
sen do ame a ça da pe los ju ros al tos.

Embo ra em pre gue 27% da po pu la ção eco no mi-
ca men te ati va, a nos sa agri cul tu ra ain da não con tri-
bu iu de ci si va men te para aca bar mos com as de si gual-
da des so ci a is em nos so País. Con ti nu a mos a amar -
gar a 65ª po si ção no Índi ce de De sen vol vi men to Hu -
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ma no da ONU, atrás de pa í ses como a Argen ti na e
Uru guai, mer gu lha dos que es ta mos num mar de in-
jus ti ças so ci a is, re sul ta do de uma con cen tra ção de
ren da ab so lu ta men te ina ce i tá vel.

Em re cen te ar ti go na Ga ze ta Mer can til, o Mi-
nis tro José Gra zi a no, Co or de na dor do Pro je to Fome
Zero, afir ma que “o País tem dez mi lhões de fa mí li as,
algo como 44 mi lhões de pes so as, que não dis põem
de re cur sos su fi ci en tes para ter aces so a, pelo me-
nos, 1.900 ca lo ri as/dia”. São in for ma ções como es-
sas que nos obri gam a so mar es for ços no sen ti do de
tra ba lhar mos cada vez mais pelo for ta le ci men to do
co o pe ra ti vis mo. Só para lem brar, o nos so Mi nis tro
Ro ber to Ro dri gues é um co o pe ra ti vis ta con vic to.

Há que se res sal tar a de ci são do Go ver no de li -
be rar, no mês pas sa do, R$5,4 bi lhões para o in cre-
men to do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar. É o ma i or vo lu me de re cur sos li -
be ra dos para o se tor. Isso vai pos si bi li tar o au men to
em 44% na quan ti da de de con tra tos do Pro naf, que
sal ta rá de 970 mil para 1,4 mi lhão.

Já en cer ro, Sr. Pre si den te!
A agri cul tu ra fa mi li ar é um seg men to com mais de

cin co mi lhões de es ta be le ci men to ru ra is em todo o
País, to ca dos ex clu si va men te por fa mí li as que ocu pam
uma área de 107 mi lhões de hec ta res e gira mais de 18
bi lhões de re a is do Va lor Bru to da Pro du ção. Só no Nor -
des te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sig ni fi cam
mais de dois bi lhões de es ta be le ci men tos fa mi li a res,
que mo vi men tam mais de 3 bi lhões de re a is.

Em dis cur so, no dia 30 de abril des te ano, du -
ran te a so le ni da de dos 30 anos da Embra pa, o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va foi mu i to fe liz quan do
afir mou: “a agri cul tu ra e a pe cuá ria bra si le i ras são a
de mons tra ção mais viva de que este País pode cres -
cer; este País pode ter um PIB ma i or, a par tir do suor
der ra ma do pelo ros to de cada um dos 175 mi lhões de
bra si le i ros que aqui re si dem”.

Para en cer rar, acres cen to que pre ci sa mos le var
para o cam po um pro je to de cri a ção do Se brae Ru ral:
uma es co la, um cen tro de for ma ção e qua li fi ca ção de
mão-de-obra, ge ra dor de em pre go e ren da no meio
ru ral – uma pro pos ta que, a exem plo do Se brae que
to dos nós co nhe ce mos, gere opor tu ni da des de em-
pre go e ren da, so bre tu do àque les que pre ten dem se
pro fis si o na li zar e se fi xar no cam po.

O êxo do ru ral ocor ri do no Bra sil nos úl ti mos cin -
qüen ta anos trans for mou-nos de país agrá rio em ur -
ba no. Hoje, está mu i to cla ro que este pode ser um
país ur ba no e agrá rio; pode ser a na ção da in dús tria,
do co mér cio, da agri cul tu ra, do tu ris mo, do se tor de

ser vi ços, en fim, do de sen vol vi men to sus ten tá vel,
com ge ra ção de opor tu ni da de para to dos, da dis tri bu-
i ção da ri que za, com jus ti ça so ci al e ge ra ção de em -
pre go e ren da.*

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do, Srªs e Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se guin-

do a or dem de in ter ca lar um ora dor ins cri to e um pela
Li de ran ça, con vi do para ocu par a tri bu na o Se na dor
Ma gui to Vi le la, que tem o tem po dis po ní vel até as 18
ho ras e 30 mi nu tos para seu pro nun ci a men to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu -
gar, que ro agra de cer ao emi nen te Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, ex-Go ver na dor do Rio Gran de do Nor te,
por ter con ce di do seu tem po para que eu pu des se
usar da pa la vra.

Hoje, a Câ ma ra Fe de ral pres tou uma ho me na-
gem jus tís si ma ao bi cen te ná rio de Luís Alves de Lima 
e Sil va, o Du que de Ca xi as. Enten di que o Se na do
tam bém não po de ria de i xar de pres tar uma ho me na-
gem àque le gran de bra si le i ro, àque le que hoje é um
dos he róis des ta Pá tria.

Esta mos mu i to pró xi mos à data em que se co -
me mo ra o bi cen te ná rio des te que é um dos ma i o res
per so na gens da His tó ria bra si le i ra.

No dia 25 de agos to de 1803, nas ceu Luís Alves
de Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as.

Lon ge de re pre sen tar ape nas um nome ilus tre,
co ber to de gló ria, mas en cer ra do nos li vros e ar qui-
vos his tó ri cos, Ca xi as per ma ne ce vivo e atu al, fa lan-
do a to dos os bra si le i ros que amam a sua Pá tria.

Mais par ti cu lar men te aos mem bros de nos sas
For ças Arma das e ain da mais es pe ci al men te aos sol -
da dos e ofi ci a is do Exér ci to, que o têm por seu Pa tro-
no, o exem plo de Du que de Ca xi as pa i ra como um
ide al a ser per se gui do; é o nome tu te lar que ins pi ra
co ra gem e ab ne ga ção, bra vu ra e ge ne ro si da de, jun -
ta men te com a de di ca ção in can sá vel no cum pri men to
do de ver para com a Na ção Bra si le i ra.

Sin to-me mu i to hon ra do, Sr. Pre si den te, por ter
tido a ini ci a ti va de apre sen tar o pro je to de lei aqui nes -
ta Casa que ori gi nou a Lei nº 10.641, de 28 de ja ne i ro
de 2003, a qual “ins cre ve o nome de Luís Alves de
Lima e Sil va, o Du que de Ca xi as, no Li vro dos He -
róis da Pá tria”. E, en quan to fi zer sen ti do a idéia de
Na ção Bra si le i ra, seu nome per ma ne ce rá ins cri to
nes se li vro, guar da do no Pan teão da Li ber da de e da
De mo cra cia, há pou cas cen te nas de me tros des te
ple ná rio.
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Pois, se devo fa lar da im por tân cia do Du que de
Ca xi as para to dos nós, não pos so de i xar de re fe-
rir-me a seu ines ti má vel pa pel para as se gu rar a uni -
da de da Na ção, con gra çan do um povo que, se pode
apre sen tar tra ços ét ni cos di fe ren ci a dos, par ti lha de
uma cul tu ra es sen ci al men te ho mo gê nea, dos mes-
mos mo dos de ser e de sen tir.

É ele, o Du que de Ca xi as, uma das pe dras fun -
da men ta is so bre as qua is se eri ge a Na ção Bra si le i ra,
como o pro va, de modo in con tes te, a sua bi o gra fia.

O fi lho do Ma re chal-de-Cam po Fran cis co de
Lima e Sil va e de Dona Ma ri a na Cân di da nas ceu, há
200 anos, na Vila do Por to da Estre la, na ca pi ta nia do
Rio de Ja ne i ro. Mi li tar des de a mais ten ra ida de, pas -
sa a in te grar, no al vo re cer de nos sa vida como País
in de pen den te, o se le to Ba ta lhão do Impe ra dor. Não
terá sido por aca so, mas pelo cla ri vi den te re co nhe ci-
men to de suas qua li da des, se não por pre des ti na ção,
que o jo vem Te nen te Luís Alves de Lima e Sil va é o
pri me i ro a re ce ber, das mãos do Impe ra dor Dom Pe -
dro I, a re cém-cri a da ban de i ra do Impé rio.

Logo de po is, em 1823, o jo vem ofi ci al des lo-
ca-se para a Ba hia, lu tan do pela con so li da ção de
nos sa li ber da de ante a re sis tên cia das for ças por tu-
gue sas. O tí tu lo que lhe ad ve io de seu ba tis mo de
fogo será tam bém aque le que mais pre za rá, por toda
a vida: o de Ve te ra no da Inde pen dên cia.

É as sim tam bém que se ini cia, e pros se gue em
su ces si vas cam pa nhas, uma im pres si o nan te car re i ra
de sol da do e co man dan te vi to ri o so.

A Gu er ra Cis pla ti na, em que pe sem os bons re -
sul ta dos da cam pa nha mi li tar bra si le i ra, re sol ve-se,
em 1828, por um tra ta do que as se gu ra a in de pen dên-
cia do Uru guai. O já Ca pi tão Lima e Sil va des ta ca-se
por sua com pe tên cia e bra vu ra, re ce ben do pos tos de
co man do e con de co ra ções.

Após a ab di ca ção de Dom Pe dro I, en fren ta o
País, no pe río do re gen ci al e nos pri me i ros anos de
go ver no do novo Impe ra dor, cons tan tes ame a ças de
de sa gre ga ção, re pre sen ta das pe las re vol tas em di-
ver sas pro vín ci as. Ca xi as de sem pe nha rá de ci si vo pa -
pel no com ba te fir me às re vol tas e nos ges tos de con -
ci li a ção que se lhe se guem, para ga ran tir a paz e a
uni da de bra si le i ras, o que lhe vale a de no mi na ção de
O Pa ci fi ca dor.

É, aliás, li ber tan do a ci da de ma ra nhen se de Ca -
xi as do do mí nio dos re vol to sos da Ba la i a da que Luís
Alves de Lima e Sil va re ce be rá o tí tu lo no bi liár qui co
de Ba rão de Ca xi as, em 1841. Será tam bém ele i to
De pu ta do pela Pro vín cia do Ma ra nhão, em re co nhe-
ci men to de seu povo pela pa ci fi ca ção.

Após co man dar rá pi das ações mi li ta res con tra
os le van tes li be ra is de São Pa u lo e Mi nas Ge ra is, o
Pa ci fi ca dor vai de di car-se a uma das cam pa nhas
mais ár du as, que foi a Re vo lu ção Far rou pi lha nas ter -
ras ga ú chas. Lu tan do bra va men te, mos tran do suas
ele va das qua li da des de es tra te gis ta, o Co man dan-
te-Che fe Ca i xas será mag nâ ni mo após a vi tó ria, em
1845, quan do, de acor do com Pe dro Cal mon, as se gu-
rou “a dig ni da de da paz jus ta, co brin do as for ças em
luta com o véu ilu mi na do da con cór dia e da pa ci fi ca-
ção. Pois ali – con ti nua o his to ri a dor – re u niu ao gê nio
de guer re i ro con su ma do a ge ne ro si da de cle men te e
ali ci a do ra”.

O re co nhe ci men to por sua ação fir me e ir re pre-
en sí vel pela paz dar-se-á pela efe ti va ção no pos to de
Ma re chal-de-Cam po, pela ele va ção ao tí tu lo de Con -
de e, por fim, pela in di ca ção para as su mir o man da to
de Se na dor do Impé rio, como re pre sen tan te do Rio
Gran de do Sul, o que ocor re de fato em 1845.

Pou cos anos de po is, en tre tan to, está de vol ta à
mes ma Pro vín cia, no me a do seu Pre si den te, quan do já
se mos tra va ine vi tá vel o con fli to ar ma do com o Uru guai.
Em mais uma de suas cam pa nhas vi to ri o sas, Ca xi as
ba te rá as tro pas do ca u di lho uru gua io Ma no el Ori be,
tra zen do um cur to pe río do de es ta bi li da de à re gião.

O ho mem da ir res tri ta con fi an ça de Dom Pe dro
II pas sa, en tão, pelo pe río do mais bri lhan te de sua
car re i ra po lí ti ca. Com o tí tu lo de Mar quês de Ca xi as, é 
in ves ti do no car go de Mi nis tro da Gu er ra, as su min do,
por duas ve zes, a Pre si dên cia do Con se lho de Mi nis-
tros do Impé rio, o car go mais alto do co man do da Na -
ção, de po is do Impe ra dor.

Em 1862, al can ça o úl ti mo pos to da car re i ra mi li-
tar, como Ma re chal-do-Exér ci to, vol tan do, no ano se -
guin te, ao Se na do Impe ri al.

O Mar quês de Ca xi as é, en tão, um mi li tar cu mu-
la do de gló ri as, bem- su ce di do como ad mi nis tra dor e
mem bro do Le gis la ti vo, po den do dar-se o di re i to de
al me jar um tran qüi lo fi nal de car re i ra.

As cir cuns tân ci as e o sen ti do de seu de ver para
com a Pá tria vão lan çá-lo, en tre tan to, na mais ár dua e 
di fí cil de suas cam pa nhas mi li ta res e, igual men te, no
mais am plo con fli to bé li co que já ocor reu na Amé ri ca
do Sul. Irrom pe, em 1865, a Gu er ra do Pa ra guai, que
vai unir Bra sil, Argen ti na e Uru guai con tra as for ças
pa ra gua i as do di ta dor So la no Lo pes.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, pror ro go a ses são por mais dez mi nu-
tos, para que V. Exª pos sa ter mi nar o seu bri lhan te
pro nun ci a men to.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pela de fe rên cia de V. Exª. 

Ca xi as é no me a do Co man dan te-Che fe das for ças
do Impé rio. No auge de sua ca pa ci da de es tra té gi ca,
mos tra rá no tá vel e bem-su ce di do des cor ti no. O Co-
man dan te-Che fe Ca xi as só de i xa rá o cam po de ba ta lha
após en trar em Assun ção, em 1869, com a guer ra pra ti-
ca men te ter mi na da. Re tor nan do à ca pi tal, tor na-se o
úni co bra si le i ro a re ce ber o tí tu lo de du que, em si nal do
mais alto re co nhe ci men to do Impé rio bra si le i ro.

Pen so, en tre tan to, que ao nos re fe rir mos ao seu
se pul ta men to po de mos tra zer luz so bre uma de suas
mais no tá ve is qua li da des. É pre ci so que se diga que
Luís Alves de Lima e Sil va acu mu lou hon ra ri as e tí tu-
los sem pe dir por eles ou de les fa zer ques tão. De
modo co e ren te, con for me suas dis po si ções tes ta-
men tá ri as, foi en ter ra do no dia se guin te a sua mor te,
em 7 de maio de 1880, sem pom pa e sem hon ras mi li-
ta res, com o ca i xão sen do con du zi do, sin ge la men te,
por seis sol da dos da Gu ar ni ção da Cor te.

Ten do ba i xa do à se pul tu ra, foi lem bra do, em tom
co mo vi do, pelo gran de es cri tor e mi li tar Alfre do de Ta u-
nay, sen do es tas as úl ti mas pa la vras que en tão pro fe riu:
“Só a ma i or con ci são, uni da à ma i or sin ge le za, é que
po de rá con tar os seus fe i tos! Não há ar rou bos de elo-
qüên cia ca pa zes de fa zer ma i or esta in di vi du a li da de,
cujo prin ci pal atri bu to foi a sim pli ci da de na gran de za.”

Eis o que ti nha a di zer, como mo des ta ho me na-
gem ao Du que de Ca xi as, he rói da Pá tria, cujo bi cen-
te ná rio ocor re no pró xi mo Dia do Sol da do, 25 de
agos to.

Tam bém pres to ho me na gens a to dos os sol da-
dos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, al gum ora dor ain da pode com -
par ti lhar des ses dez mi nu tos res tan tes.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
o ma i or pra zer, con ce do um apar te ao ilus tre Se na dor
Mão San ta, gran de es ta dis ta e tam bém um pro fun do
co nhe ce dor da nos sa his tó ria.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) –V. Exª res ga ta
essa jus ta ho me na gem do Se na do ao ex-Se na dor
Du que de Ca xi as. Eu gos ta ria de co la bo rar com V.
Exª: Du que de Ca xi as fica na his tó ria pela ca pa ci da de
de nun ca hu mi lhar os ven ci dos. Entre tan to, a his tó ria
é es cri ta como que rem os ven ce do res. A guer ra do
Pa ra guai foi a mais ver go nho sa pá gi na de nos sa his -
tó ria. Gu er ra bo ni ta foi a do Pi a uí, em que ex pul sa mos
por tu gue ses em con di ções ad ver sas. Essa, não. Re -
ce be mos di nhe i ro do per ver so mun do ca pi ta lis ta in-

glês por que os ir mãos pa ra gua i os co me ça ram a in-
dús tria têx til no país, uma gran de con cor rên cia para a
Ingla ter ra, ra i nha do co mér cio e dos ma res. O Bra sil,
a Argen ti na e o Uru guai fo ram co var de men te fi nan ci-
a dos para tru ci dar os ir mãos pa ra gua i os por que es ta-
vam con cor ren do in dus tri al men te com a Ingla ter ra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a co la bo ra ção de V. Exª, que, como eu ha via
dito, com pro va ser um ho mem mu i to cul to e co nhe ce-
dor da his tó ria do nos so País e do mun do, mas que ro
di zer a V. Exª que no Pa ra guai tam bém ha via um di ta-
dor bas tan te com pli ca do, que vi via in fer ni zan do a
vida dos seus ir mãos bra si le i ros, ar gen ti nos e uru-
gua i os. Não va mos dis cu tir essa ques tão. Pelo mé ri to
da que le gran de ma re chal que co man dou as três for -
ças in ter na ci o na is  da Argen ti na, do Uru guai e do Bra -
sil , fica aqui o re co nhe ci men to do Se na do ao ex-Se -
na dor, ao gran de Ma re chal, ao pa ci fi ca dor Du que de
Ca xi as.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se -
na do res.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – A Pre si dên-
cia de sig nou, nos ter mos do art. 140 do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o § 3º do art. 3º da Re so lu ção nº 1,
de 2002 – CN, os se guin tes Re la to res Re vi so res:

Me di da Pro vi só ria nº 121 – Se na dor
Hé lio Cos ta;

Me di da Pro vi só ria nº 122 – Se na dor
Sér gio Zam bi a si;

Me di da Pro vi só ria nº 123 – Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – A Srª
Se na do ra Fá ti ma Cle i de e os Srs. Se na do res João
Alber to Sou za, De mós te nes Tor res, Arthur Vir gí lio,
Edu ar do Aze re do, Ante ro Paes de Bar ros, Re gi nal do
Du ar te e Le o nel Pa van 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.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Go ver no Fe de ral ace na com a
cons tru ção de duas hi dre lé tri cas no rio Ma de i ra, pro -
je tos que, sem dú vi da, irão pos si bi li tar a ge ra ção de
em pre gos e a con so li da ção de um ou tro pro je to, a hi -
dro via do Ma de i ra. São sem dú vi da pro je tos de en ver-
ga du ra, de im pac to, e não ape nas sob a óti ca am bi en-
tal mas tam bém sob a óti ca so ci al, já que pro vo ca rá
al te ra ções na vida dos ri be i ri nhos e da po pu la ção em
ge ral de Por to Ve lho, ca pi tal de Ron dô nia.
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Nes te sen ti do, que ro co mu ni car que pro mo ve-
mos um se mi ná rio, nos úl ti mos dias 15 e 16 de agos -
to, em Por to Ve lho, even to de gran de su ces so, com a
pre sen ça da di re to ria da Ele tro brás, Ele tro nor te e Pe -
tro bras, uni ver si da de e mo vi men tos so ci a is que li dam
com o tema ener gia, para dis cu tir mos exa ta men te
isso – a res pon sa bi li da de so ci al e am bi en tal dos em -
pre en di men tos ener gé ti cos na Ama zô nia. Qu e re mos
de fi nir cla ra men te quem será be ne fi ci a do com a ener -
gia que virá das hi dre lé tri cas. Que mer ca do irá ab sor-
ver esta ener gia? Qu a is são as em pre sas e qua is são
os im pac tos de cor ren tes das obras? 

Tra ta mos o con sen so, no se mi ná rio, em tor no
de al gu mas ques tões que pas so a re la tar:

A Ama zô nia Oci den tal, re gião de meio am bi en te
in com pa rá vel, tem ca rac te rís ti cas que a tor nam sin-
gu lar em re la ção ao res to do mun do. Tal sin gu la ri da-
de, se ex plo ra da de acor do com o cor re to con ce i to de
sus ten ta bi li da de – aqui en ten di da como a in ten ção de 
vi a bi li zar pa drões de vida dig na para as ge ra ções
con tem po râ ne as, ga ran tin do qua li da de de vida às ge -
ra ções fu tu ras – pode vir a se cons ti tu ir em fon te pra ti-
ca men te ines go tá vel de ri que zas, que po de rão ser
trans for ma das em qua li da de de vida para todo o povo 
bra si le i ro e em ve to res de de sen vol vi men to e de in-
ser ção so be ra na do Bra sil no Mun do Glo ba li za do.

Ten do pre sen te que a ques tão ener gé ti ca se
cons ti tui em sé rio pro ble ma re gi o nal e que a uni ver sa-
li za ção do aces so e do uso dos ser vi ços de ener gia
elé tri ca, den tro do con ce i to de Inclu são So ci al, é uma
das idéi as-for ça que nor te ia o pro je to do atu al Go ver-
no Fe de ral, o Se mi ná rio de Por to Ve lho de ba teu, sob
a óti ca do de sen vol vi men to sus ten tá vel e do res pe i to
ao meio am bi en te e às co mu ni da des que ha bi tam
aque la re gião, as vá ri as pro pos tas de de sen vol vi men-
to do se tor ener gé ti co já apre sen ta das à so ci e da de.

O Bra sil his to ri ca men te se ca rac te ri za como um
Esta do Pa tri mo ni a lis ta, no qual os in te res ses pri va-
dos sem pre di ta ram as op ções, as pri o ri da des e as
obras pú bli cas. O atu al Go ver no foi ele i to sob a Ban -
de i ra da Mu dan ça, o que im pli ca em nova ori en ta ção
es tra té gi ca e em es tar com pro me ti do com no vas pri o-
ri da des e um novo fa zer po lí ti co.

Co e ren tes com o pro je to de mu dan ça, Pro je tos
de De sen vol vi men to e de Inte gra ção Re gi o nal fa zem
par te des sa nova ori en ta ção e de vem ter, como pre -
mis sa bá si ca, a re du ção das dis pa ri da des exis ten tes
en tre as di ver sas re giões ge o e co nô mi cas do Bra sil,
va lo ri zan do as po ten ci a li da des re gi o na is na for mu la-
ção de po lí ti cas pú bli cas.

Den tro des sa nova or dem na ci o nal, a Ama zô nia
não pode ser ana li sa da ape nas como re gião pro du to-

ra de in su mos que ser vi rão para ali men tar a in dús tria
dos cen tros mais de sen vol vi dos do Bra sil e do Mun do.
Pos su ir uma rica di ver si da de con fe re à Ama zô nia a
pos si bi li da de de trans for ma ção num cen tro de con su-
mo de de sen vol vi men to.

Nes se con tex to, ao ana li sar os di ver sos pro je tos
de apro ve i ta men to do po ten ci al ener gé ti co ama zô ni-
co, de vem-se le var em con ta, prin ci pal men te, as al ter-
na ti vas ener gé ti cas lo ca is e as ne ces si da des da re-
gião, vi san do à in clu são elé tri ca dos bra si le i ros que
ali re si dem e não dis põem des se ser vi ço fun da men tal
da vida mo der na. Assim, os pro je tos de de sen vol vi-
men to de vem ter como pon to de par ti da a ce le ri da de
na uni ver sa li za ção do aces so e do uso da ener gia
elé tri ca, em con jun to com a qua li da de, con ti nu i da de e 
mo di ci da de ta ri fá ria do ser vi ço ofe re ci do.

Foi con sen so en tre os par ti ci pan tes do Se mi ná-
rio que o abas te ci men to elé tri co deve es tar as so ci a do
a pro gra mas de de sen vol vi men to eco nô mi co e sus-
ten tá vel, con si de ran do as pe cu li a ri da des dos sis te-
mas iso la dos. A op ção para o su pri men to de ener gia
elé tri ca de for ma con ven ci o nal sem pre de ve rá ser
com ple men ta da com a ge ra ção dis tri bu í da ba se a da
no apro ve i ta men to de fon tes al ter na ti vas re no vá ve is,
e em es tri to res pe i to às re a li da des am bi en ta is, so ci a-
is e cul tu ra is.

Nos úl ti mos tem pos têm-se apre sen ta do à so ci-
e da de al gu mas pro pos tas para o su pri men to de gran -
des blo cos de ener gia elé tri ca para Ron dô nia, vi san-
do, in clu si ve, a ex por ta ção da ma i or par te des sa
ener gia para o res to do Bra sil. Den tre as al ter na ti vas
apre sen ta das, as de ma i or ape lo e que ge ram ma i o-
res ex pec ta ti vas na po pu la ção lo cal são: Li nhão de
Inte gra ção ao Sis te ma Inter li ga do Na ci o nal (Ja u ru-Vi-
lhe na); apro ve i ta men to Hi dre lé tri co do rio Ma de i ra e
Ga so du to Uru cu-Por to Ve lho. No to can te à ge ra ção
des cen tra li za da, já exis te um gran de nú me ro de
PCHs em cons tru ção.

Com pa ran do-se itens como: in ter ven ções pro-
vo ca das, cus tos e pra zos de man da dos para a im plan-
ta ção de cada um dos sis te mas pro pos tos, pode-se
per ce ber que a cons tru ção da in ter li ga ção Ja u ru-Vi-
lhe na é a al ter na ti va que re ú ne as me lho res con di-
ções para aten der, com ma i or ce le ri da de e me no res
im pac tos, as ur gen tes ne ces si da des de abas te ci-
men to con fiá vel de ener gia elé tri ca para Ron dô nia e
re giões ad ja cen tes. Ade ma is, cria a opor tu ni da de de
ex por ta ção da ener gia elé tri ca ex ce den te, tan to no
pre sen te, quan to no fu tu ro, quan do da im plan ta ção
de no vos pro je tos.

O pra zo pre vis to para ope ra ção da li nha, a par tir
do iní cio efe ti vo das obras, é de quin ze me ses. Res -
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sal ta-se que as al ter na ti vas con cor ren tes, Ga so du to
Uru cu-Por to Ve lho ou cons tru ção de hi dre lé tri cas no
rio Ma de i ra, de man dam mu i tos anos para sua im plan-
ta ção, os cro no gra mas apon tam para além de 2009, e 
en fren tam pro ble mas de li be ra ção am bi en tal ou, até
mes mo, ques ti o na men tos no Ju di ciá rio.

Res sal ta-se, ain da, que obras de in fra-es tru tu-
ra, como Ja u ru-Vi lhe na, são ne ces sá ri as ao ur gen te
pro ces so de uni ver sa li za ção do ser vi ço de ener gia
elé tri ca na Ama zô nia e não des car tam al ter na ti vas
ener gé ti cas de ca rá ter com ple men tar. A di ver si da de
ama zô ni ca con tem pla tan to so lu ções con ven ci o na is
quan to al ter na ti vas. Para aten di men to das co mu ni da-
des mais dis tan tes, lo ca is de di fí cil aces so e/ou de ba -
i xa den si da de po pu la ci o nal, de vem-se ado tar so lu-
ções in te gra das à re a li da de lo cal.

O Go ver no Fe de ral deve ins ti tu ir pro gra mas de
in cen ti vo a pro je tos de Pes qui sa e De sen vol vi men to
(P&D), com en fo que pri o ri tá rio em pro je tos de mons-
tra ti vos ener gé ti cos ino va do res, que vi sem ga ran tir o
abas te ci men to de ener gia elé tri ca as so ci a do ao de-
sen vol vi men to eco nô mi co or gâ ni co, de for ma a as se-
gu rar ge ra ção de em pre gos per ma nen tes e não so-
men te du ran te as obras.

Por fim, para que a so ci e da de pos sa ana li sar
com pro fun di da de os pro je tos em de ba te, vi san do
con tri bu ir po si ti va men te na opor tu ni da de das Con sul-
tas e Au diên ci as Pú bli cas, é im por tan te que o Go ver-
no Fe de ral tor ne pú bli cas as in for ma ções dis po ní ve is
so bre os pro je tos pro pos tos para o apro ve i ta men to do 
po ten ci al ener gé ti co da Ama zô nia Oci den tal.

As po lí ti cas de de sen vol vi men to vol ta das para a 
re gião ama zô ni ca de vem ser ela bo ra das a par tir da
ex pe riên cia e do co nhe ci men to acu mu la do pelo povo
ama zô ni da e pe las ins ti tu i ções pú bli cas –tais como
Uni ver si da des ins ta la das na re gião, Insti tu tos de Pes -
qui sa, Empre sas Pú bli cas, Enti da des de Clas se,
Asso ci a ções, Co o pe ra ti vas, Exér ci to Na ci o nal e ou-
tras – que, no con jun to, es tão pre sen tes em to das as
lo ca li da des e, por tan to, de tém o ma i or co nhe ci men to
ins ti tu ci o nal, seja em pí ri co ou ci en tí fi co.

A AMAZÔNIA MERECE RESPEITO!
Não es ta mos pre o cu pa dos, Srªs e Srs. Se na do-

res, ape nas com o es co a men to da soja atra vés da hi -
dro via do Ma de i ra, pro je to que, como já dis se, terá vi si-
bi li da de com a cons tru ção das hi dre lé tri cas. Com o lu-
cro que pos sa ad vir da ener gia ex ce den te para gru pos
A ou B. Esta mos pre o cu pa dos, prin ci pal men te, com vi -
das hu ma nas, com vi das que di a ri a men te en fren tam
nos rios da Ama zô nia toda sor te de ad ver si da des.

Ago ra mes mo, quan do re a li zá va mos o se mi ná-
rio, um bar co afun dou no Ma de i ra mor ren do di ver sas
pes so as, en tre elas 5 cri an ças. Uma tra gé dia que já é
ro ti na na pre cá ria na ve ga ção das em bar ca ções que
aten dem os ri be i ri nhos. Re gis tro, na opor tu ni da de,
meu pe sar e so li da ri e da de às fa mí li as que ti ve ram pa -
ren tes vi ti ma dos no na u frá gio do bar co Orlan di na.

As ca rís si mas bal sas que trans por tam a soja,
com a me lhor tec no lo gia do mun do, mu i to ga nho te -
rão com a hi dro via do Ma de i ra. Mas e as em bar ca-
ções que aten dem os ri be i ri nhos, as em bar ca ções
que pre ca ri a men te fis ca li za das na ve gam nos rios da
Ama zô nia? A elas pre ci sa mos des ti nar nos so olhar,
vi a bi li zar fi nan ci a men tos para me lho rá-las e fa zer
am pla cam pa nha de cons ci en ti za ção para os cu i da-
dos que todo vi a jan te deve ter ao to mar uma em bar-
ca ção na Ama zô nia.

Isso, Srªs e Srs. Se na do res, como mu i tas ou tras
co i sas, deve ser con si de ra do nos in ves ti men tos de in -
fra-es tru tu ra, que mu i to que re mos, que mu i to a po pu-
la ção quer. Mas a his tó ria nos en si na, e vem en si nan-
do con ti nu a men te, que a po pu la ção ama zô ni da pou -
co tem se be ne fi ci a do com mega-pro je tos e pla nos de 
de sen vol vi men to de fi ni dos tão so men te pelo an dar
de cima, para usar ex pres são do jor na lis ta Elio Gas -
pa ri. E é isso que o Go ver no do PT de se ja mo di fi car.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res: a casa co ber ta de pa lha é uma 
re a li da de ain da mu i to pre sen te no in te ri or do Bra sil,
seja na roça pro pri a men te dita, seja nos pe que nos
aglo me ra dos po pu la ci o na is, po vo a dos e vi las. Exis-
tem por que não têm cus tos. A na tu re za pro duz a ma -
té ria-pri ma: bu ri ti, ba ba çu, ta qua ra. Ao ho mem bas ta
cor tar as fo lhas, car re gá-las até o lo cal da cons tru ção,
tran sá-las e aje i tá-las nos te lha dos. Ergue-se a casa,
gran de ou pe que na, e nela ins ta lam-se as fa mí li as
dos que não têm re cur sos para com prar te lhas. Não
exis tem es tu dos, po rém, so bre os pro ble mas re pre-
sen ta dos pe las ca sas de pa lha. Pro ble mas não só
para os mo ram ne las, mas tam bém para os ór gãos
pú bli cos, Pre fe i tu ras e Esta dos, em par ti cu lar.

Não há es ta tís ti cas so bre gas tos fe i tos para mi -
no rar os pro ble mas  oca si o na dos pela que i ma de ca -
sas co ber tas de pa lha, um fato, aliás, mu i to fre qüen te,
mas que não pro vo ca co mo ção fora do cír cu lo res tri to
das pes so as li ga das às fa mí li as atin gi das pela tra gé-
dia. A que i ma da casa re pre sen ta não só a per da do
abri go, mas tam bém do mo des to pa tri mô nio que
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guar da: mesa, ban cos, re des rou pas e uten sí li os do -
més ti cos, às ve zes, re pre sen ta tam bém per da de vi -
das hu ma nas, em par ti cu lar das cri an ças que são
obri ga das a ali per ma ne cer, en quan to os pais se au -
sen tam para tra ba lhar, ou pro vi den ci ar o ali men to
para os mem bros da sua pe que na co mu ni da de.

A fa mí lia de sa lo ja da por es ses acon te ci men tos
não tem al ter na ti va se não pro cu rar as Pre fe i tu ras, os ór -
gãos do Esta do, as igre jas, os hos pi ta is para cu rar os fe ri-
men tos quan do for o caso, mu i to co mum por si nal, na
ten ta ti va de re cons ti tu ir o mí ni mo de que  dis pu nha.

Esses cus tos, de re cur sos e de so fri men tos hu -
ma nos, po de ri am ser evi ta dos, fa cil men te, caso hou -
ves se aten ção para a pro ble má ti ca das ca sas co ber-
tas de pa lha. Não há dú vi da de que um pro gra ma pú -
bli co de er ra di ca ção das ca sas com co ber tu ra de pa -
lha, do in te ri or e das ci da des, tra ria gran des van ta-
gens para o pú bli co-meta e para o Go ver no. É um pro -
gra ma ba ra to. Não se tra ta de em prés ti mo de di nhe i-
ro. Bas ta ria for ne cer as te lhas. O tra ba lho de subs ti tu i-
ção da pa lha os pró pri os in te res sa dos o fa ri am, com
sua mão-de-obra, no seu in te res se, como já o fa zem
ao bus ca rem as fo lhas de ba ba çu.

A co ber tu ra de uma casa-pa drão das que exis -
tem, co ber tas de pa lha, não re quer mais do que mil e
qua tro cen tas te lhas, com a van ta gem de as te lhas se -
rem nor mal men te de pro du ção lo cal, não exi gin do,
por tan to, gra va mes com cus tos de trans por te.

Um pro gra ma com esse en fo que é ba ra to para o 
Go ver no e de ex tre ma re cep ti vi da de pe los in te res sa-
dos, pois es tes sa bem dos pe ri gos que uma casa co -
ber ta de pa lha ofe re ce. A casa de pa lha é le van ta da
por que é a cons tru ção que cabe no min gua do or ça-
men to de quem a cons trói, mas não tra duz o an se io e
a ne ces si da de ge ral. É cons tru í da para abri gar mi ni-
ma men te as fa mí li as que dela pre ci sam, mas não é o
ro mân ti co lo cal onde se toca vi o lão e se pode can tar
des pre o cu pa da men te ao cla rão do luar. 

Mu i to obri ga do.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, so li ci to que con si de re como
lido, para que cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral, o
edi to ri al do jor nal Opção, edi ção de 17 a 23/08/2003, 
sob o tí tu lo “Ca ro ne i ros da his tó ria e pa ra si tas do erá -
rio”, tex to ane xo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR DEMÓSTENES TORRES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Ca ro ne i ros da his tó ria e pa ra si tas do erá rio

O Esta do de Go iás está às vol tas com a in dús-
tria da anis tia – 316 “per se gui dos po lí ti cos” pre ten-
dem di vi dir um bo tim de 6,2 mi lhões de re a is por ano,
mu i tos de les fin gin do-se he róis de uma luta que não
tra va ram Fi lho do medo e do si lên cio, Ma cu na í ma, na
ex pres são de seu cri a dor, o pa u lis ta Má rio de Andra -
de, é o “he rói de nos sa gen te”. Mas tra ta-se de um he -
rói di fe ren te dos he róis épi cos. Ma cu na í ma é o he rói
“sem ne nhum ca rá ter”, o anti-he rói. Li bi di no so e ir res-
pon sá vel, ele é o aves so de Peri, o ín dio ca va lhe i ro
cri a do por José de Alen car. Enquan to Peri en car na o
ide al da na tu re za hu ma na, man ten do-se sem pre fiel a 
ele va dos prin cí pi os mo ra is, Ma cu na í ma é um ser
plás ti co, mol da do pe las cir cuns tân ci as. Ao con trá rio
do Bra sil do ro man ce O Gu a ra ni, de José de Alen car,
her de i ro dos ide a is da ci vi li za ção oci den tal, o Bra sil
de Ma cu na í ma, a rap só dia de Má rio de Andra de, não
her da a tra di ção do Ve lho Mun do, daí a ine xis tên cia
de ca rá ter do povo, ain da por ser cons tru í do. Em ou -
tras pa la vras, a iden ti da de bra si le i ra en car na da por
Ma cu na í ma é uma obra aber ta.

É pos sí vel que Má rio de Andra de es ti ves se cer to
ao fa zer de um anti-he rói o he rói pos sí vel do Bra sil. No
ima gi ná rio bra si le i ro, pa re ce não ha ver lu gar para o
cul to de gran des fi gu ras his tó ri cas, ca pa zes de en car-
nar as as pi ra ções do povo. Os per so na gens que ha bi-
tam o ima gi ná rio da na ção, tan to na li te ra tu ra es cri ta
quan to na li te ra tu ra oral, cos tu mam ser man driões
con su ma dos, so bre vi ven do de pe que nos gol pes. Co-
var dia e es per te za são suas ar mas con tra os re ve zes
do mun do. Não ar ros tam os pe ri gos, como os ver da de-
i ros he róis – con tor nam-nos, de pre fe rên cia lu di bri an-
do os que es tão mais pró xi mos. Her de i ros di re tos ou
in di re tos de Pe dro Ma la sar tes, o “Ma cu na í ma” da Pe -
nín su la Ibé ri ca me di e val, os anti-he róis do povo são
en gra ça da men te vin ga ti vos – é com ar ti ma nha que ex -
põem os ri cos e po de ro sos ao ri dí cu lo. O as tu ci o so
João Gri lo, pro ta go nis ta do Auto da Com pa de ci da, do
pa ra i ba no Ari a no Su as su na, é um gran de exem plo do
ca rá ter nada he rói co da cul tu ra bra si le i ra.

Nos clás si cos da li te ra tu ra bra si le i ra tam bém
não há lu gar para he ro ís mo. Na obra de Ma cha do de
Assis, pa ra dig ma da li te ra tu ra na ci o nal, não exis tem
he róis. Brás Cu bas, uma das ma gis tra is cri a ções ma -
cha di a nas, é com pos to de in de ci são e ma lo gro, numa 
car re i ra des cen den te. As Me mó ri as Pós tu mas de
Brás Cu bas – de di ca das ao ver me que pri me i ro roeu
as fri as car nes do de fun to-au tor – são uma saga de
su ces si vas der ro tas. Não a der ro ta pro vi só ria do he -
rói, des ti na da a en gran de cer sua vi tó ria fi nal, mas as
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frus tra ções co ti di a nas, ca pa zes de es mo re cê-lo para
qual quer fu tu ro. Mes mo quan do a li te ra tu ra bra si le i ra
cul ti va o gê ne ro épi co, ela não o faz à luz da his tó ria,
mas na con tra luz da crí ti ca. É o caso de Eu cli des da
Cu nha, com o mí ti co Con se lhe i ro que lhe pos si bi li tou
Os Ser tões, e tam bém Gu i ma rães Rosa, com o ja-
gun ço Ri o bal do do ro man ce Gran de Ser tão: Ve re das.

No vos He róis –  Essa tra di ção pi ca res ca da
cul tu ra bra si le i ra tal vez seja res pon sá vel por uma
nova sa fra de anti-he róis – os mi li tan tes da re sis tên-
cia ar ma da ao re gi me mi li tar im plan ta do em 1964.
Ape sar de mi li tar men te der ro ta dos, os mi li tan tes da
luta ar ma da são, hoje, ide o lo gi ca men te vi to ri o sos: al -
guns pelo mar tí rio; ou tros, pela so bre vi vên cia. Mu i tos
már ti res ain da es tão de sa pa re ci dos e suas res pec ti-
vas fa mí li as se quer pu de ram dar-lhes en ter ro de cen-
te. Mu i tos so bre vi ven tes re fi ze ram suas vi das e hoje
ocu pam car gos pú bli cos de re le vân cia. Em co mum,
so bre vi ven tes e már ti res têm a his tó ria do seu lado.
Enquan to os pro ta go nis tas da re pres são po lí ti ca per -
ma ne cem no lim bo, os mi li tan tes da re sis tên cia ao re -
gi me ocu pam o pros cê nio da his tó ria. Aos pou cos fo -
ram sen do trans for ma dos em he róis na ci o na is, me re-
cen do bi o gra fi as e fil mes, como o cam po nês Gre gó rio
Be zer ra, o ca pi tão Car los La mar ca e, an tes de to dos
eles, como es pé cie de pa tro no da ca u sa, a fi gu ra len -
dá ria de Luiz Car los Pres tes.

Na es te i ra de Zum bi dos Pal ma res e Antô nio
Con se lhe i ro, a crí ti ca sis te má ti ca ao le ga do do re gi-
me mi li tar vai ins ta u ran do uma nova his tó ria do Bra sil.
Nes sa his tó ria re vi si o nis ta não há lu gar para os fe i tos
da his tó ria ofi ci al, mas tão-so men te para o cul to às
der ro tas das lu tas po pu la res. Os no vos he róis da cul -
tu ra bra si le i ra não são aque les que bem ou mal cons -
tru í ram o Bra sil de hoje, mas os que fo ram im pe di dos
de cons tru ir o eter no país do fu tu ro. O pe ri go des se
he ro ís mo às aves sas – que não ce le bra o que foi mas
o que de ve ria ter sido – pode ser o des pre zo da na ção
por si mes ma. Se a his tó ria do país é re du zi da a um
des fi le de cor tes de ca den tes, o que é efe ti va men te o
Bra sil de hoje, na con di ção de fru to des sa tra je tó ria
de de ca í dos? Se uma ár vo re má não pode dar bons
fru tos, o pas sa do con de na o pre sen te que, por sua
vez, con de na o fu tu ro – o que in va li da o pró prio cul to
aos he róis do aves so.

Toda his tó ria que se pre za deve ser ce le bra ção
e crí ti ca, uma mi ti gan do os exa ge ros da ou tra. To da-
via, o Bra sil tem-se es pe ci a li za do em cul ti var ape nas
uma des sas ver ten tes de cada vez. Se no pas sa do
não ha via lu gar para Zum bi dos Pal ma res jun to à
Prin ce sa Isa bel, hoje não há lu gar para Dom Pe dro II
ao lado de Antô nio Con se lhe i ro. O re gi me mi li tar ins -

ta u ra do no país en tre 1964 e 1984 é uma das ra zões
des se re vi si o nis mo his tó ri co, que, no afã de cor ri gir as 
fal si da des de um pas sa do ufa nis ta, aca ba por ins ta u-
rar um pre sen te fal sa men te crí ti co. É o que tem ocor ri-
do com a me mó ria das pes so as tor tu ra das e mor tas
pelo re gi me mi li tar. Pos sí ve is már ti res da li ber da de,
es sas pes so as es tão sen do cons pur ca das pe los ven -
di lhões da his tó ria. À som bra da luta con tra o re gi me,
ins ta u rou-se a in dús tria da anis tia. Em todo o país, in -
de ni za ções imo ra is vêm sen do con ce di das a su pos-
tos per se gui dos pelo re gi me mi li tar. Cri ou-se uma ver -
da de i ra in dús tria da anis tia, pre mi an do, in dis cri mi na-
da men te, com re cur sos pú bli cos, in di ví du os que nun -
ca so fre ram per se gui ção do re gi me mi li tar e, se so fre-
ram, elas não de i xa ram qua is quer se qüe las que fos -
sem pas sí ve is de in de ni za ção.

Indús tria da Anis tia – Go iás, a exem plo de ou-
tros Esta dos, está às vol tas com a in dús tria da anis tia.
Há 316 “per se gui dos po lí ti cos” es pe ran do be nes ses do
Esta do. Eles pre ten dem di vi dir um bo tim de 6,2 mi lhões
de re a is por ano em pen sões, pa gas men sal men te,
mais 2,8 mi lhões de re a is em 105 in de ni za ções de par -
ce la úni ca. Entre es ses ca ro ne i ros da his tó ria, há con tu-
ma zes pa ra si tas do erá rio. Empre sá ri os e po lí ti cos
bem-su ce di dos tam bém se en con tram en tre os be ne fi-
ciá ri os do trem da anis tia. Mu i tos de les, ao in vés de re -
ce ber pen sões e in de ni za ção, de ve ri am agra de cer o
que o re gi me mi li tar fez por eles – sem a apa ren te per -
se gui ção de que fo ram ví ti mas, ja ma is te ri am con quis-
ta do o su ces so pro fis si o nal e po lí ti co. Há quem fi cou
rico à cus ta des se fal so pas sa do. Inclu si ve, há jor na lis-
tas que não se pe jam de es cre ver ar ti gos em de fe sa da
in dús tria da anis tia sem con tar a seus le i to res que eles
pró pri os se rão be ne fi ci a dos com mais uma pol pu da
pen são – de 6 mil re a is por mês.

Pre vis ta no ar ti go 8º do Ato das Dis po si ções Tran-
si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, re gu la men ta-
do pela Lei nº 10.559, de 13 de no vem bro de 2002, a
anis tia para per se gui dos po lí ti cos é uma ten ta ti va de se
fa zer jus ti ça atra vés da fu tu ro lo gia. A le gis la ção pre vê
uma re pa ra ção eco nô mi ca que po de rá ser con ce di da
em pres ta ção úni ca cor res pon den te a 30 sa lá ri os mí ni-
mos por ano de per se gui ção po lí ti ca até o li mi te de 100
mil re a is. Tam bém pre vê uma pen são men sal cor res-
pon den te ao pos to, car go, gra du a ção ou em pre go que o 
anis ti a do ocu pa ria se es ti ves se na ati va. De acor do com 
a lei, as in de ni za ções ou pen sões só de vem ser pa gas
para pes so as que fo ram im pe di das de exer cer ati vi da-
des eco nô mi cas por mo ti va ção ex clu si va men te po lí ti ca
de 18 de se tem bro de 1946 até 5 de ou tu bro de 1988.
Até 31 de ju lho úl ti mo, a Co mis são de Anis tia ins ta la da
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça em 28 de agos to de 2001, por
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meio da Me di da Pro vi só ria n.º 2.151, já ha via re ce bi do
26 mil pe di dos de in de ni za ção.

Em Go iás, os tra ba lhos da Co mis são de Anis tia
ins ta la da pelo go ver na dor Mar co ni Pe ril lo fo ram en-
cer ra dos em 30 de ju nho úl ti mo. Para o jor na lis ta Já vi-
er Go di nho, em ar ti go pu bli ca do no Diá rio da Ma nhã
de se gun da-fe i ra, 11, o al tís si mo nú me ro de 316 pe di-
dos de pen sões e in de ni za ções no Esta do é um “nú -
me ro dos mais ra zoá ve is”. Se gun do o ar ti cu lis ta, “foi
Go iás a uni da de fe de ra ti va mais gol pe a da pelo re gi-
me au to ri tá rio, a úni ca sub me ti da a in ter ven ção fe de-
ral, com de po si ção do go ver na dor”. Como su pos ta
pro va do que diz, o jor na lis ta con si de ra que “só o IPM
de 1964, pri me i ro ano da di ta du ra, in cri mi nou no
Esta do, em ati vi da des sub ver si vas, 147 pes so as”.
Ora, se 1964 pode ser mes mo con si de ra do o “pri me i-
ro ano da di ta du ra”, en tão o pri me i ro nome da lis ta de
be ne fi ci a dos com pen são – o ex-go ver na dor Ma u ro
Bor ges – deve ime di a ta men te de vol ver a sua ao Esta -
do, in de ni zan do de seu pró prio bol so os de ma is per -
se gui dos po lí ti cos. Pois Ma u ro Bor ges apo i ou o gol pe
mi li tar de 1964, a exem plo da ma i o ria da so ci e da de
bra si le i ra, que saiu às ruas pe din do o fim do go ver no
João Gou lart.

Entre tan to, no afã de jus ti fi car o in jus ti fi cá vel, o
ar ti cu lis ta não ape nas an te ci pa uma di ta du ra que só
co me ça ria para va ler no fi nal de 1968, com a edi ção
do AI-5, como tam bém trans for ma o Esta do de Go iás
na “uni da de fe de ra ti va mais gol pe a da pelo Esta do au -
to ri tá rio”. O li vro Bra sil: Nun ca Mais, que re su me os
12 vo lu mes do pro je to de mes mo nome, pu bli ca do em 
1985, mos tra que o Esta do de Go iás foi in sig ni fi can te
no com ba te ao re gi me mi li tar, ape sar da cas sa ção do
go ver na dor Ma u ro Bor ges e da Gu er ri lha do Ara gua ia
(fe i ta por “pa u lis tas”). Pro ta go ni za da so bre tu do por
jo vens de clas se mé dia, a re sis tên cia ao re gi me mi li-
tar teve como pal co os prin ci pa is cen tros ur ba nos do
país, como São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, não Go iás,
um Esta do bas tan te ru ral à épo ca. Para se ter uma
idéia da in sig ni fi cân cia do Esta do no con tex to do
com ba te ao re gi me, o li vro Bra sil: Nun ca Mais apre -
sen ta uma me ti cu lo sa ta be la dos pro ces sos mo vi dos
con tra or ga ni za ções de es quer da de 1964 a 1979,
ano a ano. Nela, Go iás apa re ce so men te cin co ve zes,
en quan to São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e os Esta dos nor -
des ti nos apa re cem de ze nas de ve zes.

Be nes ses Pú bli cas – Em Esta dos pe ri fé ri cos
como Go iás, até os co mu nis tas não pas sa vam de in -
te lec tu a is dó ce is, qua se sem pre in ca pa zes de apre -
sen tar qual quer pe ri go para o re gi me. Ampa ra dos por
jor na is e uni ver si da des mais in de pen den tes, os in te-
lec tu a is dos gran des cen tros ur ba nos que ade ri am ao 
co mu nis mo con se gui am ser ide o lo gi ca men te mais
con sis ten tes, in cu tin do medo no re gi me es ta be le ci do.

Com uma mas sa de ope rá ri os ur ba nos para ins ti gar,
o co mu nis ta de São Pa u lo po de ria ser o pa ra dig ma do 
“co me dor de cri an ci nhas”. Mas, em Go iás, onde a úni -
ca sa í da para as clas ses mé di as era o em pre go pú bli-
co, os in te lec tu a is não pas sa vam de agre ga dos do
po der e não ha via es pa ço para ra di ca lis mos ide o ló gi-
cos: até o co mu nis ta con ten ta va-se em ser um co me-
dor de qui tu te nos sa ra us das eli tes. Mu i tas per se gui-
ções po lí ti cas que ocor re ram no Esta do não ti ve ram
ori gem na mu dan ça de re gi me no país, mas em ri va li-
da des an ti gas dos gru pos po lí ti cos lo ca is.

Como se vê, dis tri bu ir pen sões e in de ni za ções à 
man che ia para as pes so as per se gui das pelo re gi me
mi li tar é uma me di da que de põe con tra o que res ta de
sé rio e lou vá vel na tres lou ca da ten ta ti va de mu dar um 
go ver no me di an te o uso das ar mas. É como se o he -
ro ís mo de on tem ti ves se um pre ço vil. Caso que i ram
pre ser var a pró pria his tó ria, con ser van do a pos sí vel
no bre sa do com ba te ao re gi me, os per se gui dos po lí ti-
cos não de vem trans for mar seu ges to no bre de on tem
numa mo e da de tro ca hoje. Como o Gra ci li a no Ra-
mos das Me mó ri as do Cár ce re, de vem pa rar de cul -
par ter ce i ros pe los seus su pos tos fra cas sos, a pon to
de que rer que pa guem até a con ta de seu su ces so.
Enquan to mu i tos de seus co le gas de ge ra ção cul pa-
ram a cen su ra de Ge tú lio Var gas pelo fra cas so de sua 
li te ra tu ra, Gra ci li a no en si na va que a vida é fe i ta de im -
pe di men to e o in di ví duo tem de apren der a de i tar-se
em ca mas es tre i tas e sen tar-se em ca de i ras du ras,
por que, en tre as opres sões da po lí cia e da gra má ti ca,
sem pre é pos sí vel se me xer.

Eis um exem plo de he rói que fal tou na li te ra tu ra,
mas, vol ta e meia, sur ge na re a li da de. Infe liz men te,
mu i tos dos su pos tos per se gui dos po lí ti cos de Go iás
es tão a imen sa dis tân cia da gran de za in te lec tu al e
mo ral de Gra ci li a no Ra mos. Apro xi mam-se mais do
per so na gem José Dias, do ro man ce Dom Cas mur ro,
de Ma cha do de Assis. Fin gin do-se um in te lec tu al que
não era e um mé di co que ja ma is fora, José Dias con -
se guiu tor nar-se o eter no de pen den te da fa mí lia de
Ben ti nho, vi ven do de fa vor na casa de Dona Gló ria,
sua mãe. Mu i tos “per se gui dos po lí ti cos”, ao pe dir
pen sões e in de ni za ções, tor nam-se eter nos agre ga-
dos dos co fres pú bli cos. Que a his tó ria – onde que-
rem pe gar ca ro na – re gis tre essa vi la nia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, pela sé ti ma vez con se cu ti va, a ren da
real do tra ba lha dor bra si le i ro apre sen tou que da com
o per cen tu al de 16,4% em ju lho, com pa ra ti va men te
ao mes mo pe río do do ano pas sa do.

Em re su mo, o tra ba lha dor des te País fi cou
16,4% mais po bre, uma que da re cor de, como avi sa o
IBGE, res pon sá vel pela es ta tís ti ca, hoje es tam pa da
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na Fo lha de S.Pa u lo e que peço seja con si de ra da
como par te in te gran te des te pro nun ci a men to e, as-
sim, cons te dos Ana is do Se na do da Re pú bli ca. O tex -
to é o se guin te:

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.)

Taxa de de sem pre go os ci la para ba i xo em ju lho,
pas san do de 13% para 12,8%, mos tra IBGE

Ren da cai pela 7ª vez; que da é re cor de

Chi co San tos

DA SUCURSAL DO RIO 

A ren da real do bra si le i ro que tra ba lha caiu pela
sé ti ma vez con se cu ti va em ju lho des te ano, na com pa-
ra ção com o mes mo mês do ano an te ri or. A taxa de de -
sem pre go se es ta bi li zou, com leve os ci la ção para ba i xo.

A re du ção da ren da foi de 16,4%, re cor de da
pes qui sa do IBGE ini ci a da em ou tu bro de 2001. O re -
cor de an te ri or ha via sido 14,7%, em maio des te ano.
Já a taxa de de sem pre go de ju lho fi cou em 12,8%,
con tra o re cor de de 13% re gis tra do em ju nho.

Para o IBGE, os nú me ros do de sem pre go in di-
cam uma es ta bi li da de na alta, com pers pec ti va de
que a cur va da taxa, que era as cen den te des de ja ne i-
ro des te ano, es te ja en tran do em de clí nio, se guin do
um mo vi men to tí pi co do se gun do se mes tre, quan do,
his to ri ca men te, o de sem pre go é me nor.

A que da da ren da real foi pres si o na da, prin ci pal-
men te, por uma re du ção de 21,1% dos ren di men tos
dos tra ba lha do res por con ta pró pria. Mes mo sem
des con to da in fla ção, a ren da dos tra ba lha do res por
con ta pró pria re cu ou 6,8% em ju lho.

Se gun do Ci mar Aze re do Pe re i ra, ge ren te da PME 
(Pes qui sa Men sal de Empre go) do IBGE, o tra ba lha dor
por con ta pró pria “é ex tre ma men te de pen den te da di nâ-
mi ca da eco no mia”. Qu an do a eco no mia não vai bem,
as pes so as ten dem a cor tar a con tra ta ção de ser vi ços,
atin gin do di re ta men te esse mer ca do.

Em ju lho, os tra ba lha do res com car te i ra as si na-
da ti ve ram re du ção de 11,3% nos seus ren di men tos
re a is (au men to de 5% em ter mos no mi na is). Os em -
pre ga dos sem car te i ra as si na da per de ram 12,7% em
ter mos re a is (ga nho de 3,4% em ter mos no mi na is).
Em va lo res ab so lu tos, a ren da mé dia real das pes so-
as ocu pa das caiu de R$ 996,92 em ju lho de 2002
para R$ 833,50 no mês pas sa do.

Se gun do cál cu lo fe i to pela Fo lha, a que da foi tão 
gran de que, mes mo ten do ha vi do no pe río do um au -
men to de 757 mil pes so as na po pu la ção ocu pa da das 
seis re giões me tro po li ta nas que fa zem par te da pes -

qui sa do IBGE (Re ci fe, Sal va dor, Belo Ho ri zon te, Rio
de Ja ne i ro, São Pa u lo e Por to Ale gre), a mas sa de
ren di men tos re ce bi da caiu 12,8%.

Em ju lho do ano pas sa do, 17,581 mi lhões de
pes so as re ce be ram R$ 17,527 bi lhões em ren di men-
tos. No mes mo mês des te ano, 18,338 mi lhões de
pes so as re ce be ram ape nas R$ 15,285 bi lhões.

A mas sa de ren di men tos é um fa tor de ter mi nan te
para o rit mo de ati vi da de eco nô mi ca. O IBGE não cal cu la
a mas sa de ren di men tos, ale gan do que pro ble mas na
co le ta de da dos po dem dis tor cer o nú me ro fi nal.

Infla ção.
Para o eco no mis ta José Már cio Ca mar go, da

PUC-RJ (Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de
Ja ne i ro) e da con sul to ria Ten dên ci as, a que da ele va-
da dos ren di men tos “está in ti ma men te as so ci a da ao
au men to da in fla ção” ve ri fi ca do a par tir do se gun do
se mes tre de 2002, em bo ra es te ja tam bém as so ci a do
ao efe i to do de sem pre go so bre os sa lá ri os. Para ele,
tan to em ter mos de ren da como de em pre go, o país
“está pas san do pelo fun do do poço”.

O eco no mis ta Nél son Car ne i ro, ana lis ta da con-
sul to ria Glo bal Invest, de Cu ri ti ba, tem pon to de vis ta di -
fe ren te. Se gun do ele, o de sem pre go cai sa zo nal men te
a par tir de abril (isso efe ti va men te ocor reu em 2001),
mas nes te ano isso só co me çou a ocor rer ago ra.

Para Car ne i ro, a re du ção dos ju ros ain da está
sen do mu i to tí mi da e terá pou co efe i to na pon ta do
con su mo e da con se quen te re a ti va ção eco nô mi ca.

Era o que t inha a di zer

MST + SEM-TETO = INVASÃO

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho a esta tri bu na, na tar de de hoje, para
co men tar ma té ria in ti tu la da “MST or ga ni za com sem-teto 
onda de in va sões nes te mês” e “Sem-teto ar mam pa co te
de in va sões”, pu bli ca das no jor nal Zero Hora, edi ção de
11 de agos to do cor ren te, que aler ta para o fato de que
essa anar quia afu gen ta in ves ti men tos e, por tan to, im pe-
de a cri a ção de em pre gos.

As ma té ri as são de ex tre ma atu a li da de, opor tu-
na, e ser vem para aler tar o Go ver no Lula so bre as
ame a ças à or dem pú bli ca. Por esta ra zão, so li ci to sua
in clu são nos Ana is do Se na do.

Os textos, que passo a ler, para que fiquem
integrando este pronunciamento, são os seguintes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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AS DUAS CARAS DO GOVERNO

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na na tar de de hoje
para co men tar a ma té ria in ti tu la da “Se eu es ti ves se lá”,
pu bli ca da no jor nal Jor nal do Bra sil, edi ção de 13 de
agos to do cor ren te, que tra ta das de cla ra ções do jor na-
lis ta e ex-de pu ta do do PT, Mil ton Te mer, mos tran do um
pou co das “duas ca ras” do Go ver no.

So li ci tar que a ma té ria seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, por que nela o jor na lis ta su ge re que o go -
ver no ana li se suas ati tu des de an tes e de po is da vi tó-
ria da ele i ção pre si den ci al, pois o povo não é bobo. O

Go ver no Lula fez um dis cur so du ran te a ele i ção e
está fa zen do tudo con trá rio ago ra.

Ele fala tam bém que se es ti ves se con ti nu a do na
vida po lí ti ca, como um par la men tar do Par ti do dos Tra ba-
lha do res, não se ri am oito de pu ta dos que se ri am ex pul-
sos, se ri am nove, pois ele não ace i ta es tes dois la dos.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para co men tar a ma té ria do jor nal O Glo bo
in ti tu la da “Agro ne gó cio já cres ceu 5,3% no ano”, pu -
bli ca do na sua edi ção de 13 de agos to do cor ren te.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu-

na e ser ve, in clu si ve, para aler tar o Pre si den te Lula,
que se o MST con ti nu ar de sa fi an do o Go ver no e a
Lei, esse qua dro po de rá de te ri o rar-se.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ocu po a tri bu na na tar de de hoje para fa lar so -
bre um as sun to que diz res pe i to à pu jan ça da eco no mia
do sul do País, es pe ci al men te San ta Ca ta ri na, Esta do
que te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta Casa.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, dos pro du to res de erva
mate que, além de ser uma das mais ren tá ve is cul tu ras
al ter na ti vas da Agri cul tu ra Fa mi li ar, é tam bém a mais
ex pres si va  ma ni fes ta ção cul tu ral do sul do Bra sil.

Cabe lem brar que, sob a sua im por tân cia, se
eman ci pou o Esta do do Pa ra ná. De vi do a sua ri que za –
en tre ou tros mo ti vos –, acon te ceu a Gu er ra do Con tes ta-
do em ter ri tó rio ca ta ri nen se. O Rio Gran de do Sul os ten ta
or gu lho sa men te o chi mar rão como seu sím bo lo.

A es pé cie de erva mate co nhe ci da como Ilex Pa -
ra gua ri en sis é a prin ci pal pro du ção no Bra sil, che gan-
do a 80% do to tal da erva pro du zi da e tem uma área
plan ta da de  450.000 km² no País, sig ni fi can do 5% do
nos so ter ri tó rio.

Esta erva mate, de múl ti plos apro ve i ta men tos, é
uti li za da para chi mar rão, te re rê, chá mate, re fri ge ran tes,
su cos, cer ve ja, vi nho, co ran te na tu ral, con ser van te ali -
men tar, sor ve te, ba las, bom bons, ca ra me los, chi cle tes,
go mas, es ti mu lan tes do sis te ma ner vo so cen tral, com -
pos tos para  tra ta men to de hi per ten são, bron qui te e
pne u mo nia, bac te ri ci da e an ti o xi dan te hos pi ta lar e do-
més ti co, es te ri li zan te, emul si fi can te, tra ta men to de es-
go to, re ci cla gem de lixo ur ba no, per fu mes, de so do ran-
tes, cos mé ti cos e sa bo ne tes, en tre ou tras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ca de ia
pro du ti va da erva mate, no Bra sil, é res pon sá vel por
710 mil em pre gos, sen do que exis tem apro xi ma da-
men te 725 em pre sas pro ces sa do ras de erva mate.
São 180 mil pro pri e da des ru ra is atu an tes em 596 mu -
ni cí pi os er va te i ros.

É cer to que o de sen vol vi men to de no vos pro du-
tos exi ge apro fun da men to de pes qui sas, in ves ti men-
tos, de sen vol vi men to de tec no lo gi as e tem po. Po rém,
res pe i to ao se tor e, es pe ci al men te aos pro du to res,
são me di das que exi gem  tão so men te ati tu de.

Há en tre as em pre sas er va te i ras aque las que
me re cem agra de ci men tos pelo res pe i to e ho nes ti da-
de com que tra ba lham com os pro du to res de erva
mate. Po rém, há ou tras que se quer pa gam o pro du to
co lhi do da pro pri e da de ru ral. E isto ocor re com fre-
qüên cia e im pu ne men te.

Ago ra, com a apro va ção do uso do açú car na
erva mate, a im por ta ção, prin ci pal men te ar gen ti na –
le ga li za da ou não –, cres ceu em nú me ros  gi gan tes-
cos e vem sen do ad qui ri da a pre ço sem pos si bi li da de
de con cor rên cia, uma vez que à erva mate ar gen ti na
é adi ci o na do açú car ou sté via, dan do ao con su mi dor
a  fal sa in for ma ção de que es ta ria con su min do pro du-
to na ci o nal co lhi do em er va is na ti vos es pe ci a is.

A exem plo dos pro du to res de alho que es tão
sen do en xo ta dos do cam po de vi do ao ex ces so de im -
por ta ção do pro du to, mi lha res de pro du to res fa mi li a-
res de erva mate es tão sen do pre ju di ca dos pela en -
tra da do pro du to ar gen ti no em nos so País, sem a de -
vi da fis ca li za ção e com pro va ção da qua li da de do que
será ofe re ci do aos con su mi do res bra si le i ros.

É ób vio, Sr. Pre si den te, que en quan to isso ocor -
rer, mi lha res de agri cul to res fa mi li a res de i xam de ter
uma das mais sig ni fi ca ti vas al ter na ti vas de ren da do
meio ru ral.

Ao mes mo tem po, o Bra sil está per den do vo lu-
me na ex por ta ção de um pro du to do qual po de ria ser
cam peão mun di al de vi do ao vo lu me de pro du ção e à
ocor rên cia na tu ral da Ilex Pa ra gua ri en sis, es pé cie ri -
quís si ma em nu tri en tes ali men tí ci os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
apre sen tar aqui e pe dir que a Mesa do Se na do o en -
vie às au to ri da des com pe ten tes ape lo dos pro du to res
de erva mate do sul do Bra sil que re i vin di cam ime di a-
ta e se ve ra fis ca li za ção de fron te i ra para co i bir a en -
tra da de erva mate sem do cu men ta ção le gal, o que
está pre ju di can do de for ma di re ta e  in di re ta e for te-
men te a ven da da erva mate in na tu ra dos pro du to-
res bra si le i ros.

A fis ca li za ção, pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria-ANVISA, con for me a lei, dos pro du-
tos de ri va dos de erva mate co mer ci a li za dos no Bra sil
tem como ob je ti vos co i bir a li vre co mer ci a li za ção de
pro du tos adul te ra dos e de ze lar  pela sa ú de do con su-
mi dor, além de pro te ger os pro du to res de erva mate 
bra si le i ros, além de de fi nir uma po lí ti ca es pe cí fi ca
para a ca de ia pro du ti va de  erva mate, com me di das
de in cen ti vo a bus ca de no vos mer ca dos e ao de sen-
vol vi men to de no vos pro du tos.

Sr. Pre si den te, que ro co mu ni car que es tou en vi-
an do ofí cio, com este dis cur so em ane xo, para o Pre -
si den te da Re pú bli ca e para os Mi nis tro Extra or di ná-
rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome; o da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, o do De sen-
vol vi men to Eco nô mi co, Indús tria e Co mér cio Exte ri or,
a Srª Mi nis tra do Meio Ambi en te, dos Re cur sos Hí bri-
dos e da Ama zô nia Le gal, o Sr. Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia, o do De sen vol vi men to Agrá rio, o da Sa ú-
de e, ain da, para o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res e 
ao 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, bem como para a Po lí cia
Fe de ral, além do Go ver na dor do Esta do de San ta Ca -
ta ri na e do Se cre tá rio de Esta do da Agri cul tu ra.

Qu e ro sa li en tar, in clu si ve, que a EPAGRI-SC
está or ga ni zan do um  Con gres so Sul-Ame ri ca no de
Erva Mate que de ve rá ocor rer em Cha pe có-SC, pro -
va vel men te em no vem bro pró xi mo.

Bre ve men te, vol ta rei a este as sun to nes ta tri bu na.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo

tra tar ain da de um se gun do as sun to.
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Co men to o tex to pu bli ca do pelo jor nal Zero Hora 
in ti tu la do “Nas mãos da Jus ti ça”, pu bli ca do em 14 de
agos to do cor ren te ano.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, tra ta da an te ci pa ção do jul ga men to da de sa-
pro pri a ção de cin co fa zen das em São Ga bri el, com
uma área to tal de mais de 13 mil hec ta res.

O que o Go ver no Lula pre ci sa sa ber é que não adi -
an ta de sa pro pri ar uma ter ra e di vi di-la en tre vá ri as pes -

so as, é pre ci so in ves tir in fra-es tru tu ra, know-how, cré -
di to e ofe re cer pers pec ti vas.

O tex to que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

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. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR PAPALÉO PAES, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
13-8-2003, QUE SE REPUBLICA PARA
SANAR INCORREÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Dan do con ti nu i da de à lis ta de ora do res, con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes. 

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal O Glo bo,
edi ção de 14 de ju lho de 2003, pu bli ca uma im por tan-
te ma té ria so bre a pro du ção na ci o nal de me di ca men-
tos, en fa ti zan do: “O Go ver no vai ado tar uma sé rie de
me di das para es ti mu lar a pro du ção na ci o nal de me di-
ca men tos, re du zir a im por ta ção e au men tar o aces so
da po pu la ção a es ses pro du tos. A ori en ta ção é que o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al (BNDES) dê pri o ri da de aos fi nan ci a men tos
para a in dús tria far ma cêu ti ca”.

Tra ta-se de as sun to da mais alta pri o ri da de e re -
le vân cia, que in te res sa a to dos os ci da dãos, prin ci pal-
men te a nós que exer ce mos car gos pú bli cos e te mos
res pon sa bi li da de po lí ti ca e com pro mis so com o
bem-es tar da po pu la ção.

Sem a ga ran tia da sa ú de e da ali men ta ção, to -
dos os di re i tos in di vi du a is e so ci a is não pas sam de
pro mes sas vãs, pois ha ve ria a ne ga ção do di re i to ma -
i or, que é o di re i to à vida.

Cer ta men te, não tem qual quer efe i to prá ti co a
Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le cer, em seu art. 6º, que
“são di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú de, o tra ba lho, a
mo ra dia, o la zer, a se gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al, a
pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia, a as sis tên cia aos
de sam pa ra dos”, se o ci da dão não dis põe dos ele men-
tos an te ri o res à ga ran tia dos de ma is di re i tos so ci a is.

Ter as con di ções ne ces sá ri as para o aces so aos 
me di ca men tos in dis pen sá ve is à re cu pe ra ção da sa ú-
de não pode ser mera ques tão de mer ca do, mas
ques tão de vida ou mor te, em que não é le gal nem
mo ral men te ace i tá vel su bor di nar a pes soa hu ma na
aos di ta mes de mo no pó li os, car téis e oli go pó li os, que
de têm, em úl ti ma aná li se, o po der de de cre tar, de for -
ma dis far ça da, um tipo de pena de mor te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si-
den te José Sar ney, um dos mais ex pe ri en tes po lí ti cos
bra si le i ros, com sua sen si bi li da de de in te lec tu al e ho -
mem pú bli co, sem pre se pre o cu pou e ado tou me di-

das efe ti vas para a so lu ção dos pro ble mas re la ci o na-
dos com a pro du ção de me di ca men tos des ti na dos à
po pu la ção mais po bre.

Em 1996, com o apo io e o es tí mu lo do Pre si den-
te José Sar ney, o Se na do Fe de ral pa tro ci nou a pu bli-
ca ção de um im por tan te li vro so bre esse as sun to de -
no mi na do A Indús tria Far ma cêu ti ca – O Con tro le
Inter na ci o nal de Me di ca men tos, de au to ria do Pro -
fes sor Dou tor Gran vil le Gar cia de Oli ve i ra, mé di co,
pes qui sa dor e ci en tis ta, des co bri dor da Sín dro me de
Fa lên cia de Múl ti plos Órgãos, e que re a li zou seu
pós-dou to ra do em fár ma cos na Food and Drug
Admi nis tra ti on (FDA), nos Esta dos Uni dos.

Esse tra ba lho exa mi na o per fil da as sis tên cia mé di-
co-far ma cêu ti ca no Bra sil, seus as pec tos his tó ri cos, os
car téis, as pa ten tes, a tec no lo gia en vol vi da na pro du ção
de fár ma cos, os me di ca men tos ge né ri cos, a in ser ção da
in dús tria far ma cêu ti ca bra si le i ra no con tex to mun di al, a
Cen tral de Me di ca men tos, o mar ke ting far ma cêu ti co, o
re ce i tuá rio mé di co, a au to me di ca ção, a Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria no Bra sil e em di ver sos ou tros pa í ses.

Para ten tar ad mi nis trar to dos es ses pro ble mas
re la ci o na dos com os me di ca men tos, seus pre ços ele -
va dos, as di fi cul da des e até mes mo a im pos si bi li da de
da gran de ma i o ria dos pa ci en tes de ad qui rir os re mé-
di os ne ces sá ri os aos seus tra ta men tos, o mé di co,
mu i tas ve zes, fica im pos si bi li ta do de exer cer efe ti va-
men te a sua pro fis são, pois não pode uti li zar a sua
prin ci pal fer ra men ta de tra ba lho: o me di ca men to.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Des cul pe-me in -

ter rom pê-lo, Se na dor Pa pa léo Paes. Eu es ta va di zen do
ao seu co le ga mé di co, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que falo como um in te res sa do. Faço uso de uma sé rie de
me di ca men tos de uso con ti nu a do, e é as sus ta dor o pre -
ço co bra do à me di da que o mês pas sa. To das as se ma-
nas vou ao Hos pi tal das Clí ni cas, onde sou con se lhe i ro –
te nho uma pa i xão mu i to gran de pela Me di ci na, te nho um
fi lho mé di co –, não para tra ta men to mé di co, mas para
acom pa nhar de per to as pes qui sas re a li za das pe los mé -
di cos que lá tra ba lham, os qua is ad mi ro, e fico cons tran-
gi do ao ver a gran de quan ti da de de pes so as na fila,
aguar dan do a en tre ga de me di ca men tos gra tu i tos. Essas 
pes so as, às ve zes, não têm di nhe i ro para pa gar a con du-
ção e vão a pé de suas ca sas até o hos pi tal. Saem com a 
re ce i ta na mão e não têm onde ad qui rir o re mé dio, por -
que não têm di nhe i ro nem para pa gar o trans por te. E, na
re for ma da pre vi dên cia, que rem co brar con tri bu i ção dos
ina ti vos, das pes so as de ida de, que em ge ral têm ne ces-
si da de de usar me di ca men tos. Não há como se subs ti tu ir
a com pra do me di ca men to ne ces sá rio à so bre vi vên cia.
Se de i xam de com prar sa pa tos e rou pas para tra ba lhar,
não po dem de i xar de com prar o me di ca men to. V. Exª traz 
esse as sun to ao Ple ná rio de mons tran do co nhe ci men to e 
en tu si as mo – no bom sen ti do, pois está bus can do uma
so lu ção para um pro ble ma sé rio do Bra sil. Qu an do há
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uma CPI a res pe i to, por exem plo, do pro ble ma das dis tri-
bu i do ras de me di ca men tos, dos re mé di os fal si fi ca dos, fi -
ca mos mu i to afli tos, por que se tra ta de um cri me con tra a 
so ci e da de. Por isso, seu dis cur so tem que ser ou vi do.
Alguém tem que ouvi-lo e pro cu rar aten dê-lo não só pela
qua li da de do dis cur so, mas tam bém pela gran de ex pe-
riên cia que V.Exª tem na área mé di ca. Cum pri men to-o e
en dos so de cor po e alma o seu dis cur so.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de-
ço a V. Exª pe las pa la vras. Elas re for çam a nos sa pre -
o cu pa ção.

Infor mo as se nho ras e se nho res Se na do res
que, na con di ção de Pre si den te da Sub co mis são de
Sa ú de, da Co mis são de Assun tos So ci a is, pa tro ci na-
mos uma au diên cia pú bli ca, em que fo ram ou vi dos
tre ze re pre sen tan tes de ins ti tu i ções do Go ver no, de
ins ti tu i ções pri va das e dos usuá ri os so bre a as sis tên-
cia far ma cêu ti ca no âm bi to do SUS, por que o que nos 
pre o cu pa é a pon ta de uma con sul ta mé di ca, que é o
re ce bi men to de um me di ca men to.

Veja o dra ma de um ci da dão que é con sul ta do no 
ser vi ço pú bli co. Ele pas sa inú me ras ho ras, no i tes in te i-
ras em fi las para mar car uma con sul ta. Qu an do con se-
gue, che ga no am bu la tó rio e, se o mé di co for um bom
fun ci o ná rio pú bli co, vai ser bem aten di do e na hora
cer ta. Sai dali com uma re ce i ta, vai à far má cia, mas a
far má cia não tem como aten dê-lo. É di fí cil en con trar-
mos so lu ção ime di a ta para isso, mas a nos sa pre o cu-
pa ção com esse pon to deve ser per ma nen te.

Te nho tem po su fi ci en te de pro fis são para di zer que
hou ve um pe río do re la ti va men te bom, quan do o Go ver-
no Fe de ral, por meio da Cen tral de Me di ca men tos, for ne-
cia me di ca men tos aos ser vi ços pú bli cos. As nos sas di fi-
cul da des eram bem me no res. Po rém, com a ex tin ção da
Ceme – até hoje não sa be mos qua is fo ram as jus ti fi ca ti-
vas re a is para a sua ex tin ção –, a ini ci a ti va pri va da pre va-
le ceu, ven den do me di ca men tos aos go ver nos mu ni ci pa-
is, es ta du a is, por meio de li ci ta ções, de qual quer ma ne i-
ra, com pre ços nun ca aces sí ve is, fa zen do com que es -
ses go ver nos não te nham con di ções de ad qui rir a quan -
ti da de su fi ci en te para aten der a sua cli en te la. Essa si tu a-
ção fi cou cada vez mais di fí cil e, por con se guin te, mais
pre o cu pan te para to dos nós da área da sa ú de.

Vem ago ra a ta xa ção do apo sen ta do. Ain da on -
tem, con ver sa va com um co le ga mé di co nes te ple ná rio
e dis se-lhe que o que me pre o cu pa é que, quan do pas -
sa mos dos cin qüen ta anos ou, às ve zes, até an tes dis -
so, co me ça mos a ne ces si tar de me di ca ção para tra tar-
mos de al gu mas do en ças, prin ci pal men te das do en-
ças crô ni cas e de ge ne ra ti vas. E cito duas de las que
atin gem gran de par te da nos sa po pu la ção: hi per ten-
são ar te ri al – 20% dos adul tos são por ta do res des sa
do en ça, que deve ser tra ta da di a ri a men te, por que ela
não é cu rá vel, é tra tá vel, é con tro lá vel – e di a be tes. Os
di a bé ti cos, em sua ma i o ria, pre ci sam to mar me di ca-
ção di a ri a men te. Assim, aque les que se apo sen tam,

em al guns ca sos, in ves tem 70% do seu ren di men to na
aqui si ção de re mé di os, por que o ser vi ço pú bli co não
lhes for ne ce os me di ca men tos ne ces sá ri os.

Essa si tu a ção é, re pi to, mu i to pre o cu pan te. Por
essa ra zão, re for ça do prin ci pal men te pelo re la tó rio Me di-
ca men tos, da Sub co mis são de Sa ú de, trou xe o tema ao
de ba te. A mi nha pre o cu pa ção com essa ques tão é tão
gran de que ama nhã da rei en tra da em um re que ri men to
na Co mis são de Assun tos So ci a is no sen ti do de que se -
jam ou vi das pes so as en vol vi das di re ta men te com os ge -
né ri cos. Se esse tipo de me di ca men to foi uma boa idéia,
um bom in ves ti men to do Go ver no an te ri or – e re co nhe-
ce mos que foi –, nós tal vez te nha mos per di do as ré de as
do con tro le de seus pre ços e, por con se guin te, eles es tão
com pe tin do, em pre ço, com aque les que cha ma mos de
me di ca men tos de mar ca. Qu e ría mos de i xar, pelo me nos
os ge né ri cos, na con di ção de a clas se mé dia po der ad-
qui ri-los. Va mos ou vir, nes sa au diên cia pú bli ca, os res-
pon sá ve is e en vol vi dos com os ge né ri cos.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Con ce-
do um apar te ao Se na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Pela
ex pe riên cia que tive no Ama pá, como Go ver na dor, pos -
so re la tar que ain da exis te uma rede de la bo ra tó ri os pú -
bli cos, como a Forp, em São Pa u lo, e a La fep, em Per -
nam bu co. O pro pó si to do Go ver no Lula é am pliá-los,
para que os Esta dos pos sam pro du zir e aten der à de-
man da prin ci pal men te da imen sa ma i o ria po pu la ção bra -
si le i ra que não ga nha o su fi ci en te nem mes mo para se
ali men tar, quan to mais para com prar re mé dio. Essa é
uma ques tão fun da men tal. A ou tra, nós pre ci sa mos so lu-
ci o ná-la, que é a dis tri bu i ção de ren da. O Bra sil con ti nua
sen do o gran de cam peão da má dis tri bu i ção de ren da.
So mos a oi ta va eco no mia do mun do, mas com uma dis -
tri bu i ção de ren da que cor res pon de a dos pa í ses de pro -
fun da de si gual da de. Então, a trans fe rên cia de ri que za
dos po bres para os ri cos nós te mos a obri ga ção, o de ver,
de es tan car. E, com re la ção à ta xa ção dos ina ti vos pre-
vis ta na re for ma da pre vi dên cia, que ro afir mar que o nos -
so Esta do é um Esta do de fun ci o ná ri os pú bli cos, como é
Ro ra i ma do Dr. e Se na dor Mo za ril do Ca val can ti – aliás,
nes ta pri me i ra fi le i ra te mos vá ri os mé di cos: Dr. Pa pa léo
Paes, Dr. Mo za ril do Ca val can ti, Dr. Tião Vi a na. Nes se fi -
nal de se ma na – aliás, já o ve nho fa zen do há al gum tem -
po – con sul tei pes so as que me são pró xi mas, que co-
nhe ço e que es tão apo sen ta das ou em vias, so bre a
ques tão da re for ma. Po de ria ci tar al guns ca sos. Co nhe ço
uma pes soa, den tis ta, trin ta e pou cos anos de tra ba lho, a 
quem per gun tei como fi ca ria sua si tu a ção na re for ma da
Pre vi dên cia, se ela iria ou não ser des con ta da. Ela me
dis se que ga nha R$1.400,00. De po is, con sul tei uma pro -
fes so ra de ní vel uni ver si tá rio que não ga nha mais do que
R$1.300, 00. Eu ain da não en con trei nin guém, lá em Ma -
ca pá pelo me nos, onde tem mu i to fun ci o ná rio pú bli co,
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que será ta xa do pela re for ma da Pre vi dên cia. E já pro cu-
rei. Te nho te le fo na do para mu i tas pes so as per gun tan do
qual será a per da que te rão com a re for ma. Até ago ra, lá
no Ama pá, não en con trei nin guém. Pode ser que exis ta.
V. Exª sabe que exis te sim. Mas no Ama pá, fiz um le van-
ta men to dos apo sen ta dos do Esta do que irão con tri bu ir
por que re ce bem mais do que R$1.200,00. Encon trei
ape nas onze apo sen ta dos, cuja fo lha de pa ga men to é de 
R$41.000,00. Dois de les re ce bem R$16.000,00 e o res -
tan te do di nhe i ro é dis tri bu í do para os ou tros nove. Então, 
só se rão ta xa dos os que ga nham R$16.000,00 de apo-
sen ta do ria por mês. Esses irão pa gar os 11%. Os ou tros
nove es tão isen tos. Pen so, por tan to, que pre ci sa mos
pon de rar um pou co e ana li sar mos a re for ma da pre vi-
dên cia com ca sos con cre tos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – No bre
Se na dor Pa pa léo Paes, como seu co le ga, pa ra be ni zo-o
pelo im por tan te tema que abor da em seu pro nun ci a men-
to. Re al men te, é frus tran te para o mé di co, ao pres cre ver
uma me di ca ção, ver que o pa ci en te fica com a re ce i ta
nas mãos, sem con se guir se me di car. Po rém, mais an-
gus ti an te mes mo é para o pa ci en te quan do tem uma do -
en ça como as que V. Exª ci tou, que não são cu rá ve is,
mas são tra tá ve is e con tro lá ve is, não ter con di ções de
man ter essa me di ca ção com re gu la ri da de. Pre ci sa mos
nos mo bi li zar e co brar do Go ver no cri a ti vi da de, como as
idéi as que o no bre Se na dor João Ca pi be ri be men ci o nou,
da re a ti va ção, do es tí mu lo para o sur gi men to de la bo ra-
tó ri os pú bli cos nos Esta dos, in cen ti var a pro du ção de re -
mé di os com cus to ba i xo para que pos sa mos aten der a
gran de mas sa da po pu la ção que de pen de des sa me di-
ca ção de uso con ti nu a do. Cum pri men to V. Exª pelo im-
por tan te tema que abor da no dia de hoje.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de-
ço a V. Exª, bem como ao Se na dor João Ca pi be ri be,
os apar tes, que re pre sen tam uma con tri bu i ção ao
nos so pro nun ci a men to.

Como afir ma o pro fes sor Gran vil le: “...o mé di co não 
pode se fur tar em tor nar-se ci en te das fa ce tas eco nô mi-
cas, ad mi nis tra ti vas e po lí ti cas que in ter fe rem di re ta men-
te no seu tra ba lho, em par ti cu lar no que con cer ne à pes -
qui sa, à vi gi lân cia sa ni tá ria, à in dus tri a li za ção, à co mer ci-
a li za ção, ao con tro le de pre ços, à di vul ga ção, à es to ca-
gem, ao trans por te, à dis pen sa ção, à re ce i ta, à au to me-
di ca ção, en tre ou tros as pec tos”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como mé -
di co e ho mem pú bli co, re pre sen tan te de uma re gião
eco no mi ca men te des fa vo re ci da, com uma po pu la ção
com mu i tos pro ble mas na área de sa ú de, de se jo ex -
pres sar meu in te gral apo io à ini ci a ti va do Go ver no Fe -
de ral de ado tar me di das para es ti mu lar a pro du ção
na ci o nal de me di ca men tos, re du zin do a im por ta ção
de com po nen tes es tran ge i ros, a fim de fa ci li tar o
aces so da po pu la ção a es ses bens es sen ci a is.

O Fó rum de Com pe ti ti vi da de da Indús tria Far -
ma cêu ti ca, no âm bi to do Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or re pre sen ta um
im por tan te pas so no sen ti do de pro du zir fár ma cos efi -
ca zes a pre ços ra zoá ve is, com pa tí ve is com o ní vel de
ren da de nos sa po pu la ção.

O Bra sil não faz par te do con jun to de pa í ses do -
ta dos de uma in dús tria far ma cêu ti ca so fis ti ca da, com
in ves ti men tos ele va dos em pes qui sa ino va do ra.

O Bra sil ain da se en con tra en tre os pa í ses com
pou ca ca pa ci da de ino va do ra na área de pro du ção de
fár ma cos, e só pro du zi mos uma pe que na par te, apro -
xi ma da men te 3%, dos in su mos ne ces sá ri os ao fun ci-
o na men to nor mal de nos sa in dús tria far ma cêu ti ca.

Por isso mes mo, o Bra sil não pode per ma ne cer
re fém dos car téis da in dús tria far ma cêu ti ca mul ti na ci-
o nal, que im pe dem o de sen vol vi men to des se se tor
em nos sa eco no mia.

Não se tra ta de xe no fo bia, nem de des car tar a
par ti ci pa ção do ca pi tal pro du ti vo es tran ge i ro. Tra-
ta-se, efe ti va men te, da de fe sa da vida hu ma na, de
ofe re cer con di ções de so bre vi vên cia para pes so as de 
ba i xa ren da, de pro te ger as ca ma das mais po bres da
po pu la ção de im per fe i ções de mer ca do, de car téis,
de mo no pó li os e oli go pó li os.

Sr. Pre si den te, a par ti ci pa ção do BNDES em
pro je tos de fi nan ci a men to da in dús tria far ma cêu ti ca é 
es sen ci al para o de sen volvi men to do se tor e au men to
da ofer ta de in su mos e me di ca men tos que de vem be -
ne fi ci ar toda a po pu la ção bra si le i ra.

Exis tem hoje, no Bra sil, mais de 60 mi lhões de pes -
so as sem con di ções fi nan ce i ras para ad qui rir os me di ca-
men tos ne ces sá ri os a seus tra ta men tos de sa ú de.

Cer ta men te, os gran des la bo ra tó ri os es tran ge i-
ros, que for ne cem me di ca men tos a pre ços mu i to ele -
va dos, até do la ri za dos, não re sol ve rão esse gra ve
pro ble ma de sa ú de pú bli ca na ci o nal.

Daí a ne ces si da de de se cri ar um ór gão go ver-
na men tal nos mol des da an ti ga Ceme, Cen tral de Me -
di ca men tos, que teve um pa pel pi o ne i ro na pro du ção
de me di ca men tos es sen ci a is, des ti na dos às po pu la-
ções mais po bres, e que foi de sa ti va da num pro ces so
que, cer ta men te, não aten deu ao in te res se pú bli co.

Srªs e Srs. Se na do res, sa be mos per fe i ta men te
que a sa ú de do povo bra si le i ro só atin gi rá o ní vel ade -
qua do quan do ti ver mos ações bá si cas que en vol vam
em pre go, ali men ta ção, sa ne a men to bá si co, hi gi e ne,
mo ra dia, edu ca ção e, cer ta men te, me di ca men tos efi -
ca zes e aces sí ve is.

Te nho ple na con vic ção de que o Se na do Fe de ral
dará todo o apo io ne ces sá rio às me di das de in cen ti vo à
in dús tria far ma cêu ti ca na ci o nal, para que a po pu la ção
ca ren te pos sa efe ti va men te ter o di re i to à sa ú de ga ran ti-
do na Cons ti tu i ção trans for ma do em re a li da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
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 
Romero Jucá 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. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-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) 
(vago) 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. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 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 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

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 
(vago) 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá* 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papaléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@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) 
Heloísa Helena 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 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

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. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

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 Salvati 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. Romero Jucá 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

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. Romero Jucá 
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. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

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 
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PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
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PDT 
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Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
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Cidadãos Brasileiros no Exterior 
 

PRESIDENTE: Senador  
VICE-PRESIDENTE: Senador  

 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT, PSB, PTB E PL) 

Marcelo Crivella (PL) RJ-5077/5078 1 -  Duciomar Costa (PTB) PA-2341/2342 
João Capiberibe (PSB) AP-2441-2446 2 -  Aelton Freitas (PL) MG-4621/4018 
Fátima Cleide (PT) RO-2391-2397 3 -  Flávio Arns (PT) PR-2401/2405 

PMDB 

Hélio Costa MG-2244/2245 1 -  Ramez Tebet MS-2221/2224 
Luiz Otávio PA-3050/4393 2 -  Juvêncio Da Fonseca MS-1128/1228 

PFL 

Marco Maciel PE-5710-5724 1 -  Roseana Sarney MA-3069/3070 
Rodolpho Tourinho BA-3173/3174 2 -  Renildo Santana SE-1306/4055 

PSDB 

Eduardo Azeredo MG-2321-2323 1 -  Antero Paes de Barros MT-4061/1146 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões: Sala nº 07 – Ala Sen. Alexandre Costa 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello Tel. da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefones da Secretaria: 311-3259/3496/4777 Fax: 311-3546 
Sala nº 5/B – CEP 70100-000 E-mail: sscomcre@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. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

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. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

Atualizada em 22.05.2003 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
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PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



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 

(Vago)8   

PFL 6   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 

PT 5   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 

PSDB 6   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 

PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 

PTB 5   

Senador Papaléo Paes 1-7 AP 3253 

PSB 5   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 

PL 5   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 

PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 15.8.2003 

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. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na 
Sessão do SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na 
Sessão do SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do 
PTB e filiação ao PMDB. 
8 Vaga ocupada até 1º.08.2003 pela Senadora Íris de Araújo, cujo exercício do mandato encerrou-se, 
nessa data, tendo em vista o retorno do titular, Senador Maguito Vilela. 
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lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal 
Militar.  496 

 
Faz votos que a recriação da Sudam e da Sudene venha 

servir aos reais interesses  do desenvolvimento brasileiro. Aparte ao 
Senador Papaléo Paes.  562 

 
EDUARDO SUPLICY 
 

Comentários sobre declarações do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.  192 

 
Requerimento nº 718, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
Diplomata Brasileiro Sérgio Vieira de Mello, bem como a 
apresentação de condolências à família e à ONU. 356 

 



Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 
2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” 360 

 
Apoio à iniciativa do Senador Pedro Simon de indicar o 

nome do diplomata Sérgio Vieira de Mello para o Nobel da Paz.  527 
 
Encaminha votação do requerimento nº 321, de 2003, que 

solicita, nos termos regimentais, que o Senado Federal se pronuncie no 
sentido de condenar 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.  654 

 
Crítica aos atos terroristas. Aparte ao Senador Demóstenes 

Torres. 750 
 

EFRAIM MORAIS 
 

Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2003, que dispõe sobre 
a tipificação do crime de pagamento irregular de precatórios e comina 
a respectiva pena. 105 

 
Críticas ao ministro da Casa Civil, José Dirceu, por 

declarações em que refuta a possibilidade dos governadores 
influenciarem na discussão do pacto federativo.  130 

 
Considerações sobre a universalização digital.  184 
 
Homenagem à maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 408 
 
Parecer nº 1.131, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o Projeto de Lei nº 16, de 2003 (nº 6.381/2002, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao artigo 7º da Lei nº 
8.631, de 4 de março de 1993.  425 

 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 60, de 2003, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 37 e dá nova redação ao inciso XXV do 
artigo 84 da Constituição Federal, dispondo sobre eleição para cargos 
da administração pública. 107 

 
Comentários sobre distorção da política nacional no que 

tange ao vasto mercado imobiliário em contraponto a pequena parcela 
da população com acesso a este mercado. Aparte ao Senador Eduardo 
Siqueira Campos.  171 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2003, que acrescenta 
parágrafo único ao artigo 107 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 



1997, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, visando remeter 
ao Contran competência para determinar os tipos de veículos passíveis 
de utilização no transporte público de passageiros.  458 

 
Realização de seminário, em Porto Velho/RO, nos dias 15 e 

16 do corrente, a respeito da responsabilidade social e ambiental dos 
empreendimentos energéticos na Amazônia.  760 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Requerimento nº 734, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, a destinação da Hora do Expediente da Sessão do dia 21 
de agosto de 2003, para homenagear a Semana Nacional do 
Excepcional.  649 

 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que 

dispõe sobre a Isenção do  Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, na aquisição de Automóveis para utilização no Transporte 
Autônomo de Passageiros, bem como para Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física, e dá outras providências.  649 

 
Requerimento nº 735, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que dispõe sobre a Isenção 
do  Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de 
Automóveis para utilização no Transporte Autônomo de Passageiros, 
bem como para Pessoas Portadoras de Deficiência Física, e dá outras 
providências.  657 

 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Requerimento nº 716, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata 
discussão e votação da redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 2000 (nº 3.922/97, na Casa de 
origem), que institui multa a fornecedores de bens ou serviços por 
atraso no cumprimento de prazo de entrega de mercadoria ou 
realização do serviço.  356 

 
Ressalta que a transposição das águas do Rio São Francisco 

é uma prioridade para o atual governo. Aparte ao Senador Almeida 
Lima.  525 

 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2003, que 
altera o inciso II do art. 52 e a alínea c do inciso I do art. 102 da 
Constituição Federal, para transferir do Supremo Tribunal Federal para 
o Senado Federal o julgamento dos membros de Tribunais Superiores, 
nos crimes de responsabilidade.  317 



 
Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 2003, que dá 

nova redação ao artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os 
serviços de registro públicos e notoriais.  428 

 
Parecer nº 1.137, de 2003, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1999 – 
Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a 
redação do § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que “ estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal”, e sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 581, de 1999 – Complementar, de autoria da Senadora Luzia 
Toledo, que dá nova redação ao § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, que “estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.  497 

 
Defesa do ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto 

Amaral, em virtude da pressão de grupos que tentam desestabilizar sua 
gestão.  529 
 
GERSON CAMATA 
 

Requerimento nº 722, de 2003,  que solicita, nos termos 
regimentais, informações a Exmª Ministra do Meio Ambiente, Srª 
Marina Silva, sobre a 5ª rodada de Licitação dos Blocos no Norte do 
Espírito Santo.  384 
 
HÉLIO COSTA 
 

Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 
2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.”  358 

 
Parecer nº 1.122, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 321, de 2003, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, para manifestação do Senado 
Federal no sentido de condenar as recentes execuções de dez pessoas 
na Colômbia e para exortação do Governo daquele País a retomar o 
processo de paz com os grupos atuantes em seu território.  413 

 
Reinício das obras da rodovia Fernão Dias.  556 
 
Redução da taxa básica de juros pelo Comitê de Política 

Monetária (Copom).  556 
 
Necessidade de desassoreamento do rio São Francisco e 

seus afluentes.  556 
 



HELOÍSA HELENA 
 

Considerações sobre a transposição do rio São Francisco. 
Aparte ao Senador Hélio Costa.  558 
 
IDELI SALVATTI 
 

Considerações a respeito da reforma agrária. Senadora Ideli 
Salvatti. 118 

 
Considerações a respeito do programa Fome Zero. 

Senadora Ideli Salvatti. 118 
 
Ações do governo para baixar os juros e ampliar o crédito 

no mercado.  165 
 
Requerimento nº 733, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, a retirada do requerimento nº  627, de 2003, da autoria da 
Senadora Ideli Salvati, que solicita a convocação do Senhor Antônio 
Palocci Filho, Ministro de Estado da Fazenda, para prestar 
esclarecimentos sobre a necessidade ou não de um novo acordo da 
República Federativa do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. 493 

 
JEFFERSON PERES 
 

Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 
2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.”  376 

 
Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2003, que dispõe sobre 

medidas a serem adotadas para o registro de atos nas juntas comerciais 
e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  456 

 
Encaminha votação da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 55, de 1999, que modifica o caput do artigo 37 da Constituição 
Federal.  484 

 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Parecer nº 1.123, de 2003, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 543, do 
Senador Aloizio Mercadante, que manifesta integral apoio à decisão 
do governo brasileiro de não assinar acordo bilateral com os EUA para 
eximir cidadãos norte-americanos da jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional.  414 

 
Problemas gerados pelas casas cobertas de palha.  762 
 

 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 



Entusiasmo pela recriação da Sudene. Aparte ao Senador 
César Borges.  754 
 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Defesa de uma reforma tributária de acordo com os 
interesses da sociedade brasileira. Aparte ao Senador Efraim Morais. 131 

 
Cumprimentos ao nadador amapaense Jader Sousa pela 

conquista da medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Santo 
Domingo, no revezamento 4 x 100.   134 

 
Falta de medicamentos nos hospitais públicos do Amapá. 191 
 
Requerimento nº 714, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, ao Ministro de Estado de Saúde algumas informações. 322 
 
Comentários à morte do embaixador Sérgio Vieira de 

Mello.  324 
 
Defesa da aprovação do acordo de salvaguardas entre 

Brasil e Ucrânia, referente ao Centro de Lançamento de Alcântara.  324 
 
Dívida social existente com a população e o município de 

Alcântara, Estado do Maranhão.  324 
 
Parecer nº 1.125, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 384, de 2003 (nº 951/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do XXI Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementação Econômica nº 35, celebrado entre os Governos dos 
Estados-Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o 
Governo da República do Chile, assinado em 19 de outubro de 1999. 417 

 
JOÃO RIBEIRO 
 

Parecer nº 1.126, de 2003, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 386, de 2003 (nº 1.663/2002, na Câmara dos Deputados) que 
“aprova o texto do Acordo de Sede entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Centro Interamericano de Administrações 
Tributárias, celebrado em Santiago do Chile, em 3 de abril de 2001”. 418 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Aniversário de 10 anos da agência do Banco do Brasil no 
Senado Federal. 117 

 



O agronegócio no Brasil. Satisfação diante de decisão 
judicial que suspende a sentença que limita o uso de organismos 
geneticamente modificados. 117 

 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Indignação com as declarações dos ministros José Dirceu e 
Antonio Palocci, divulgadas pelos jornais do último sábado, atribuindo 
falta de ética ao PFL por discutir a questão da divisão da arrecadação 
da CPMF. 174 

 
Satisfação pelo retorno do Senador Álvaro Dias à oposição. 

Aparte ao Senador Álvaro Dias.  331 
 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.”  374 

 
Parecer nº 1.124, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 383, de 2003 (nº 1.060, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, 
concluído no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1998.  416 

 
JOSÉ FOGAÇA 
 

Parecer nº 1.136, de 2003, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1999 – 
Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a 
redação do § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que “ estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal”, e sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 581, de 1999 – Complementar, de autoria da Senadora Luzia 
Toledo, que dá nova redação ao § 2º do art. 15 da Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964, que “estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.  497 
 
JOSÉ JORGE 
 

Defesa de uma política de abastecimento d’água e de 
saneamento que contemple todo o País e não apenas os municípios no 
programa Fome Zero. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. 121 

 
Defesa da construção de uma adutora no rio São Francisco 

para o agreste meridional de  
 

Apagão ocorrido ontem nos Estados Unidos e Canadá.  122 
 



Solidariza-se com o pronunciamento do Senador Arthur 
Virgílio. Aparte ao Senador Arthur Virgílio.  143 

 
Esclarecimento sobre dado apresentado pelo Senador 

Eduardo Siqueira Campos.  Aparte ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos.  169 

 
Defende um programa habitacional amplo cujo objetivo 

seja voltado para as cidades de médio porte. Aparte ao Senador 
Eduardo Siqueira Campos.  170 

 
Críticas feitas pelo Ministro José Dirceu ao PFL, no que 

tange à proposta de partilha da CPMF com os estados e municípios, no 
bojo da reforma tributária.  173 

 
Requerimento nº 728, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 314, de 2003, além da 
Comissão constante no despacho inicial de distribuição, seja ouvida,  
também, a Comissão de Infra-Estrutura do Senado Federal. 461 

 
Parecer nº 1.140, de 2003, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 
2000, de autoria do Senador Roberto Requião, que susta Ato do 
Ministro de Estado da Fazenda que autorizou o refinanciamento dos 
títulos públicos de responsabilidade do Tesouro do Estado de 
Pernambuco emitidos para o pagamento de precatórios judiciais.  545 

 
Apoio ao projeto que dá autonomia operacional ao Banco 

Central. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho.  566 
 
Cita fato ocorrido em Pernambuco que também envolve a 

FUNASA. Aparte ao Senador Arthur Virgílio.  568 
 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que 

dispõe sobre a Isenção do  Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, na aquisição de Automóveis para utilização no Transporte 
Autônomo de Passageiros, bem como para Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física, e dá outras providências.  650 

 
JOSÉ SARNEY 
 

Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003, que regulamenta 
o exercício da arquitetura e do urbanismo e cria o Conselho Federal de 
Arquitetura  e Urbanismo e os Conselhos Regionais de Arquitetura e 
Urbanismo como órgãos de fiscalização profissional.  258 

 
Parecer nº 1.120, de 2003, da Comissão Diretora, sobre a 

redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2003.  354 

 



Parecer nº 1.121, de 2003, da Comissão Diretora, sobre a 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
71, de 2000 (nº 3.922, de 97, na Casa de origem).  355 
 

Requerimento nº 717, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, que seja aprovado voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello, com apresentações de 
condolências à família, à Organização das Nações Unidas e ao 
Ministério das Relações Exteriores.  356 

 
Parecer nº 1.142, de 2003, da Comissão Diretora, sobre 

redação final da Emenda do Senador ao Projeto de Lei da Câmara nº 
13, de 2001 (nº 350, de 1999, na Casa de origem) que dispõe sobre a 
forma e a apresentação dos símbolos nacionais.  647 

 
Parecer nº 1.143, de 2003, da Comissão Diretora, sobre 

redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
50, de 2003 (nº 1.233, de 2003, na Casa de origem). 656 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 345, de 2003,  que acrescenta o 
artigo 47-A à Lei nº 7.357,  de 2 de setembro de 1985, que dispõe 
sobre o cheque e dá outras providências, alterando o regime de citação 
na execução do cheque.  254 
 
LEONEL PAVAN 
 

Parabeniza o Senador Mão Santa pelo pronunciamento. 
Aparte ao Senador Mão Santa.  327 

 
Fala da honra em pertencer ao PSDB, principalmente 

agora, com a reintegração do Senador Álvaro Dias. Aparte ao Senador 
Álvaro Dias.  330 

 
Apelo pela implantação de Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPEs), especialmente a de Imbituba/SC.  395 
 
Protesto contra a falta de repasses das verbas do SUS para 

o Hospital São José, de Criciúma - SC.  396 
 
Destaque ao editorial do jornal Zero Hora intitulado "Uma 

voz de bom senso", publicado no último dia 13 do corrente.  536 
 
Reivindicação dos produtores de Erva Mate do sul do 

Brasil no sentido de intensificar a fiscalização de fronteira para coibir 
a entrada de erva-mate sem documentação legal.  772 

 
LÚCIA VÂNIA 
 



Destaca a importância do Senador Mão Santa para o Estado 
do Piauí, bem como para o Senado Federal.  136 

 
Fala da indignação que sente em relação à notícia 

divulgada ontem pela televisão de que uma Câmara de Vereadores está 
envolvida em caso de abuso sexual. 139 

 
Comentários sobre a matéria "Um gesto que pode salvar", 

publicada na Revista Veja, edição de 20 de agosto de 2003.  196 
 
Parecer nº 1.127, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre Decreto Legislativo nº 387, de 
2003 (nº 1.840/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
dos Estatutos e Regulamentos do Centro Interamericano de 
Administrações Tributárias, adotado na cidade do Panamá em julho de 
2000.  420 

 
Projeto de Lei do Senado nº 354, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a destinação da arrecadação das multas de 
trânsito e sobre a conversão da penalidade de multa em prestação de 
serviços à comunidade.  547 

 
Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para exigir que a propaganda de 
medicamentos e terapias seja aprovada, previamente à exibição, pelo 
órgão de vigilância sanitária competente.  548 

 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que 

dispõe sobre a Isenção do  Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, na aquisição de Automóveis para utilização no Transporte 
Autônomo de Passageiros, bem como para Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física, e dá outras providências.  651 

 
Encaminha votação do requerimento nº 321, de 2003, que 

solicita, nos termos regimentais, que o Senado Federal se pronuncie no 
sentido de condenar 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. 655 

 
LUIZ OTAVIO 
 

Homenagem à maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 411 
 
Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2003, que dispõe sobre 

a distribuição gratuita de medicamentos de uso contínuo pelo Sistema 
Único de Saúde.  458 

 
Considerações à Proposta de Emenda à Constituição nº 36, 

de 1999, que dispõe sobre a incorporação e a transferência das 



atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos 
Tribunais de Contas dos Estados.  489 

 
MAGNO MALTA 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2003, que 
altera a redação do artigo 105, inciso I, “a” da Constituição da 
República Federativa do Brasil, para incluir na competência do 
Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento de membros do 
Ministério Público Estadual quando se trate de prática de crimes 
comuns e de responsabilidade.  454 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 2003, que 

revoga o § 8º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo as 
restrições de elegibilidade dos militares alistáveis.  455 

 
Parecer nº 1.139, de 2003, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao 
Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2002, de iniciativa da Comissão 
Mista de Segurança Pública, que dispõe sobre as organizações 
criminosas, os meios de obtenção da prova, o procedimento criminal e 
o regime especial de cumprimento da pena de líderes de organizações 
criminosas.  511 

 
MAGUITO VILELA 
 

Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 
1999, que dispõe sobre a incorporação e a transferência das atribuições 
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos Tribunais de 
Contas dos Estados.  486 

 
Encaminha votação do Requerimento nº 731, de 2003, que 

requer, nos termos regimentais, adiamento da discussão do PEC nº 39, 
de 1999, a fim de que a referida proposição seja reexaminada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.  491 

 
Homenagem pelo bicentenário de nascimento de Luís 

Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no próximo dia 25 de 
agosto.  758 

 
MÃO SANTA 
 

Salienta a importância do setor agrícola para o estados 
brasileiros. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 127 

 
Solidarização com o pronunciamento do Senador Efraim 

Morais. Aparte ao Senador Efraim Morais.  132 
 
Transcurso dos 151 anos de Teresina/PI.  135 
 



Comentários sobre a atuação do Governo Federal. Aparte 
ao Senador Arthur Virgílio.  142 

 
Comentários sobre os juros do Proceder. Aparte à Senadora 

Ideli Salvatti. 167 
 
Defende a criação de novos Estados no Brasil.  Aparte ao 

Senador Eduardo Siqueira Campos.  172 
 

Registro da filiação ao PMDB do ex-governador do Rio de 
Janeiro, Sr. Antony Garotinho, de sua esposa, Sra. Rosinha Mateus, do 
atual vice-governador, Sr. Luiz Paulo Conde e de onze deputados 
federais e dez deputados estaduais daquele Estado.  173 

 
Importância da informática para a vida moderna. Aparte ao 

Senador Efraim Morais . 186 
 
Modelo de desenvolvimento do semi-árido, formulado pelo 

Padre Lira, da Fundação Ruralista, de Dom Inocêncio/PI.  188 
 
Importância da contribuição do Senado Federal ao debate e 

aperfeiçoamento da reforma da Previdência.  325 
 
Necessidade da instituição de norma jurídica que proíba o 

desvio de recursos da Seguridade Social. Preocupação diante da 
proposta de redução de benefícios aos aposentados e pensionistas.  325 

 
Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 

“solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello.  382 

 
Cita personalidades e fatos que deram projeção a Sudene. 

Aparte ao Senador Papaléo Paes.  563 
 
Crítica à guerra do Paraguai. Aparte ao Senador Maguito 

Vilela.  760 
 

MARCELO CRIVELLA 
 

Preocupação com o elevado repasse de recursos do Rio de 
Janeiro para a União.  194 

 
Comentários sobre a Reforma Tributária.  194 
 
Defesa de um debate mais amplo da reforma da 

Previdência.  Aparte ao Senador Mão Santa.  327 
 
Homenagem ao diplomata Sérgio Vieira de Mello, vítima 

de atentado contra o escritório da Organização das Nações Unidas 
(ONU) no Iraque.  333 



 
Cobrança de providências para reativação do hospital 

estadual do Rio de Janeiro, fechado por falta de medicamentos.  475 
 
Requerimento nº 730, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 200, de 
2000, do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2001(PL nº 350, de 1999, 
na origem) e os demais que tramitam em conjunto.  478 

 
Parecer nº 1.134, de 2003, sobre uma forma mais ampla, 

mais democrática e popular do uso e da apresentação dos símbolos 
nacionais, particularmente da Bandeira Nacional e do Hino Nacional. 481 

 
Clamor por mais recursos orçamentários para o Estado do 

Rio de Janeiro.  572 
 
Comentários ao artigo da colunista Hildergard Angel, do 

Jornal do Brasil, qualificando como acintosa a destinação de verbas 
para a recuperação de estradas no Estado.  572 

 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que 

dispõe sobre a Isenção do  Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, na aquisição de Automóveis para utilização no Transporte 
Autônomo de Passageiros, bem como para Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física, e dá outras providências.  651 

Encaminha votação do requerimento nº 543, de 2003, que 
solicita, nos termos regimentais, manifestar integral apoio à decisão do 
governo brasileiro de não assinar acordo bilateral com os EUA para 
eximir cidadãos norte-americanos da jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional.  656 

 
MARCO MACIEL 
 

Considerações sobre o federalismo.  177 
 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.” 357 

 
Parecer nº 1.128, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 389, de 2003 (nº2.307/ 2002 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina para o Provimento de Capacidade 
Espacial, celebrado no Rio de Janeiro, em 8 de maio de 2001.  421 

 
Parecer nº 1.129, de 2003, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 390, de 2003 (nº 2.309/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do “Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro de 



Cooperação em Aplicações Pacíficas da Ciência e Tecnologias 
Espaciais  entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina relativo à Concessão de 
Reciprocidade na Aquisição de Equipamentos para a Cooperação 
Espacial”, celebrado em Buenos Aires, em 14 de agosto de 2001.  422 
 
MOREIRA MENDES 
 

Parecer nº 1.133, de 2003, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2001, (nº 350, de 1999, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos 
nacionais.  479 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Registro dos 54 anos da Escola Estadual Osvaldo Cruz, 
localizada em Boa Vista, Roraima. 125 

 
Desempenho do agronegócio no Brasil.  180 
 
Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 

“solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello.  380 

 
Falta de investimentos para a produção de remédios contra 

doenças que atingem a população pobre.  388 
 
Homenagem à maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 402 
 
Requerimento nº 725, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, ao Ministro de Estado de Saúde, Humberto Costa, 
informações sobre convênios firmados com o Conselho indígena de 
Roraima – CIR, quantos convênios, quais os anos, valores, bem como 
a prestação de contas daquela entidade junto ao Ministério da Saúde. 461 

 
Requerimento nº 726, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, informações ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, sobre se existem e quais são as fazendas e outras propriedades 
existentes nas terras indígenas Serra da Moça, Morcego e Truaru 
localizadas na Gleba Murupu.  461 

 
Instalação da Subcomissão Permanente da Amazônia, no 

âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado Federal.  553 

 
Recriação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM).  553 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NEY SUASSUNA 
 

Posição do PMDB contrária ao aumento da carga tributária. 187 
 
Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 

“solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello.   381 

 
Cobra providência do governo a fim de que este faça um 

acordo com os devedores da Fazenda Nacional.  Aparte ao Senador 
Osmar Dias.  465 

 
Comentários sobre a lentidão com a qual o governo trata a 

transposição do Rio São Francisco. Aparte ao Senador Almeida Lima. 526 
 
Necessidade se cuidar do Rio São Francisco. Aparte ao 

Senador Hélio Costa.  557 
 
Necessidade de ampliação das verbas orçamentárias 

destinadas ao Itamaraty.  560 
 

OSMAR DIAS 
 

Requerimento nº 711, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2003, que “ 
dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e dependentes dos 
trabalhadores urbanos e rurais desde o nascimento até seis anos de 
idade, em creches e pré-escolas”, seja encaminhado à Comissão de 
Educação para que este se pronuncie sobre o mesmo.  151 

 
Requerimento nº 712, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2003, que 
“Regulamenta a promoção e publicidade de medicamentos e dá outras 
providências”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que 
esta se pronuncie sobre o mesmo.  151 

 
Apelo ao presidente da República para fazer valer a 

Constituição no que se refere à reforma agrária.  161 
 
Projeto de Lei do Senado nº 343, de 2003, que altera a Lei 

nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime 
tributário do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
(SIMPLES), para determinar a revisão dos valores monetários nela 
constantes. 247 

 
Requerimento nº 713, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 333, de 2003 seja 
encaminhado à Comissão de Educação.  322 



 
Apresentação de projeto de lei que corrige as faixas de 

classificação das micro e pequenas empresas referentes ao sistema 
simplificado de pagamento de impostos - Simples.  462 

 
Requerimento nº 737, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2002 – 
Complementar que insere novo parágrafo no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de forma a destinar parte 
de seus recursos para o atendimento na  educação infantil em tempo 
integral, seja encaminhado à Comissão de Educação para que esta se 
pronuncie sobre o mesmo.  747 

 
PAPALÉO PAES 
 

Críticas ao programa de combate à AIDS.  334 
 
Parecer nº 1.138, de 2003, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2003, de autoria do Senador 
Flávio Arns, que institui a data de 5 de dezembro como o “Dia 
Nacional da Pastoral da Criança.  508 

 
 
Recriação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (Sudam).  560 
 

PAULO OCTÁVIO 
 

Pesar pelo falecimento do diplomata Sérgio Vieira de 
Mello.  333 

 
Homenagem pelo centenário de nascimento do pioneiro da 

luta pelas edificações de Goiânia e de Brasília, Sr. Jorge Pelles.  333 
 
Requerimento nº 715, de 2003, que pede, nos termos 

regimentais, urgência para o PLC nº 5 de 2003, que “Concede 
remissão de débito previdenciário do período de abril de 1994 a abril 
de 1997, em face do recolhimento com base na Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994, pelas agroindústrias.”  355 

 
Iniciativa do Governador e da Vice-Governadora do 

Distrito Federal de ingressar com ação na justiça contra o Presidente 
do PT, por acusações divulgadas em anúncio publicitário na televisão. 532 

 
 

PAULO PAIM 
 

Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2003, que define o 
crime de veiculação de informações que induzam ou incitem a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, ou 



procedência nacional, na rede Internet, ou em outras redes destinadas 
ao acesso público.  202 

 
Associação da Mesa a homenagem de pesar pelo 

falecimento do diplomata Sérgio Vieira de Mello.  324 
 
Parecer nº 1.141, de 2003, da Comissão Diretora, sobre a 

redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2001 (nº 333, de 1999, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.  545 
 
PEDRO SIMON 
 

Requerimento nº 719, de 2003, que requer, nos termos 
regimentais, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello.  377 

 
Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 

“solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello.  378 

 
Requerimento nº 724, de 2003, que solicita, nos termos 

regimentais, proposição da candidatura do Embaixador Sérgio Vieira 
de Mello ao Prêmio Nobel da Paz.  459 

 
Requerimento nº 727, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, à Ministra de Estado das Minas e Energia, informações 
sobre o processo de licitação para a construção de plataformas de 
petróleo.  461 

 
RAMEZ TEBET 
 

Importância da maçonaria para o Brasil. Aparte ao Senador 
Efraim Morais.  410 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Registro da reportagem intitulada "A dimensão da crise", 
publicada na revista Veja, edição de 13 do corrente. 540 

 
Comentários sobre a matéria "Agronegócio já cresceu 5,3% 

no ano", publicada no jornal O Globo, edição de 13 de agosto do 
corrente.  771 

 
RENAN CALHEIROS 
 

Encaminha a votação o requerimento nº 719, de 2003, que 
“solicita a inserção em ata de  voto de pesar pelo falecimento do 
Embaixador Sérgio Vieira de Mello. 379 

 



Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que 
dispõe sobre a Isenção do  Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, na aquisição de Automóveis para utilização no Transporte 
Autônomo de Passageiros, bem como para Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física, e dá outras providências.  653 

 
Exalta a pujança da agricultura brasileira.  755 
 

ROBERTO SATURNINO 
 

Defesa da geração de empregos de forma descentralizada. 
Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos.  172 

 
Afirma que votará a favor da Proposta Emenda à 

Constituição nº36, de 1999, que dispõe sobre a incorporação e a 
transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios aos Tribunais de Contas dos Estados.  Aparte ao Senador 
Maguito Vilela. 487 

 
Cumprimentos pela abordagem de proposição apresentada 

pelo Senador Rodolpho Tourinho. Aparte ao Senador Rodolpho 
Tourinho.  565 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Parecer nº 1.132, de 2003, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, em audiência, nos termos do requerimento nº 396, de 
2003.  426 

 
Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado 317, de 

2003-Complementar, de sua autoria, que estabelece a autonomia 
operacional do Banco Central do Brasil. 564 

 
Elogios à gestão do Senador César Borges como 

Governador do estado da Bahia. Aparte ao Senador César Borges.  753 
 

ROMEU TUMA 
 

Requerimento nº 729, de 2003, que solicita, nos termos 
regimentais, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de 11 membros titulares e 7 suplentes, com limite máximo 
de despesa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinada a, no prazo de 
noventa dias, apurar irregularidades cometidas por empresas de 
seguros, revendedores de automóveis, recuperadoras de veículos e 
oficinas de desmanche de automóveis, em relação aos veículos 
“salvados”, conforme denúncia do programa Fantástico, da Rede 
Globo de Televisão.  478 

 
Considerações sobre a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 36, 1999, que dispõe sobre a incorporação e a transferência das 



atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios aos 
Tribunais de Contas dos Estados. Aparte ao Senador Maguito Vilela.. 487 

 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003, que 

dispõe sobre a Isenção do  Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, na aquisição de Automóveis para utilização no Transporte 
Autônomo de Passageiros, bem como para Pessoas Portadoras de 
Deficiência Física, e dá outras providências.  651 

 
ROMERO JUCÁ 
 

Elogios ao governo pelo propósito de unificar seus 
programas sociais.  159 

 
Importância do encontro de presidentes do Mercosul, na 

posse do presidente do Paraguai, Sr. Nicanor Duarte.  159 
 
Comentários ao Relatório de Gestão 1995-2002 do Banco 

da Amazônia – BASA.  195 
 
Requerimento nº 732, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, adiamento da votação do Parecer nº 1.034 de 2003 a fim 
de ser feita na sessão de 27/08/2003.  493 

 
Considerações acerca do Relatório do Departamento de 

Defesa Comercial referente ao ano de 2002.  534 
 
SÉRGIO CABRAL 
 

Parecer nº 1.119, de 2003, que emite em Plenário sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2003, que disciplina relações 
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 82, de 7 de setembro de 
2002.  349 
 
SÉRGIO GUERRA 
 

Parecer nº 1.118, de 2003, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2003 (nº 2.157/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão FM Comunitária de Tracunhaém – PE a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Tracunhaém, Estado de Pernambuco.  147 

 
Satisfação em ter o Senador Álvaro Dias como um dos 

mais eloquëntes Parlamentares da Bancada na Casa. Aparte ao 
Senador Álvaro Dias.  330 

 
Requerimento nº 720, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, votos de pesar por motivo de falecimento do Empresário 
José Nelson Schincariol, ocorrido.  383 

 



Comentários sobre matéria publicada no jornal O Estado de 
S.Paulo, edição de 11 do corrente, intitulado "Pacotes, pressões e 
responsabilidade", que trata da economia brasileira.  541 

 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Defende a desapropriação de terras cujo objetivo é a 
reforma agrária. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. Senadora Serys 
Slhessarenko. 119 

 
Trabalho desenvolvido pela Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito da exploração sexual de crianças e adolescentes.  137 
 
Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2003, que institui 

incentivo fiscal para doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente. 291 
 
Projeto de Lei do Senado nº 356, de 2003, que dispõe sobre 

limites de despesas de custeio e manutenção do serviço de loterias, 
destina parte dos recursos das loterias federais para o Fundo Nacional 
do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, e 
dá outras providências.  573 

 
TASSO JEREISSATI 
 

Projeto de Lei do Senado nº 338, de 2003, que altera o 
artigo 61 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para incluir entre as circunstâncias as agravantes genéricas, os 
crimes praticados contra policial, magistrado, membro do ministério 
público, agente ou guarda penitenciário, diretor de presídio, 
funcionário e demais pessoas que trabalham ou prestem serviços 
voluntários no sistema prisional, no exercício ou em razão da função 
ou serviço.  204 

 
Honra em ter o Senador Álvaro Dias como companheiro no 

PSDB. Aparte ao Senador Álvaro Dias.   330 
 
Requerimento nº 723, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, informações ao Ministro do Estado da Previdência e 
Assistência Social.  384 

 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2003, que acrescenta 
artigo 22-C à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
isenção parcial de contribuição previdenciária para as empresas que 
adotarem turno extra de trabalho e dá outras providências. 102 

 
Agravamento da seca na região semi-árida nordestina. 

Senador Teotônio Vilela Filho. 112 
 



Cobrança de providências do governo federal visando 
minimizar os efeitos da seca em Alagoas. Senador Teotônio Vilela 
Filho. 112 

 
Importância da obra do Canal do Sertão. Senador Teotônio 

Vilela Filho. 112 
 

TIÃO VIANA 
 

Resposta a críticas feitas ao Ministro-Chefe da Casa Civil 
sobre o apoio do PFL à redistribuição da Contribuição sobre 
Movimentação Financeira (CPMF).   175 

 
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2003, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade de equipar com desfibriladores cardíacos os locais e 
veículos que especifica.  253 

 
Encaminha a votação os requerimentos nos 717 e 718, de 

2003, que “solicita voto de pesar pelo falecimento do Embaixador 
Brasileiro Sérgio Vieira de Mello.”  375 

 
Redução da taxa básica de juros na última reunião do 

Copom.  467 
 
Importância do debate promovido hoje na Comissão de 

Fiscalização e Controle com a participação do controlador-geral da 
União, Dr. Waldir Pires.  467 

 
Considerações ao pronunciamento do Senador Arthur 

Virgílio.  467 
 
Referências ao pronunciamento do Senador Arthur 

Virgílio.  473 
 
Discordância com as afirmações do Senador Antonio 

Carlos Magalhães a respeito do controlador-geral da União, Dr. Waldir 
Pires.  473 

 
Encaminha votação do requerimento nº 543, de 2003, que 

solicita, nos termos regimentais, manifestar integral apoio à decisão do 
governo brasileiro de não assinar acordo bilateral com os EUA para 
eximir cidadãos norte-americanos da jurisdição do Tribunal Penal 
Internacional.  655 

 
VALDIR RAUPP 
 

Empobrecimento da classe média brasileira. Senador Valdir 
Raupp. 110 

 



Agradecimentos à Ministra das Minas e Energia pelo 
empenho para a construção do gasoduto Urucum/Porto Velho e de 
duas hidrelétricas no rio Madeira.  181 

 
Evolução da agricultura em Rondônia.  181 
 
Homenagem à maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 412 

 
VALMIR AMARAL 
 

Importância da viabilização da queda do preço do botijão 
de gás.  397 
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