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de Lei da Câmara na 68, de 2002, de iniciativa do Presi
dente da-República, que dispõe sobre a complemeritàção
de aposentadoria de ferroviários da Rede Ferroviária
Federal ASRFFSA, em liquidação, e dá outras provi
dências. Seno Luiz Otávio
..
Parecer na 662, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final ao Projeto de Lei da Câmara na 61, de 2002
(na 4.540/2001, na Casa de origem), que acrescenta artigo
à Lei na 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dispondo
sobre a numeração da obra artística, científica ou literária.
Seno Osmar Dias
..
Parecer na 663, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 72, de 2002 (na
6.490/2002, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a remuneração dos
integrantes das Carreiras de Diplomata, Oficial de
Chancelaria e Assistente de Chancelaria, e dá outras
providências. Seno Luiz Otávio
..
Parecer na 664, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 67, de 2002
(na 6.662/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a estrutura da
Carreira da Seguridade Social e·do Trabalho no âmbito
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da Adininistração Pública Federal, e dá outras providên
..
cias. Seno Luiz Otávio
Parecer na 665, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 73, de 2002
(na 6.492/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispôe sobre a criação da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária  GDATFA, e dá outras pro
vidências. Seno Luiz Otávio
..
Parecer n° 666, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 74, de 2002
(na 6.632/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal da Advocacia-Geral da União, a criação da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio
Técnico-Administrativo na AGU - GDAA, cria a Pro
curadoria-Geral Federal, e dá outras providências. Seno
Luiz Otávio
.
Parecer n° 6ó7, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2002
(na 6.035/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria a profissão de
Agente Comunitário de Saúde e dá outras providênci
as. Seno Romeu Tuma
..
Parecer na 668, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara na 76, de 2002
(na 6.530/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a remunera
ção dos Cargos em Comissão de N~tureza Especial 
NES e do Grupo-Direção e Assessoramento'Superiores
- DAS, dos Cargos de Direção  CO e das Funções Gra
tificadas  FG das Instituições Federais de Ensino, e dá
.
outras providências. Seno Luiz Otávio
Parecer na 669, de 2002, da Co'missão de Assuntos
Econômicos, que dá redação final do' Projeto de Resolu
ção na 42, de 2002, que propõe ao Senado Federal sejam
autorizadas operações financeiras de que trata o acordo
de reescalonamento, com remissão parcial da dívida, da
República da Costa do Marfim para com a República
..
Federativa do Brasil. Seno José Eduardo Dutra
Parecer na 670, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação fimil ao Projeto de Re
solução na 43, de 2002, solicitando seja autorizada a
edição de Resolução retificat6ria da Resolução na 57, de
1995, do Senado Federal, ampliando o limite fixado
para a execução do Programa de Emissão e Colocação
de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, instituído pela Resolução na 87, de 1994, do
Senado Federal. Seno Geraldo Melo ~
..
Parecer na 671, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final do Projeto de Re
solução na 44, de 2002, solicitando que a União seja au
torizada a prestar garantia na operação de crédito exter
no, de principal, a ser contratada entre o Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES
e o Nordic !nvestiment Bank  NIB, destinada a financi
ar o Projeto de Financiamento à Indústria no Âmbito do
Programa Multisetorial. Seno Geraldo Melo
.
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Parecer nO 672, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final do Projeto de Re
solução n° 45, de 2002, que solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garan
tia da República Federativa do Brasil, de principal, entre
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
BIRD, destinando-se os recursos ao financiamento par
cial da segunda fase do Projeto de Combate à Pobreza
Rural- PCPR - n. Seno Romero Jucá
.
Parecer n° 673, de 2002, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução n° 39, de
2002, que restabelece as Resoluções n llS 14, 15 e 72,
todas de 2000, do Senado Federal. Seno Romero Jucá.....
PETROQUÍMICA
Exaltação do pólo pelroquÚTIico de Anápolis como
modelo da progressiva consolidação de um expressivo se
tor industrial de Goiás. Seno Mauro Miranda
.
(PFL)
Condolências ao Presidente Ramez Tebet pelo fa
lecimento de seu irmão. Apoio do PFL mineiro à candi
datura do Deputado Aécio Neves ao governo do Estado
de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira
.
PIRATARIA
Apelo ao Presidente do Congresso Nacional para
inclusão, na pauta da próxÚTIa sessão, do veto presidencial
ao Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2002, que altera o
art. I ° e revoga o art. 4°, ambos da Lei nO 8.529, de 14
de dezembro de 1992 (Dispõe sobre a complementação
da aposentadoria do pessoal do extinto Departamento de
Correios e Telégrafos - DCT). Críticas ao posiciona
mento contrário dos empresários à criação de um selo
de autenticidade nos produtos atingidos pela máfia da
pirataria. Seno Emilia Fernandes
..
PODER JUDICIÁRIO
Encaminhando Projeto de Lei da Câmara n° 63,
de 2002, que altera dispositivos da Lei n° 9.421, de 24
de dezembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos
servidores do Poder Judiciário da União. Seno Emilia
Fernandes
.
PRESERVAÇÃO
Necessidade de todas as nações assinarem o Pro
tocolo de Kyoto, documento que propõe medidas drásti
cas em favor da preservação ambiental da terra. Seno
Eduardo Siqueira Campos
.
PRIVATIZAÇÃO
Cobranças à realização de audiência na Comissão
de Fiscalização e Controle para depoimentos do ex-dire
tor do Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Sr. Ricardo

Sérgio de Oliveira e outros, que participaram do proces
so de privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Seno Antonio Carlos Júnior.
..
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PRODUTOR RURAL
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Apelo ao Governo Federal pela liberação de re
cursos ao Banco do Nordeste para financiamento dos
produtores rurais de Alagoas. Seno Heloísa Helena
.
Audiência, hoje, da bancada federal de Alagoas
com o Ministro Pedro Parente, com o objetivo de viabi
lizar uma solução para o problema das dívidas dos pe
quenos e médios produtores rurais daquele Estado. Seno
Renan Calheiros
·
..

149

583

PROJETO DE DECRETO
Projeto de Decreto Legislativo n° 8, de 2002
(n° 859/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
261
do Brasil e o Governo da República da Costa Rica sobre
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Admi
nistrativo e Técnico, celebrado em São José. em 4 de
abril de 2000
~
.
Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 2002
26
(n° 1.042/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Govemo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América
relativo à Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da
Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concorrência,
celebrado em Washington, em 26 de outubro de 1999.......
Projeto de Decreto Legislativo nO 77, de 2002
(n° 1.201/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Colúmbia FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 81, de 2002
(n° 1.046/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
347
o ato que autoriza a Associação de Comunicação dos
Amigos de Sátiro Dias a executar serviço de radiodifusão
. comunitária na cidade de Sátiro Dias, Estado da Bahia.
Projeto de Decreto Legislativo nO 83, de 2002
(nO 1.05112001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazânica
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
112
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. ..
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 95, de 2002
(nO 1.120/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Ca
minhos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Iracema, Estado do .C eará
..
260
Projeto de Decreto Legislativo n° 110, de 2002
(nO 971/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de
Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de lacanga, Estado de São Paulo. ..
..
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Projeto de Decreto Legislativo n° 135, de 2002
(n° 1.354/200 I, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Serrana FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Jacobina, Estado
da Bahia
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 136, de 2002
(n° 1.3551200\, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Serrana FM Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia
..
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nO 181, de 2002 que
altera a Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e'esta
belece regra de cálculo, para a complementação de que
trata o art. 6° da lei. As Comissões de Educação e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão ter
mInatIva. Seno Paulo Souto ..............................................
Projeto de Lei do Senado nO 182, de 2002, que
estabelece regras de garantia para estabelecimentos
comerciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento
por meio de fornecedor único e dá outras providências.
Seno Lindberg Cury
.
Projeto de Lei do Senado nO 182, de 2002, que es
tabelece regras de garantia para estabelecimentos co
merciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento por
meio de fornecedor único e dá outras providências. Às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão ter
minativa. Seno Lindberg Cury
.
Projeto de Lei nO 28, de 2002-CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de
R$166.097.000,00 (cento e sessenta e seis milhões, no
venta e sete mil reais), em favor do Ministério da Ciên
cia e Tecnõlogiã, para os fins que especifica
..
Projeto de Lei n° 29, de 2002-CN, que abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor da Presidência da Repú
blica, crédito suplementar no valor de R$45.745.500,OO,
para reforço de dotações constantes do orçamento vigente....
Projeto de Lei nO 30, de 2002-CN, que abre ao
Orçamento de Investimento, para 2002, em favor do
Banco da Amazônia S.A. crédito especial no valor de
R$3.824.838,00, para os fins que especifica
..
Projeto de Lei do Senado nO 183, de 2002, que al
tera o art. 1° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produto~
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis desti
nados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso
de portadores de deficiência fisica, reduz o imposto de
importação para os produtos que especifica, e dá outras
providências. Seno Moreira Mendes
..
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Projeto de Lei da Câmara nO 62, de 2002 (n° 6.87912001.,
na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Fede-
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ral, que dispõe sobre a remuneração da magistratura da
UnIão
.
Discutindo Projeto de Lei da Câmara n° 28, de
2002 (n° 1.219/99, na Casa de origem), que dispõe sobre
a criação do Dia Nacional do Consumidor. Seno Roberto
Freire
.
Projeto de Lei da Câmara n° 68, de 2002 (n° 6.60312001.,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a complementação de aposentadoria de
ferroviários da Rede Ferroviária Federal ASRFFSA, em
liquidação, e dá outras providências
..
Projeto de Lei da Câmara nO 61, de 2002 (n° 4.54Q12ool,
na Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei n° 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, dispondo sobre a numeração da obra
..
artística, científica ou literária
Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002 (nO 6.490/2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das
Carreiras de Diplomata, Oficial de' Chancelaria e Assistente
de Chancelaria, e dá outras providências
.
Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 2002 (n° 6.66212002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a estrutura da Carreira da Seguridade
Social e do Traballio no âmbito da Administração Públicr.
..
Federal, e dá outras providências
Projeto de Lei da Câmara nO 73, de 2002 (n° 6.49212001.,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho
de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA, e dá outras providências
..
Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 2002 (n° 6.63212002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral
da União, a criação da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU 
~D.AA, cria a ProCW'adoria-Geral Federal, e dá outras proVIdenCias
.
Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2002 (nO 6.03512001.,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá
outras providências
.
Projeto de Lei da Câmara n° 76, de 2002 (n° 6.53CY2001.,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a remuneração dos Cargos em Comissão
de Natureza Especial - NES e do Grupo·Direção e Asses
soramento Superiores - DAS, dos Cargos de Direção - CD
e das Funções Gratificadas - FG das Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências
..
Projeto de Lei da Câmara nO 63, de 2002 (nO 5.31412001,
na Casa de origem), de iniciativa do Poder Judiciário, que alte
ra dispositivos da Lei nO 9.421, de 24 de dezembro de 1996,
e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário
da União
.
Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 2002 (nO 5.44012001,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que altera dispositivos da Lei nO 9.953, de 4 de janei
ro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio Técnico-Admi

40

106

488

490

491

495

504

506

510

514

44

VIII
Pág.

nistrativo do Ministério Público da União, e dá outras provi
dências
..
Projeto de Lei da Câmara n° 65, de 2002 (nO 6.88212002,
na Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria-Geral da Re
pública, que dispõe sobre a remWleraçào dos membros do
Ministério'Público.da União _
.
Projeto de Lei da Câmara n° 66, de 2002 (nO 6.546'2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República,
que dispõe sobre posicionamento dos servidores ocupantes
de cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente na
Tabela de Venci,men.tos instituída pela Lei n° 10.410, de 11
de janeiro de 2002. ..
..
Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 2002 (nO 6.66212002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República,
que dispõe sobre a estruturação da Carreira da Seguridade
Social e do Trabalho no âmbito dá AdminiStração Pública
Federal, e dá outras providências
~ ..
Projeto de Lei-da Cârtlàral1"õ8;'de 2002 (n° 6.ffJ3f2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República,
que dispõe sobre a complementação de aposentadorias de
ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, em
liquidação, e dá outras provid~,l:ias
.
Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 2002 (n° 1219199,
na Casa de origem), que dispõe robre a criação do Dia Nacio
nal do Consumidor. Aprovado com emenda de redação,
.
após usar da palavra o Sr. Roberto Freire
Projeto de Lei da Cãmarn n° 69; de 2002 (n° 6.02212001,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidmte da República,
que dispõe robre a incidência das contnbuições para os Pro
gramas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contnbuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nas hipóte
ses que menciona, e dá outras providências
..
Projeto de Lei da Câmara n° 70, de 2002-Comple
mentar (n° 183/2001-Complementar, na Casa de origem).
que altera a lista de serviços anexa do Decreto-Lei n° 406,
de 31 de dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 56, de 15 de dezembro de 1987
.
Projeto de Lei da Câmara n° 71, de 2002 (n° 5.82812001,
na Casa de origem). que dispõe som: a infurmatização do pr0
cesso Judicial e dá outras providências
..
Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002 (n° 6.49Q12002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carrei
ras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências
. /
Projeto de Lei da Câmara n° 73 de 2002 (n° 6.49212002,
na Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho
de Atividades Técnica de Fiscalização Agropecuária
-DOATIA e dá outras providências
.
Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 2002 (n° 6.63212002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral
da União, a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU-GDAA,
cria a Procwadoria-Geral Federal, e dá outras providências..
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Projdo de Lei da Câmara n° 75, de 2002 (nO 6.035/2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e
.
dá outras providências
Projeto de Lei da Câmara nO 76, de 2002 (n° 6.53CY2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe robre a remWleraçào dos cargos em Comissão
de Natureza Especial - NES e do Grupo-Direção e Asses
so11lIl1ento Superiores - DAS, dos Cargos de Direção - CO
e das FWlçôes Gratificadas - FG das Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências
.
Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 2002 (n° 4.68CY2001,
na Casa de origem), que regulam~ o exeroício das ativida
des profissionais de Yôga e cria os conselhos Federais e Re
gionais de Yôga.
..
Projeto de Lei da Câmara n° 78, de 2002 (n° 121Q11999,
na Casa de origem), que altel:a dispositivos da Lei n° 5.5 17, de
23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da pro
fissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária
.
Projeto de Lei da Câmara n° 53. de 2002 (n° 4.400198,
.na Casa de origem), que altera o inciso I do art. 2° da
Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985 (dispõe sobre a re
dução da duração do curso para Técnico em Radiologia).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução n° 10, de 200 I, que acres
centa os §§ (0 e 2° ao art. 99 da Resolução do Senado
Federal n° 93, de 1970, para estabelecer que o Presiden
te do Banco Central, ou um diretor por ele indicado,
comparecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para
expor as decisões adotadas pelo Comitê de Política Mo
netária. Seno Paulo Hartung. ;
.
Projeto de Resolução n° 41, de 2002, que altera a
Resolução n° 22, de 1989, pará permitir a redução da
allquota de imposto incidente sobre produtos de cesta
básica. Seno Rarnez Tebet.
..
Projeto de Resolução n° 41, de 2002, que altera a
Resolução n° 22, de 1989, para permitir a redução da
aHquota de imposto incidente sobre produtos de cesta
básica. Seno Ramez Tebet.
:
..
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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388
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Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Anto
nio Carlos Valadares, que altera dispositivos da Consti
tuição Federal. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição nlLl 5, 16, 21, 23, 33, 54,
62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e
15, de 2001. Seno Antonio Carlos Valadares
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo
Althoff, que acrescenta parágrafos aos arts. 27 e 168 e
altera os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que
tratam de relações jurídico-orçamentárias entre os Pode
res dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda à
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Constituição nOs 21, de 1995; 16,21, 23, 33, 54, 62, 71,
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de
200 I. Seno Geraldo A1thofL.
Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de
2001, que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com O Poder
Legislativo Municipal). Não houve oradores na primeira
sessão de discussão, em segundo turno. À matéria cons
tará da próxima sessão deliberativa ordinária. Seno Leo
mar Quintanilha.
Proposta de Emenda à Constituição nO 16, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloí
sa Helena, que altera a redação do § I° do art. 99 e o art.
168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para
os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações
das respectivas propostas orçamentárias. Tramitando em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição
nQS 21, de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de
1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Heloísa
Helena...............................................................................
Proposta de Emenda à Constituição nO 21, de
1999, que acrescenta parágrafo único ao art. 98 da
Constituição Federal. Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nOs 21, de 1995; 5,
16,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e
29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Pedro Simon.................
Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Rober
to Requião, que acrescenta parágrafo ao art. 109 da
Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal
de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da
Justiça Federal especializadas em processar e julgar os
crimes financeiros. Seno Roberto Requião........................
Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador' Jeffer"
son Péres, que altera o art. 114 da Constituição Federal,
para indicar as partes que têm legitimidade para·iiÍstau.
rar dissídio coletivo e as hipóteses em que este' pode
ocorrer. Tramitando em conjunto com as PropoStas de
Emenda à Constituição nQS 21, de 1995; 5, 16, 21,23,
54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; I, 5,'20 e 29, de 2000;
e 15, de 2001. Seno Jefferson Péres
:........
Proposta de Emenda à Constituição nO 54, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzià
Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição
Federal, para estabelecer princípio relativo à composi
ção dos Tribunais Superiores. Tramitando em conjunto
com as Propostas de Emenda à Constituição nQS 21 óde
1995; 5,16,21,23,33,62,71,74,81 e 92, de 1999;1,
5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Luzia Toledo.....
Proposta de Emenda à Constituição n° 62, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso
I do art. 96 da Constituição Federal, para determinar
eleições diretas para os órgãos diretivos dos tribunais.
Seno Mozari Ido Cavalcanti.............................................
Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
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que altera o art. 104 da Constituição Federal e dá outras
providências. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição nll.S 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29, de
2000; e 15, de 2001. Seno Tião Viana
..
Proposta de Emenda à Constituição nO 5, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador José Roberto
Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as fé
rias forenses coletivas. Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nas. 21, de 1995; 5,
16,21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,20 e
29, de 2000; e 15, de 200 l. Seno José Roberto Arruda....
Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de
1999, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da Constitui
ção Federal e dá nova redação ao art. 132 da Constitui
ção Federal. Seno Pedro Simon
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 74, de
1999, que altera o § I ° do art 128 da Constituição Federal,
para autorizar os integrantes do Ministério Público a
oferecer lista triplice à escolha do Procurador-Geral da
República. Seno Pedro Simon
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 8 I, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribu
nal de Justiça. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição nllS 21, de 1995; 5, 16,21,
23,33,54,62,71,74 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de
2000; e 15, de 2001. Seno Ney Suassuna
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 92, de
1999, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da
Constituição, para conferir ao Supremo Tnbunal Federal
competência para julgar, originariamente, nos crimes de
responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais,
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais
Federais. Seno Paulo Souto
.
Propos:a de Emenda à Constituição n° 15, de 200 I,
tendo como primeiro signatário o Senador João Afberto
Souza, que altera o art. 128 da Constituição para determi
nar a indicação do Procurador-Geral da República dentre
os integrantes de lista triplice escolhida pelos membros do
Ministério Público Federal, mediante eleição. Seno João
Albertc Souza
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 20, de
2000, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Federal,
a fim de estabelecer que a escolha do candidato ao cargo
de Procurador-Geral da República será feita me<ha(l,te
processo eletivo. Seno Sebastião Rocha
Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de
2000 (n° 96/92, na Câmara dos Deputados), que intro
duz Inodificações na estrutura do Poder Judiciário (Tra
mitando em conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição nQS 21, de 1995; 5,' 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71,74,81, 92,de 1999; 1,5,20, de 2000; e 15, de
2001)
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de
200 I, que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com O Poder
Legislativo Municipal). Seno Leomar Quintanilha
.
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Proposta de Emenda à Constituição nO 16, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa
Helena, que altera a redação do § 1° do art. 99 e o art. 168
da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para os
poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações
das respectivas propostas orçamentárias. Tramitando em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição
n~21, de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de
1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 2001. Seno Heloísa
Helena
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador Anto
nío Carlos Valadares, que altera dispositivos da Consti
tuição Federal. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição ~ 5, 16, 21, 23, 33, 54,
62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e
15, de 200 I. Seno Antonio Carlos Valadares
.
Proposta de Emenda à Constituição nO 21, de
1999, que acrescenta parágrafo único ao art 98 da
Constituição Federal. Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição n'U 21, de 1995; 5,
16,23,33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1,5,20 e
.
29, de 2000; e 15, de 2001. Seno Pedro Simon
Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto
Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da Constitui
ção Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justi
ça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça
Federal especializadas em processar e julgar os crimes
financeiros. Tramitando em cOnjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição ~ 21, de 1995; 5, 16,21,33,
54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20e29,de2000;
e 15, de 200 I. Seno Roberto Requião
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de
1999, que altera o art. 114 da Constituição Federal, para
indicar as partes que têm legitimidade para instaurar dis
sídio coletivo e as hipóteses em que este pode ocorrer.
Tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição n~ 21, de 1995; 5, 16,21,23,54,62,71,
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de
2001. Seno Jefferson Péres
.
Proposta de Emenda à Constituição nO 5, de 1999,
que acrescenta parágrafos aos artigos 27 e 168 e altera
os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que tratam
de relações jurídico-orçamentárias entre os Poderes dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Trami
tando em conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição n~ 21, de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de
.
200 I. Seno Geraldo A1thofL
Proposta de Emenda à Constituição n° 54, de
1999, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição
Federal, para estabelecer princípio relativo à composi
ção dos Tribunais Superiores. Tramitando em conjunto
com as Propostas de Emenda à Constituição n~ 21, de
1995; 5,16,21,23,33,62,71,74,81 e 92, de 1999; I,
5,20 e 29, de 2000; e 15, de 2001. Seno Luzia Toledo.....
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Proposta de Emenda à Constituição n° 62, de
1999, que altera a alínea a do inciso I do artigo 96 da
Constituição Federal, para determinar eleições diretas
para os órgãos diretivos dos tribunais. Tramitando em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição
n~21, de 1995; 5,16,21,23,33,54,71,74,81 e 92, de
1999; I, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 200 1. Seno Mozarildo
Cavalcanti
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de
1999, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da Constitui
ção Federal e dá nova redação ao art: 132 da Constitui
ção Federal. Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição n'U 21, de 1995; 5, 16,21,23,
33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; I, 5, 20 e 29, de 2000;
.
e 15, de 2001. Seno Pedro Simon
Proposta de Emenda à Constituição n° 74,· de
1999, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Fede
ral, para autorizar os integrantes do Ministério Público a
oferecer lista tríplice à escolha do Procurador-Geral da
República. Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição n'U 21, de 1995; 5, 16,21,23,
33,54,62, 71, 81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000;
.
e 15, de 2001. Seno Pedro Simon
Proposta' de Emenda à Constituição nO 81, de
1999, que altera a competência do Superior Tribunal de
Justiça. Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n~ 21, de 1995; 5, 16,21,23,
33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; I, 5, 20 e 29, de 2000;
.
e 15, de 2001. Seno Ney Suassuna
Proposta de Emenda à Constituição n° 92, de
1999, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da
Constituição, para conferir ao Supremo Tnbunal Federal
competência para julgar, originariamente, nos crimes de
responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais,
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais
Federais. Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n~ 21, de 1995; 5, 16,21,23,
33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; I, 5, 20 e 29, de 2000;
.
e 15, de 2001. Seno Paulo. Souto
Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2000,
que altera o artigo 104 da Constituição Federal e dá ou
tras providências. Tramitando em conjunto com as Pro
postas de Emenda à Constituição nlloS 21, de 1995; 5, 16,
21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 200 I. Seno Tião Viana
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 15, de
200 I, tendo como primeiro signatário o Senador João
Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da Re
pública dentre os integrantes de lista tríplice escolhida
pelos membros do Ministério Público Federal, mediante
eleição. Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n'U 21, de 1995; 5,16,21,23,
33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de
..
2000. Seno João Alberto Souza
Proposta de Emenda à Constituição n° 20, de
2000, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Fede
ral, a fim de estabelecer que a escolha do candidato ao
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cargo de Procurador-Geral da República será feita medi
ante processo eletivo. Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nlU 21, de 1995; 5,
16,21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5 e
29, de 2000; e 15, de 200 I. Seno Sebastião Rocha
..
Proposta de Emenda à Constituição nO 22, de
2002, que altera os arts. 14 e 15 da Constituição Fede
ral, para permitir o voto dos presos. Seno Mozarildo
Cavalcanti
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2000,
que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias foren
ses coletivas. Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nlU 21, de 1995; 5, 16,21,23,
33,54,62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1,20 e 29, de 2000;
..
e 15, de 200 I. Seno José Roberto Arruda
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481
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(PSDB)
Comentários às convenções nacionais do PMDB
e PSDB, destinadas à deliberação sobre a aliança parti
dária para eleições presidenciais. Lançamento do nome
de S. Ex', na convenção partidária estadual do PSDB,
como candidato ao Senado Federal. Seno Chico Sartori ...

150

(PT)
Satisfação com o entendimento entre o Partido
Liberal e o Partido dos Trabalhadores, que possibilitou a
definição do nome do Senador José Alencar como can
didato a vice-presidente da República na chapa de Luiz
.
Inácio Lula da Silva. Seno Eduardo Suplicy

140

RADIOLOGIA
Encaminhando Projeto de Lei da Câmara n° 53,
de 2002 (nO 4.409/98, na Casa de origem), que altera o
inciso I do art. 2° da Lei n° 7.394, de 29 de outubro de
1985 (dispõe sobre a redução da duração do curso para
Técnico em Radiologia). Seno Carlos Patrocínio
..

474

REFORMA TRIBUTÁRIA
Sugestão ao Governo Federal no sentido de que
seja implementada a reforma tributária antes do final
do mandato de Fernando Henrique Cardoso, para o
fortalecimento das empresas nacionais. Seno Casildo
Maldaner
.

28

REGIÃO AMAZÔNICA
Preocupação com o avanço do narcotráfico no
Brasil e em especial, com a necessidade de uma política
geoestratégica para a Amazônia. Apelo à Câmara dos
Deputados para aprovação de projeto de lei de autoria
de S. Ex' que estabelece plebiscito para redivisão terri
torial nos Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso.
Seno Mozarildo Cavalcanti
.
REQUERIMENTO
Requerimento n° 397, de 2002, solicitando a reti
rada do Projeto de Lei do Senado n° 155, de 2002, de
sua autoria, que altera o art. 5° da Lei n° 5.991, de 17 de

344

dezembro de 1973, que dispõe sobre o contro le sanitário
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farma
cêuticos e correlatos e dá outras providências, para per
mitir a venda de medicamentos de venda livre em esta
belecimentos comerciais. O requerimento será incluído
em Ordem do Dia oportunamente. Seno Alvaro Dias.......
Requerimento nO 398, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei do Senado n° 16, de 200 I, que dispõe
sobre a concessão de título de transferência de posse e
de domínio das moradias financiadas com recursos do
Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher.
Será votado após a Ordem do Dia. Seno Mauro Miranda.
Requerimento nO 399, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 52, de 2002, que dá a de
nominação de "Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo
Coelho", ao aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco. Será votado após a Ordem do Dia. Seno
Geraldo Melo
..
Requerimento n° 400, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 62, de 2002, que dispõe
sobre a remuneração da magistratura da União
.
Requerimento n° 401, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 63, de 2002, que altera
dispositivos da Lei n° 9.421, de 24 de dezembro de 1996
e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judi
.
ciário da União
Requerimento n° 402, de 2002, de urgência para o
Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 2002, que altera dispo
sitivos da Lei nO 9.953, de 4 dejaneiro de 2000, reestrutura
a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério
.
Público da União, e dá outras providências :
Requerimento n° 403, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 65, de 2002, que dispõe
sobre a remuneração dos membros do Ministério Público
da União
.
Requerimento nO 404, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 66, de 2002, que dispõe
sobre o posicionamento dos servidores ocupantes de
cargos na Carreira de Especialista em Meio Ambiente
na Tabela de Vencimentos instituída pela Lei n° 10.410,
de II de janeiro de 2002
..
Requerimento nO 405, de 2002, solicitando a dis
pensa de publicação do parecer, para imediata discussão
e votação da redação final do Projeto de Lei da Câmara
n° 28, de 2002, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional
do Consumidor. Seno Gerson Camata
..
Requerimento nO 406, de 2002, solicitando a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n° 242, de 2001, que altera a Lei nO 4.117, de 1962 
Código Brasileiro de Telecomunicações, em tramitação
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Será
incluído em Ordem do Dia oportunamente. Seno Carlos
Bezerra
..
Requerimento n° 407, de 2002, solicitando ao
Ministro de Estado da Educação as informações que
menciona. Seno Eduardo Suplicy
.
Requerimento n° 408, de 2002, solicitando ao
Ministro de Estado da Saúde as informações que menciona.
À Mesa para decisão. Seno Eduardo Suplicy
..
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Requerimento na 409, de 2002, solicitando ao
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário as in
fonnações que menciona. Seno Eduardo Suplicy
.
Requerimento na 410, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 68, de 2002, que dispõe
sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários
da Rede Ferroviária Federal ASRFFSA, em liquidação,
e dá outras providências. Será votado após a Ordem do
.
Dia. Seno Pedro Simon
Requerimento na 411, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 61, de 2002, que acres
centa artigo à Lei na 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
dispondo sobre a numeração da obra artística, científica
ou literária. Será votado ap6s a Ordem do Dia. Seno
Romero Jucá
,
:
Requerimento n° 412, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 72, de 2002, que dispõe
sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras de
Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de Chan
celaria, e dá outras providências. Será votado após a
Ordem do Dia. Seno Francelino Pereira
.
Requerimento na 413, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 67, de 2002, que dispõe
sobre a estrutura da Carreira da Seguridade Social e do
-Tra lho no âmbito da Administração Pública Federal, e
dá outras pro"Vidêocias. Seno Francelino Pereira
.
, Requerimentono-44A, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara ~0-73,~ 2002, que dispõe
sobre a criação da Gratificação de DéS-ernpenho de Ati
vidade Técnica de .Fiscalização Agropecuária 
GDATF A, e dá outras providências. Será votado após a
Ordem do Dia. Seno Francelino Pereira
.
Requerimento na 415, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 74, de 2002, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da
União, a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU 
GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras
providências. Será votado após a Ordem do Dia. Sen.
Romero Jucá
..
Requerimento na 416, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 75, de 2002, que cria a
profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá outras
providências. Será votado após a Ordem do Dia. Seno
Francelino Pereira
.
Requerimento na 417, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara na 76, de 2002, que dispõe
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472

472

sobre a remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza
Especial - NES e do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, dos Cargos de Direção - CD e das
Funções Gratificadas - FG das Instituições Federais de
Ensino, e dá outras providências. Será votado após a
.
Ordem do Dia. Seno Francelino Pereira
Requerimento na 4 J8, de 2002, de adiamento da
discussão do PRS na 10, de 200 I, para exame da Comis
.
são de Constituição e Justiça. Seno Paulo Hartung
Requerimento na 419, de 2002, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento do Sr. Carlito Maia, ocorrido no
.
último dia 22 do corrente. Seno Eduardo Suplicy
Requerimento na 420, de 2002, de autoria dos Se
nadores Eduardo Siqueira Campos e Eduardo Suplicy,
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do
ex-Governador, ex-Senador Henrique SantilJo. Seno
Eduardo Siqueira Campos
.
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RODOVIA
472
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Regozijo com a obtenção de crédito pelo Governo
de Rondônia destinado à construção de rodovias estaduais.
Seno Moreira Mendes
..
(RS)
Repúdio às recentes declarações do Presidente da
República, publicadas pela imprensa, criticando gover
nadores de oposição, entre eles o do Rio Grande do Sul.
Seno Emilia Fernandes _
..
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136

SEGURANÇA
Reflexão sob1e a política de segurança pública no
Brasil, em particular, no Estado do Paraná. Seno Alvaro
Dias···.. ·
·

·i ·.. ··.. · ··

.

542

VIOLÊNCIA

473

Defesa da retomada do debate sobre o desar
mamento da população. Transcrição da reportagem
"Cidade annada", do Correio Brasiliense. Seno
Romero Jucá
.
Preocupação com o recrudescimento da violência
no Brasil. Justificativa à apresentação, oportunamente,
de projeto de resolução propondo modificação da Reso
lução na 22, de 1989, para instituir a alíquota zero para
os produtos da cesta básica. Seno Ramez Tebet.
..
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Ata da 92ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de junho de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramet Tebet, Antonio Carlos Valadares, Ronaldo Cunha Lima,
Mozarildo Cavalcanti, Casildo Maldaner, Amir Lando e Jonas Pinheiro
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Adir Gentil – Alberto Silva –
Álvaro Dias – Amir Lando – Antônio Carlos Valadares –
Ari Stadler – Arlindo Porto – Benício Sampaio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Casildo Maldaner – Chico
Sartori – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira
– Freitas Neto – Geraldo Cândido – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Heloísa Helena – Iris Rezende –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro
– José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Jorge – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Pedro Simon – Ramez Tebet – Ricardo
Santos – Roberto Freire – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir
Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

Requerimento nº 159, de 2002, do Senador Chico
Sartori. Ao Arquivo.
Nº 346/2002, de 10 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 143, de 2002, do
Senador Carlos Bezerra.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao arquivo.
Nº 538/2002, de 11 do corrente,do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 79, de 2002, do
Senador Bello Parga.
Nº 539/2002, de 11 do corrente, do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 77, de 2002, do
Senador Romero Jucá.

As informações foram enexadas aos
processados dos Requerimentos, que
ficarão na Secretaria-Geral da Mesa à
disposição dos Requerentes.
A matéria ficará na Secretaria-Geral
da Mesa à disposição do requerente.
Nº 540/2002, de 11 do corrente, do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 102, de 2002, de
iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle.
À Comissão de Fiscalização e Controle.

As informações foram anexadas ao
processado do Requerimento nº 102, de
2002, que vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

AVISO

PARECERES

DE MINISTROS DE ESTADO

PARECERES NºS 612 E 613, DE 2002

Nº 142/2002, de 16 de maio último, do Ministro
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
encaminhando as informações em resposta ao

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 1999, (nº 4.695, de 1998, na origem), que “Altera os arts. 789 e 790 da
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que também fica acrescida
dos arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B”.
PARECER Nº 612, DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Em apreciação nesta Casa o Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 1999. É de iniciativa do Poder Exe cutivo e foi encaminhado através da Mensagem nº
953, de 1998. Pretende alterar os arts. 789 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o
pagamento de custas e emolumentos da Justiça do
Trabalho.
Conforme expresso na Exposição Ministerial nº
510, de 28 de julho de 1998, subscrita pelos titulares dos
Ministérios da Justiça e do Trabalho, a legislação celetista
prevê a cobrança das custas e emolumentos, calculadas
com base no valor-de-referência regional, indexador que
deixou de ser utilizado e atualizado a partir de abril de
1991. O congelamento desses valores tem tornado praticamente gratuita a operação da Justiça Laboral, já que a
Lei nº 7.701, de 1998, que atribuía ao Tribunal Superior
do Trabalho – TST competência para aprovar tabelas de
custas e emolumentos, foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O mesmo documento afirma que os gastos com
o Judiciário Trabalhista estão sendo pagos por todos
os contribuintes, indiscriminadamente:
“Assim faz-se necessária a autorização
dos dispositivos celetários sobre custas, não
apenas quanto aos valores, mas também em
relação aos fatos geradores de despesas que
mereceriam ressarcimento para o Estado,
através da cobrança de taxa, pois do contrário
teremos o peso dos gastos do Judiciário Trabalhista a serem pagos indiscriminadamente
por todos os contribuintes, com déficit para o
Estado, ao invés de serem cobertos, ainda
que parcialmente, por aqueles que efetivamente se utilizam dos serviços forenses.”
Na Câmara dos Deputados o projeto foi aprovado com duas emendas de redação e uma emenda
aditiva. Esta prevê, caso seja extinta a Unidade Fiscal
de Referência – UFIR, a utilização do índice que a su ceder para o cálculo das custas e emolumentos.
É o relatório.
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II – Análise
Legislar sobre custas de serviços forenses é
matéria de competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal, nos termos do inciso IV,
art. 24 da Constituição Federal. Tratando-se de custas
e emolumentos relativos a órgãos do Judiciário Federal essa competência é da União. A iniciativa é a co mum, conforme dispõe o art. 61 da mesma Carta.
Observados esses pressupostos, a matéria tem sua
constitucionalidade reconhecida.
Também no que se refere a juridicidade não há
impedimentos graves a considerar. Embora, considerando o que já se detectou na Câmara dos Deputados, a minuciosidade e os detalhes da espécie nor mativa sugerem que, talvez, o melhor instrumento
para a fixação do valor das custas e emolumentos
fosse o decreto, ou mesmo a portaria, inseridos den tro do poder regulamentador do Executivo. Entretanto, em face da existência de um certo vazio legislativo,
poderia ser questionada a validade de uma norma de
hierarquia inferior a esse respeito. Assim, consideramos válida a aprovação da proposição, na forma em
que está colocada.
Com redação ao mérito, nossa posição também
é favorável à aprovação da matéria. O pagamento de
custas e emolumentos não representa apenas uma
forma de compensar em parte os gastos efetivados
pelo Poder Público com os órgãos judiciários, reduzindo o déficit público. Ele serve também para desestimular os recursos meramente protelatórios e as
ações sem fundamentos razoáveis, de fato e de direito. Portanto, a cobrança de custas e emolumentos representa uma necessidade econômica de sustentação do Poder Judiciário e uma forma de evitar abusos
ou perda de tempo e recursos.
Os valores fixados na proposição, além disso,
estão dentro de padrões econômicos razoáveis. Eles
não atingem valores que tomam impeditivo o acesso
à Justiça do Trabalho e estão compatíveis com os dispêndios da administração pública com a manutenção
desse ramo do Poder Judiciário.
Finalmente, o benefício da justiça gratuita está
devidamente previsto, com concessão facultada aos
juízes, órgãos julgadores e presidentes de tribunais
do trabalho de qualquer instância. Está prevista a
concessão, da gratuidade “àqueles que perceberem
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou
declararem, sob as penas da lei, que não estão em
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família” (§ 3º da re dação prevista para o art. 790).
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III – Voto
Assim, considerando os aspectos positivos que
a iniciativa revela, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1999, nos termos da redação a provada naquela Casa Parlamentar.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator – Leomar Quintanilha – Emília Fernandes –
Maria do Carmo Alves – Sebastião Rocha – Luiz
Pontes – Luiz Estevão – Carlos Bezerra – Djalma
Bessa – Jonas Pinheiro – Heloísa Helena – Tião
Viana – Amir Lando – Álvaro Dias – Pedro Simon.
PARECER Nº 613, DE 2002
(Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1999. Trata-se de ini ciativa do Poder Executivo encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 953, de 1998.
Pretende-se alterar os arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, dispondo sobre o pa gamento de custas e emolumentos da Justiça do Trabalho. A proposição também acrescenta os arts.
789-A, 789-B, 790-A e 790-B na legislação trabalhista
consolidada.
Conforme expresso na Exposição Ministerial nº
510, de 28 de julho de 1998, subscrita pelos titulares
dos Ministérios da Justiça e do Trabalho, a legislação
celetista prevê a cobrança das custas e emolumentos, calculadas com base no valor-de-referência regional, indexador que deixou de ser utilizado e atualizado a partir de abril de 1991. O congelamento desses
valores tem tomado praticamente gratuita a operação
da Justiça Laboral, já que a Lei nº 7.701, de 1998, que
atribuía ao Tribunal Superior do Trabalho – TST, competência para aprovar tabelas de custas e emolumentos, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tri bunal Federal – STF.
O mesmo documento alega que os gastos com
o Judiciário Trabalhista estão sendo pagos por todos
os contribuintes, indiscriminadamente:
”Assim, faz-se necessária a atualização os dispositivos celetários sobre custas,
não arenas quanto aos valores, mas também em relação aos fatos geradores de
despesas que mereceriam ressarcimento
para o Estado, mediante a cobrança de
taxa, pois do contrário teremos o peso dos
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gastos do Judiciário Trabalhista a serem
pagos indiscriminadamente por todos os
contribuintes, com déficit para o Estado, ao
invés de serem cobertos, ainda que parcialmente, por aqueles que efetivamente se utilizam dos serviços forenses.”
Na Câmara do Deputados, o projeto foi aprovado com duas emendas de redação e uma emenda
aditiva. Esta prevê, caso seja extinta a Unidade Fiscal
de Referência – UFIR, a utilização do índice que a suceder para o cálculo das custas e emolumentos.
É o relatório.
II – Análise
No que tange ao mérito da iniciativa não há re paros a fazer. Com o advento da Medida Provisória nº
294, de 31 de janeiro de 1991, que estabelece nor mas para a desindexação da economia, foi extinta, a
partir de 1º de fevereiro de 1991, o valor de referência.
Para evitar que a tabela progressiva de custas não ficasse sem medida (valor de referência), a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho baixou o Provimento
nº 1/91 com a seguinte, orientação: até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a base de
cálculo das custas judiciais é, ”a partir de 1º de fevereiro do corrente ano, o maior valor de referência vigente em 31 de janeiro deste ano“. Como, essa diretriz
não sofreu qualquer mudança até hoje, o congelamento da base de cálculo das custas reduziu de ma neira drástica a respectiva arrecadação.
Vale ressaltar que o pagamento de custas e
emolumentos não representa apenas uma forma de
compensar parte dos gastos efetivados pelo Poder
Público com os órgãos judiciários. Ele serve também
para desestimular os recursos meramente protelatórios e as ações sem fundamentos razoáveis, de fato e
de direito. Portanto, a cobrança de custas e emolumentos representa uma necessidade econômica de
sustentação do Poder Judiciário e uma forma de evitar abusos ou perda de tempo e recursos.
Por outro lado, os valores previstos na proposta
estão dentro de padrões econômicos razoáveis. Eles
não atingem montantes que tornam impeditivo o
acesso à Justiça do Trabalho e estão compatíveis
com os dispêndios da administração pública com a
manutenção desse ramo do Poder Judiciário.
Ademais, o benefício da justiça gratuita está devidamente previsto, com concessão facilitada aos juízes, órgãos julgadores e presidentes de tribunais do
trabalho de qualquer instância. Está prevista a concessão da gratuidade àqueles que perceberem salá-
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rio igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou de sua família.
Sob o aspecto da juridicidade da proposição,
ainda que a minuciosidade e os detalhes da espécie
normativa sugiram que, talvez, o melhor instrumento
para a fixação do valor das custas e emolumentos
fosse o decreto, ou mesmo a portaria, inseridos den tro do poder regulamentador do Executivo, cabe-nos
salientar que as custas e emolumentos têm a natureza jurídica de taxa, cuja fixação depende de lei. Assim
entendeu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário nº 116.208-2-MG, que de clarou também revogados os arts. 702, I, g, e 789, §
2º, da CLT, ficando insubsistentes as Resoluções
Administrativos nºs 52/86 e 85/85, por intermédio das
quais o Tribunal Superior do Trabalho expediu instruções e fixou critérios para cálculo, pagamento e recolhimento de custas e emolumentos.
Finalmente, no que diz respeito à constitucionalidade do projeto, vale ressaltar que legislar sobre
custas de serviços forenses é matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal nos termos do inciso IV do art. 24 da Constituição Federal. Tratando-se de custas e emolumentos
relativos a órgãos do Judiciário Federal, essa competência é da União. A iniciativa é a comum, conforme
dispõe o art. 61 da mesma Carta.
A extinção da UFIR, prevista no art. 29 da Medida Provisória nº 2.176-79, de 23 de agosto de 2001,
no entanto, recomenda a conversão dos valores pre vistos no projeto para a importância equivalente em
reais ao último valor adotado para essa unidade (uma
UFIR equivalendo a R$1,0641). Retiramos, também,
algumas expressões superadas pelas mudanças
ocorridas na Justiça do Trabalho com o fim dos juízes
classistas. Por tudo isso, elaboramos um substitutivo
com mudanças na redação do texto.
III – Voto
Assim, à vista do exposto, opinamos pela apro vação do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1999,
com a seguinte emenda de redação.
EMENDA DE REDAÇÃO
Altera os arts. 789 e 790 da CLT, so bre custas e emolumentos da Justiça do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, que também
fica acrescida dos arts. 789-A, 789-B,
790-A e 790-B.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 789 e 790 da Consolidação, das
Lei do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“SEÇÃO III
Das Custas e Emolumentos
Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos
de competência da Justiça do Trabalho, bem como
nas demandas propostas perante a Justiça Estadual,
no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de
dois por cento, observado o mínimo de dez reais e
sessenta e quatro centavos e serão calculadas:
I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor;
II – quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa;
III – no caso de procedência do pedido
formulado em ação declaratória e em ação
constitutiva, sobre o valor da causa;
IV – quando o valor for indeterminado,
sobre o que o juiz fixar.
§ 1º As custas serão pagas pelo vencido, após
o trânsito em julgado da decisão. No caso, de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.
§ 2º Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais.
§ 3º Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas
caberá em partes iguais aos litigantes.
§ 4º Nos dissídios coletivos, as partes vencidas
responderão solidariamente pelo pagamento das
custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão,
ou pelo Presidente do Tribunal.
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízes de
Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas
pelo Tribunal Superior do Trabalho.
§ 1º Tratando-se de empregado que não tenha
obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de
custas, o sindicato que houver intervindo no processo
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responderá solidariamente pelo pagamento das cus tas devidas.
§ 2º No caso de não-pagamento das custas,
far-se-á execução da respectiva importância, segundo o
procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título.
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e
presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer ins tância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e
instrumentos, àquelas que perceberem salário igual
ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou declararem,
sob as penas da lei, que não estão em condições de
pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.”
Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
789-A, 789-B, 790-A e 790-B:
“Art. 789-A. No processo de execução
são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela:
I – autos de arrematação, de adjudicação e de remição cinco por cento sobre o
respectivo valor, até o máximo de um mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos;
II – atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada:
a) em zona urbana – onze reais e seis
centavos;
b) em zona rural – vinte e dois reais e
treze centavos.
III – agravo de instrumento – quarenta
e quatro reais e vinte e seis centavos;
IV – agravo de petição – quarenta e
quatro reais e vinte e seis centavos;
V – embargos à execução, embargos
de terceiro e embargos à arrematação – quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos;
VI – recurso de revista – cinqüenta e
cinco reais e trinta e cinco centavos;
VII – impugnação à sentença de liquidação – cinqüenta e cinco reais e trinta e
cinco centavos;
VIII – despesa de armazenagem em
depósito judicial – por dia – zero vírgula um
por cento do valor da avaliação;
IX – cálculos de liquidação realizados
pelo contador do juízo – sobre o valor liquidado
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– meio por cento até o limite de seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e seis centavos.”
“Art. 789-B. Os emolumentos serão su portados pelo Requerente, nos valores fixados na seguinte tabela:
I – autenticação de traslado de peças
mediante cópia reprográfica apresentada
pelas partes – por folha, cinqüenta e cinco
centavos de real;
II – fotocópia de peças – por folha, vin te e oito centavos de real;
III – autenticação de peças – por folha,
cinqüenta e cinco centavos de real;
IV – cartas de sentença, de adjudicação, de remição e de arrematação – por folha, cinqüenta e cinco centavos de real;
V – certidões – por folha, cinco reais e
cinqüenta e três centavos.”
“Art. 790-A. São isentos do pagamento
de custas, além dos beneficiários de justiça
gratuita:
I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais; estaduais
ou municipais que não explorem atividade
econômica;
II – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo úni co. A isenção prevista
neste ar tigo não alcança as entidades fis calizadoras do exercício profissional, nem
exime as pessoas jurídicas, referidas no
inciso I da obrigação de reembolsar as
despesas ju diciais realizadas pela parte
vencedora.“
“Art. 790-B A responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais é da
parte sucumbente na pretensão objeto da
perícia, salvo se beneficiária de justiça
gratuita.”
Art. 3º Esta lei entrará em vigor no prazo de
trinta dias da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Osmar Dias, Relator –
Wellington Roberto – Reginaldo Duarte – Romeu
Tuma – Artur Da Távola – José Fogaça – Ricardo
Santos – Ari Stadler – Luiz Otávio – Íris Rezende –
José Agripino – Antonio Carlos Junior.
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ADENDO AO PARECER Nº , DE 2002
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1999)
Em análise posterior, constatamos duas impropriedades em Parecer aprovado por esta Comissão, sobre Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1999, que “Alte ra os arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Tra balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, que também fica acrescida dos arts.
789A, 789B, 790A e 790B”. Essa proposição dispõe sobre custas e emolumentos na Justiça do Trabalho.
A primeira constatação diz respeito à prejudicialidade do art. 3º da proposição que afirma: ”No caso
de extinção da UFIR, as custas e emolumentos estabelecidos nesta lei serão determinados pelo seu índice sucessor”. Como a UFIR foi extinta e não foi introduzido nenhum índice sucessor para essa unidade, o
referido ar tigo encontra-se prejudicado nos termos do
art. 334 do Regimento Interno do Senado Federal. Foi
excluído, em conseqüência, do texto final da emenda
de redação. Por um lapso o parecer deixou de fazer
menção a esse fato.
Em Segundo lugar, constatamos que não foram
citadas no caput do art. 1º da iniciativa as modificações anteriores ocorridas nos artigos 789 e 790 da
CLT. Por essa razão, entendemos necessário citar as
normas que alteraram os referidos dispositivos. Sugerimos o seguinte texto:
“Art. 1º O art. 789, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 8.737, de
1946, e pelo Decreto-Lei nº 229, de 1967, e
a introdução do parágrafo 10 pela Lei nº
10.287, de 2001, e o art. 790, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 229,
de 1997, da Consolidação das Leis do Tra balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vi gorar com a seguinte redação:”
Para correção da prejudicialidade e da impropriedade de técnica redacional apontadas, estamos
apresentando esse adendo. Com as alterações o tex to da Emenda de Redação passa a ser:
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CCJ
(Substitutivo)
Altera os arts. 789 e 790 da CLT, so bre custas e emolumentos da Justiça do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, que também
fica acrescida dos arts. 789-A, 789-B,
790-A e 790-B.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 789, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 8.737, de 1946, e pelo Decreto-Lei nº 229, de 1967, e a introdução do parágrafo 10
pela Lei nº 10.287, de 2001, e o art. 790, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 229, de 1997,
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
passam a vigorar com a seguinte redação.”
“SEÇÃO III
Das Custas e Emolumentos
Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos
de competência da Justiça do Trabalho, bem como
nas demandas propostas perante a Justiça Estadual,
no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de
dois por cento, observado o mínimo de dez reais e
sessenta e quatro centavos e serão calculados:
I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor;
II – quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa;
III – no caso de procedência do pedido
formulado em ação declaratória e em ação
constitutiva, sobre o valor da causa;
IV – quando o valor for indeterminado,
sobre o que o juiz fixar.
§ 1º As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão.
No caso de recurso, as custas serão pagas
e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.
§ 2º Não sendo líquida a condenação,
o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o mon tante das custas processuais.
§ 3º Sempre que houver acordo, se de
outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais
aos litigantes.
§ 4º Nos dissídios coletivos, as partes
vencidas responderão solidariamente pelo
pagamento das custas, calculadas sobre o
valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal.
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos
Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de paga-
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mento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo
Tribunal Superior do Trabalho.
§ 1º Tratando-se de empregado que não
tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou
isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas.
§ 2º No caso de não-pagamento das
custas, far-se-á execução da respectiva im portância, segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título.
§ 3º É facultados aos juízes, órgãos
julgadores e presidentes dos tribunais do
trabalho de qualquer instância conceder, a
requerimento ou de ofício, o benefício da
justiça gratuita, inclusive quanto a traslados
e instrumentos, àquelas que perceberem
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo
legal, ou declararem, sob as penas da lei,
que não estão em condições de pagar as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.”
Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B:
“Art. 789-A. No processo de execução
são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela:
I – autos de arrematação, de adjudicação e de remição cinco por cento sobre o respectivo valor, até o máximo de um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos;
II – atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada:
a) em zona urbana – onze reais e seis
centavos;
b) em zona rural – vinte e dois reais e
treze centavos;
III – agravo de instrumento – quarenta
e quatro reais e vinte e seis centavos;
IV – agravo de petição – quarenta e
quatro reais e vinte e seis centavos;
V – embargos à execução, embargos de
terceiro e embargos à arrematação – quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos;
VI – recurso de revista – cinqüenta e
cinco reais e trinta e cinco centavos;
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VII – impugnação à sentença de liquidação – cinqüenta e cinco reais e cinco centavos;
VIII – despesa de armazenagem em
depósito judicial – por dia – zero vírgula um
por cento do valor da avaliação;
IX – cálculos de liquidação realizados
pelo contador do juízo – sobre o valor liquidado
– meio por cento até o limite de seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e seis centavos.”
“Art. 789–B. Os emolumentos serão
suportados pelo Requerente, nos valores fixados na seguinte tabela:
I – autenticação de traslado de peças
mediante cópia reprográfica apresentada
pelas partes – por folha, cinqüenta e cinco
centavos de real;
II – fotocópia de peças – por folha, vinte e oito centavos de real;
III – autenticação de peças – por folha,
cinqüenta e cinco centavos de real;
IV – cartas de sentença, de adjudicação, de remição e de arrematação – por folha, cinqüenta e cinco centavos de real;
V – certidões – por folha, cinco reais e
cinqüenta e três centavos.”
”Art. 790-A. São isentos do pagamento
de custas, além dos beneficiários de justiça
gratuita:
I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais
ou municipais que não explorem atividade
econômica;
II – o Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. A isenção prevista
neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exi me as pessoas jurídicas referidas no inciso I
da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora.”
“Art. 790–B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte
sucumbente na pretensão objeto da perícia,
salvo se beneficiária de justiça gratuita.”
Art. 3º Esta lei entrará em vigor no prazo de
trinta dias da data da sua publicação.
Sala da Comissão, – Bernardo Cabral, Presidente – Osmar Dias, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
IV – custas dos serviços forenses;
....................................................................................
LEI Nº 7.701, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre a especialização de
Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos e dá outras providências.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 294,
DE 31 DE JANEIRO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.176-79,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e en tidades federais, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com
a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições
arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quan tidade de UFIR, serão reconvertidos para real, com
base no valor daquela fixado para 1º de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos
apurados serão lançados em reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos
neste artigo em Dívida Ativa da União, deverá ser in formado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o
valor originário dos mesmos, na moeda vigente à
época da ocorrência do fato gerador da obrigação.
§ 3º Observado o disposto neste ar tigo, bem assim a atualização efetuada para o ano de 2000, nos
termos do art. 75 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, fica extinta a Unidade Fiscal de Referência –

Junho de 2002

UFIR, instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
....................................................................................
PARECER Nº 614, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 16, de
2001, de autoria do Senador Mauro Miranda, que dispõe sobre a concessão de título
de transferência de posse e de domínio
das moradias financiadas com recursos
do Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher (em Audiência, nos termos do Requerimento nº 200, de 2002).
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), para exame, o Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 16, de 2001, de autoria do Senador Mauro Miranda, que dispõe sobre a concessão de título de transferência de posse e de domínio das moradias financiadas com recursos do Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher.
O projeto estabelece, em seu art. 1º, que nos
programas de produção e distribuição de moradias
promovidos pelo Poder Público, financiados com re cursos da União, que não exijam contrapartida financeira do adquirente do imóvel, o título de transferência
de posse e domínio seja conferido preferencialmente
à mulher, sendo vedada a transferência a quem já detiver propriedade de imóvel urbano.
No art. 2º, estabelece cota mínima de cinqüenta
por cento de moradias nos referidos programas, que
deverão ser destinados à mulher de baixa renda, as sim entendida a que detiver rendimento mensal inferior a três salários mínimos (parágrafo único).
Na justificação da proposta, o autor do PLS nº
16, de 2001, enfatiza que, não obstante a Constituição Federal acolha entre seus mandamentos o direito
à moradia, as políticas dirigidas à mulher, nesse se tor, praticamente inexistem. Observa, ainda, que as
circunstâncias que envolvem a vida da mulher brasileira ”tomam-se particularmente cruéis quando se observa que um número expressivo de mulheres de baixa renda responde pela guarda e criação dos filhos”.
II – Análise
Cabe a esta Comissão de Assuntos Sociais opinar sobre o mérito da proposta, uma vez que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em
votação no dia 3 de abril de 2002, já concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
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Nesse sentido, tendo sido relatora também na
CCJ, reitero posicionamento anterior: o projeto reveste-se de grande mérito social por assegurar, a um
segmento populacional marginalizado, acesso a um
dos bens indispensáveis a sua manutenção e
bem-estar. Ademais, a proposta revela uma preocupação compartilhada por toda a sociedade brasileira:
a evidente falta de oportunidades oferecidas à mulher
em setores essenciais à sobrevivência da família. Em
resposta a essa preocupação, o projeto, de autoria do
ilustre Senador Mauro Miranda, oferece, à mulher de
baixa renda, chances de aquisição da casa própria.
Assim, com muita propriedade, o PLS nº 16, de
2001, busca adotar medida diferenciada de proteção
aos direitos da mulher e da família, com vistas a cons-
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truir uma sociedade mais justa. Garantindo a posse
do imóvel à mulher, a proposição oferece aos filhos e
à família em geral maior condição de segurança e dignidade. Permito-me lembrar, ademais, que a Carta
Magna é clara: estabelece em seu art. 226 que ”A fa mília, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado“. Portanto, cabe-nos protegê-la.
III – Voto
Por todo o exposto, concluo esse parecer com
voto pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
16, de 2001.
Sala da Comissão, Maria do Carmo Alves, Presidente, Relatora.
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REQUERIMENTO Nº 200, DE 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente
Senador Ramez Tebet,
Requeiro, com fundamento no artigo 255, inciso II, alínea c, item 12, do Regimento Interno, que o
PLS nº 16 de 2001, seja remetido para apreciação
da Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 23 de abril de 2002. – Senadora Emilia Fernandes.
PARECER Nº 615, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 52, de
2002 (nº 1.334/99, na origem), que “dá a
denominação de ‘Aeroporto de Petrolina –Senador Nilo Coelho’, ao aeroporto
da ci dade de Petrolina, Estado de Pernambuco”.
Relator: Senador José Jorge
I – Relatório
De autoria dos Deputados Cunha Bueno e ou tros, o Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 2002, destina-se a denominar ”Aeroporto de Petrolina – Senador
Nilo Coelho“ o aeroporto dessa cidade, no Estado de
Pernambuco.
Referindo-se ao homenageado, que, nascido
em Petrolina, ”marcou profundamente a vida nacional“, os autores do projeto destacam sua permanente
ligação com a terra natal. Nilo de Sousa Coelho nas ceu em Petrolina no dia 2 de novembro de 1920, filho
de Clementino de Sousa Coelho e Josefa de Sousa
Coelho. Seu pai, empresário e proprietário de terras
em Pernambuco, foi um dos principais acionistas da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o maior
acionista particular da Companhia Hidrelétrica do
São Francisco (CHESF).
Tendo concluído o curso secundário no Colégio
da Bahia, em Salvador, Nilo Coelho ingressou na Fa culdade de Medicina dessa cidade, pela qual se diplomou, especializando-se em cirurgia.
Após a Assembléia Nacional Constituinte de
1946 ter sido transformada em Congresso ordiná-
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rio, foram realizadas no ano seguinte eleições para
deputados federais suplementares, terceiros senadores, governadores e para as assembléias es taduais. É aí que se dá o início da carreira política de
Nilo Coelho, elegendo-se deputado estadual por
Pernambuco pelo Partido Social Democrático, o
PSD. Em outubro de 1950, elegeu-se novamente,
pela mesma le genda, para o cargo de deputado federal, tendo tomado posse em fevereiro de 1952.
Em de zembro desse mesmo ano, a convite de Etelvino Lins, que assumira o Governo pernambucano
em conseqüência do falecimento do Governador
Agamenon Ma galhães, pas sou a exercer o cargo de
secretário es tadual da Fazenda, nele permanecendo até julho de 1954. Foi reeleito deputado federal nos
pleitos de 1954, 1958 e 1962.
Com o advento do Ato Institucional nº 2, de 27
de outubro de 1965, que extinguiu os partidos políticos existentes, participou da formação da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, agremiação que seria
criada em 4 de abril de 1966 para respaldar no Parlamento a política do Governo e que se confrontaria
com o então MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, par tido de oposição que obteve registro junto ao
Tribunal Superior Eleitoral em 24 de março daquele
ano.
Em maio de 1966, por ocasião da convenção
estadual da Arena em Pernambuco, Nilo Coelho,
por in dicação do Governador Paulo Gu erra, foi de signado candidato oficial do par tido para as eleições indiretas ao Governo do Estado. Na convenção, der rotou outros dois postulantes, Eraldo Gueiros e o General Antônio Car los Mu rici, Comandante
da 7ª Região Militar, sediada em Recife, apresentado pelos militares. Eleito pela Assembléia Legislativa em 3 de setembro, tomou posse em 31 de janeiro
de 1967 sucedendo Pau lo Guerra. Dentre as realizações mais importantes de seu Governo, destacam-se a ampliação da rede de eletrificação ru ral, a
irrigação de terras ser tanejas, a inauguração dos
oitocentos quilômetros de rodovia pavimentada en tre Recife e Petrolina e a construção dos primeiros
viadutos para o escoamento do tráfego urbano na
Grande Recife.
Concluído seu mandato em março de 1971,
Nilo Coelho transmitiu o cargo a Eraldo Gueiros e
retirou-se da vida pública para retornar em julho de
1978, com sua candidatura lançada pela Arena
para disputar, por via direta, a representação de
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Pernambuco no Se nado Federal em pleito que se
realizaria a 15 de novembro daquele ano. Após acirrada disputa, Nilo assume sua cadeira no Senado
em fevereiro dê 1979. Em 29 de novembro desse
mesmo ano, com o objetivo de implantar o pluri partidarismo, o Senhor Presidente da República edita
decreto extinguindo a Arena e o MDB. Nilo Coe lho,
a partir de então, filia-se ao Par tido Democrático
Social (PDS), partido pelo qual, a convite do então
Presidente João Figueiredo, exerceria as fun ções
de Líder da Maioria em 1981 e Presidente da Casa,
em 1983.
Tendo exercido destacados cargos ao longo de
sua extensa vida pública, de deputado estadual a presidente do Congresso Nacional, Nilo Coelho jamais
abdicou do sonho de fazer do Vale do Rio São Fran cisco “um pólo de fruticultura voltado para a exportação”. Argumentam os autores que, em conseqüência
da paulatina concretização desse sonho, “a pista do
aeroporto da cidade de Petrolina está sendo ampliada para atender vôos de cargueiros internacionais,
que vêm a Pernambuco buscar frutas para os mercados externos”, o que tornaria oportuna, a par de justa,
a homenagem proposta.
Relembram os autores, reproduzindo palavras
pronunciadas pelo homenageado na tribuna do Senado, a luta de Nilo Coelho em favor do Nordeste: “Não
pode haver um Brasil realmente forte e adequadamente desenvolvido se não houver um esforço no
sentido de corrigir as disparidades regionais, imperativo da consciência nacional e obra de clarividência
política”.
Igualmente jus tifica a propo si ção a lem brança do his tó ri co pro nunciamento de Nilo Co elho, em
se tem bro de 1983, pre si din do a sessão que acabou por rejeitar, contrariamente ao que preten dia o
Presidente João Fi gue i re do, o Decre to-Lei nº
2.024, de 25 de maio de 1983, que alterava a po lítica sala ri al no senti do de pre judicar os tra balhadores. Naquela ocasião, negando provimento à ques tão de or dem suscitada pelo par tido a que per tencia, Nilo Coe lho de clarou: “Fui ele ito pela una nimidade do Senado, por todos os par tidos. Não sou
presidente do Con gresso do PDS, mas do Congresso Nacional”.
Falecido pouco mais de um mês depois desse
notável episódio, lembram os autores que o Senador
Nilo Coelho, ao ser sepultado em Petrolina, “recebeu
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homenagens sinceras e emocionadas, que irmanavam parlamentares, governadores, ministros de Estado e populares, numa multidão calculada em 80 mil
pessoas”.
Aprovado na Câmara dos Deputados e submetido à deliberação do Senado Federal, o projeto foi distribuído com exclusividade a esta Comissão.

II – Análise
Não há dúvida, ante as informações que justificam o projeto, quanto à pertinência da homenagem
que se pretende prestar. A importância de Nilo Coelho
para Petrolina, para Pernambuco, para o Nordeste e
para o Brasil dá a medida do acerto da iniciativa, pois
as virtudes de sua vida pública foram não apenas reconhecidas por seus contemporâneos, mas perenizadas na história política do Brasil.
De outra parte, encontram-se satisfeitos os ditames constitucionais relativos à competência da União
para legislar sobre a matéria (art. 22, XI) e à possibilidade da iniciativa parlamentar (art. 61).
Restam igualmente atendidas as exigências
dos normativos legais que condicionam a proposição.
A Lei nº 1.909, de 21 de julho de 1958, que dispõe sobre a denominação dos aeroportos e aeródromos nacionais, estabelece que “os aeroportos brasileiros terão em geral a denominação das próprias cidades, vilas ou povoados em que se encontrem” (art. 1º”, caput, admitindo que, “sempre mediante lei especial
para cada caso, poderá um aeroporto ou um aeródromo ter a designação de um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa da Aviação”
(art. 1º, § 1º).

III – Voto
Dessa forma, por concordarmos, no mérito,
com a proposição e considerá-la corretamente dis posta no que respe i ta aos preceitos de constitucionalidade, ju ridicidade e regimentalidade, votamos
pela aprova ção do Projeto de Lei da Câ mara nº 52,
de 2002.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – José Jor ge, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA – GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de
iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Su premo Tribunal Federal, aos Tribunais Su periores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 1.909, DE 21 DE JULHO DE 1953
Dispõe sobre a denominação dos
aeroportos e aeródromos nacionais.
O Congresso Nacional decreta e eu promulgo,
nos termos do art. 70, § 4º, da Constituição Federal, a
seguinte lei:
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Art 1º Os aeroportos brasileiros terão em geral a
denominação das próprias cidades, vilas ou povoados em que se encontrem, declarando-se a posição
norte, sul, leste ou oeste, quando houver mais de um
na localidade.
§ 1º Sempre mediante lei especial para cada
caso poderá um aeroporto ou um aeródromo ter a designação de um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa da Aviação, ou de um
fato histórico nacional.
§ 2º São con ser va das as de no mi na ções
“San tos Dumont” e “Bar to lo meu de Gus mão” para
os ae ro por tos do Rio de Ja ne i ro e “Sal ga do Fi lho”, “Pin to Mar tins”, “Augus to Seve ro”, “Gu a ra rapes” e “Palma res”, res pec ti va men te, para os ae ropor tos de Por to Ale gre, For ta le za, Na tal, Re ci fe e
Ma ce ió.
Art 2º Excluem-se da regra estabelecida no texto do art. 1º os aeródromos que poderão ter denominação previamente aprovada pelo Departamento de
Aeronáutica Civil.
Art 3º São revogados o Decreto-Lei nº 2.271, de
3 de junho de 1940, e quaisquer outras disposições
contrárias a esta lei, que entrará em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 1953. – João
Café Filho.
DECRETO-LEI Nº 2.024, DE 25 DE MAIO DE 1983
Dá nova redação ao artigo 2º da Lei
Nº 6.708, de 30 de outubro de 1979, que
dispõe sobre a correção automática dos
salários, modifica a política salarial e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 6.708, de 30 de ou tubro de 1979, modificado pela Lei nº 6.886, de 10
de dezembro de 1980, e pelo Decreto-lei nº 2.012,
de 25 de janeiro de 1983, passa a vigorar com a se guinte redação, mantidos inalterados os seus parágrafos:
“Art. 2º A correção efetuar-se-á segundo a di ver si da de das fai xas sa la ri a is e
cumulativamente, observados os seguintes
critérios:
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I – até 7 (sete) vezes o valor do maior
salário-mínimo, multiplicando-se o salário
ajustado por um fator correspondente a 1,0
da variação semestral do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC);
II – de 7 (sete) a 15 (quinze) salários-mínimos aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que
exceder, o fator 0,8;
III – de 15 (quinze) a 20 (vinte) salários-mínimos aplicar-se-ão, até os limites dos
incisos anteriores, as regras neles contidas
e, no que exceder, o fator 0,5;
IV – acima de 20 (vinte) salários-mínimos aplicar-se-ão as regras dos incisos
anteriores até os respectivos limites e, no
que exceder, o fator 0 (zero).
1º...........................................................
2º...........................................................
Art 2º Este Decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 25 de maio de 1983; 162º da Independência e 95º da República. JOÃO FIGUEIREDO –
Murillo Macêdo – Delfim Netto.
PARECER Nº 616, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Re da ção do ven ci do, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Se nado ao Pro je to de Lei da Câma ra nº 84,
de 2000 (nº 1.542, de 1991, na Casa de
ori gem).
A Comissão Diretora apresenta redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Se nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2000
(nº 1.542, de 1991, na Casa de origem), que dispõe
sobre a propiciação de consultas às trabalhadoras e
servidoras públicas para atenção integral à saúde da
mulher, nas situações que especifica.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho
de 2002. – Ramez Tebet – Antonio Carlos Valadares – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Mozarildo
Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 616, DE 2002
Dispõe sobre a propiciação de consultas às empregadas e servidoras públi-
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cas para atenção integral à saúde da mulher, nas situações que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão propiciadas à mulher as condições para que seja submetida às consultas e aos
exames preventivos previstos em programa, con forme pre conizado pelo Ministério da Saúde, de aten ção integral à saúde da mulher, uma vez a cada
ano, após a conclusão do período de experiência
dela no serviço público e nas em presas públicas e
privadas.
Art. 2º As servidoras e em pregadas a que se
refere o art. 1º serão dispensadas de suas atividades para a realização das consultas e exames pre ventivos.
§ 1º As servidoras e empregadas serão encaminhadas ao Sistema Único de Saúde – SUS, ou instituições privadas conveniadas, mediante notificação
onde conste, também, o cumprimento desta determinação legal.
§ 2º À dispensa referida no caput serão acrescidas outras, incluídas aquelas para a retirada dos exames e demais procedimentos necessários, à medida
que o serviço de saúde responsável pelo acompanhamento da empregada ou da servidora assim o entender, e mediante notificação ao serviço médico da
instituição ou empresa.
Art. 3º As consultas e exames a que se refere
esta lei poderão ser realizadas em instituições públicas, privadas ou em consultórios particulares.
Parágrafo único. A servidora ou empregada
apresentará ao empregador ou à chefia, conforme o
caso, no prazo máximo de 30 (trin ta) dias, atestado
de comparecimento ao serviço de saúde do qual
não constará o diagnóstico ou o procedimento realizado.
Art. 4º As campanhas de divulgação e de estímulo à atenção integral à saúde da mulher serão realizadas pelos órgãos competentes.
Art. 5º As empresas e instituições pú blicas que
transgredirem as disposições previstas nesta lei sujeitam-se às penalidades, na forma do regulamento.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca -
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bral pela ordem. Em seguida, o Sr. 1º Secretário pro cederá à leitura do Expediente.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e peço desculpas ao eminente 1º Secretário,
mas o assunto é da mais alta importância, porque diz
respeito à carreira de apoio técnico e administrativo do
Ministério Público da União, à remuneração da Magistratura da União e à reestruturação das carreiras dos
servidores do Poder Judiciário da União.
O referido Projeto foi aprovado na Câmara dos
Deputados e está chegando à Mesa do Senado Federal. Como o assunto envolve tamanha urgência e ne cessidade de apreciação desta Casa, o Senado não
se furtará a esse exame ainda nesta manhã. Desse
modo, para que haja maior celeridade, na qualidade
de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, designo relator da matéria o eminente Se nador Romero Jucá, que acompanhou, inclusive, a
tramitação na Câmara dos Deputados.
Tenho certeza de que todas as Lideranças estarão acordes com essa matéria. Peço a V. Exª, mais
uma vez, o beneplácito que sempre presidiu a atuação de V. Exª para que os servidores do Poder Judiciário da União, da carreira de apoio técnico-administrativo do Ministério Público da União e da nossa ma gistratura sejam devidamente atendidos.
É essa, Sr. Presidente, a comunicação que que ria fazer a V. Exª, agradecendo, mais uma vez, a diligência da Presidência e da Secretaria-Geral da
Mesa.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela Liderança do Governo, para fazer um comentário à comunicação do Se nador Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª terá a palavra logo após a leitura do
Expediente.
Senador Bernardo Cabral, V. Exª será atendido
pela Mesa com a prestimosidade de sempre, mesmo
porque V. Exª atua na Comissão de Constituição, Jus tiça e Cidadania sempre nesta direção, de obedecer a
nossa Constituição, ao nosso Regimento e de atender às pretensões justas do funcionalismo público,
notadamente do Judiciário e do Tribunal de Contas da
União, cujos servidores merecem o apoio do Congresso Nacional.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, gostaria de pedir a palavra, pela or dem, apenas para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero louvar a iniciativa e aplaudir o esforço e a
decisão do Senador Bernardo Ca bral, que, efetivamente, como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tomou uma decisão urgente e emergencial para que esse Plano de Carreira possa ser votado.
S. Exª me designou relator, ao que atendo com
muita honra. Quero registrar a V. Exª e à Casa que,
daqui a pouco, de acordo com entendimento com os
Líderes, apresentarei em plenário o meu relatório, a
fim de que possamos votar essa matéria ainda hoje
pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Felicito V. Exªs pelas diligências que estão sendo tomadas para que haja rapidez na tramitação das
matérias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
Ofício nº 87/02-LPSDB
Brasília, 20 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a seguinte alteração na composição do Bloco PSDB/PPB, na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização:
– Substituir o Senador Antero Paes de Barros
pelo Senador Benício Sampaio, como titular;
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Senador Geraldo Melo, Líder do Bloco
PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 88/02-LPSDB
Brasília, 20 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a seguinte alteração na composição do Bloco PSDB/PPB, na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização:
– Incluir o Senador Luiz Otávio, como suplente,
em vaga já existente.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Senador Geraldo Melo, Líder do Bloco
PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência designa o Sr. Senador Luiz Otá vio para integrar, como suplente, a referida Comissão,
nos termos do ofício que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti. S. Exª dispõe de vinte minutos para fazer o
seu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
hoje a esta tribuna para saudar o Grande Oriente do
Brasil pela passagem dos seus gloriosos 180 anos de
existência, que foram comemorados no dia 17 de ju nho corrente.
Como mostram os livros de História, a maçonaria existe no mundo inteiro, e os seus membros defendem os princípios da igualdade, da solidariedade, da
justiça, da cidadania e da liberdade.
No Brasil, a maçonaria existe desde o final do
Séc. XVIII e, a partir desse período, sempre teve uma
presença marcante em todos os momentos da nossa
evolução política, econômica, social e cultural.
Documentos antigos indicam a presença da Maçonaria brasileira desde 1797, com a Loja Cavaleiros
da Luz. Ela foi criada no povoado da Barra, em Salvador. Além disso, existem registros da chamada Loja
União, que data de 1800, sucedida pela Loja Reunião,
cuja inscrição é de 1802.
Em termos de organização, antes da criação do
Grande Oriente do Brasil, em 1822, as Lojas Maçônicas brasileiras se identificavam com as organizações
maçônicas européias, sendo o Grande Oriente da
França um grande norteador, como não podia ser di ferente, em virtude das fortes ligações culturais, políti-
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cas e ideológicas que existiam entre as elites brasileiras e a França naquela conjuntura de nossa formação
histórica.
Em 1813, sob a liderança de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva, foi criado na Bahia o primeiro Grande Oriente Brasileiro, que foi obrigado, por
pressões políticas, a interromper suas atividades em
1817. Mesmo assim, apesar da censura, várias Lojas
não deixaram de surgir pelo Brasil afora, notadamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.
Desde o início de sua organização, os maçons
brasileiros sempre defenderam os ideais da independência e em nenhum momento aceitaram a tutela do
Grande Oriente de Lisboa.
Em 17 de junho de 1822, na cidade do Rio de
Janeiro, foi fundado o Grande Oriente Brasiliano ou
Grande Oriente do Brasil, tendo à frente José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi nomeado o primeiro
Grão-Mestre da Maçonaria brasileira. Algum tempo
depois, D. Pedro I assumiu em seu lugar e não tardou
em fechar o Grande Oriente do Brasil. Todavia, em
1831, depois de muitas disputas políticas, o Grande
Oriente do Brasil retomou suas atividades, novamente sob a liderança de José Bonifácio, que voltou a ser
o Grão-Mestre.
Como é da natureza da instituição maçônica,
apesar de não ser um partido político e de não professar uma ideologia de direita, de esquerda ou de cen tro, a Maçonaria, ao longo de quase duzentos anos de
existência em nosso País, esteve presente em todos
os momentos da vida nacional, sempre defendendo a
democracia, a cidadania, os direitos humanos, a fra ternidade, a igualdade, o respeito à vida, a defesa do
meio ambiente e o progresso.
Assim, perto do final do século XIX, contrapondo-se às forças e às idéias mais conservadoras e reacionárias do País, assumiu posição de vanguarda na
luta pela libertação da escravatura. Destacadamente,
contribuiu de maneira decisiva para a aprovação da
“Lei Eusébio de Queiroz”, que extinguiu o tráfico de
escravos, em 1850. A mesma disposição repetiu-se
em defesa da “Lei Visconde de Rio Branco”, de 1871,
que declarou livres todas as crianças nascidas após a
sua promulgação. Aliás, é importante destacar que
tanto Eusébio de Queiroz como o Visconde de Rio
Branco eram maçons graduados. O primeiro era
membro do Supremo Conselho do Grau 33 da Maçonaria, e o Visconde de Rio Branco foi grão-mestre do
Grande Oriente do Brasil.
Pouco mais tarde, acompanhando os ventos
que sopravam em direção dos ideais republicanos,
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mais uma vez, a Maçonaria posicionava-se na vanguarda da história do Brasil. A maioria dos seus membros foram ativistas de primeira linha nos chamados
“Clubes Republicanos”, que se espalharam pelo
Brasil afora. Finalmente, quando aconteceu a Proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, maçom, e que foi Grão-Mestre do Grande Oriente
do Brasil, assumiu como primeiro Presidente da Re pública do nosso País.
E não termina aí a presença marcante da Maçonaria na linha de frente das decisões nacionais. Du rante os primeiros quarenta anos da República, como
dizem os historiadores, da chamada “República Velha”, o Brasil foi governado por diversos Presidentes
maçons. Entre eles podemos enumerar: Floriano Peixoto, Manoel Ferraz de Campos Salles, Marechal
Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Wenceslau Brás
e Washington Luiz Pereira de Souza.
Por ocasião do primeiro conflito mundial, o
Grande Oriente do Brasil demonstrou mais uma vez
que o seu apoio deveria ser carreado para o lado dos
países que defendiam os princípios definidos de justiça social, de liberdade e de igualdade entre os homens. Assim, não foi por acaso que o Grande Oriente
do Brasil se mobilizou em todo o território nacional
para angariar recursos, que eram enviados à Maçonaria francesa, como contribuição ao esforço de guerra e em socorro às vítimas feridas nos fronts enlameados e infectos.
Mantendo seus princípios, às vésperas da II Guerra mundial, quando o Presidente Getúlio Vargas, sim patizante do chamado nacional-socialismo, relutava
entre ficar com Hitler e Mussolini ou aderir aos aliados, o Grande Oriente do Brasil, com determinação,
levantou o estandarte das forças que se preparavam
para enfrentar o nazi-fascismo.
Preocupado com os rumos da Nação, o Grande
Oriente do Brasil apoiou a reestruturação proposta
em 1964, mas, após o Ato Institucional n° 5, em 1968,
percebendo que o regime entrava em uma fase autoritária e repressiva, passou para o campo das oposições, respaldando a luta pela redemocratização do
País e pelas “ Diretas Já”.
O Grande Oriente do Brasil comemora os seus
180 anos de relevantes serviços prestados à Pátria e
continua, mais firme do que nunca, como ponta-de-lança da Maçonaria e de todos os eventos que afetam diretamente a vida nacional. Assim, ele está fortemente re presentado no Congresso Nacional, em todas as instâncias de todas as instituições brasileiras e em todos
os recantos do imenso território brasileiro.
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Meus caros Pares, após este pequeno relato de
uma parte da história da maçonaria no Brasil, eu não
poderia deixar de falar, como já o fiz em várias oportunidades, desta tribuna, da Maçonaria de hoje, que,
com os seus propósitos de liberdade, igualdade e fraternidade, cada vez mais está presente nas ações
que se fazem necessárias à consolidação de uma Nação livre e de princípios democráticos.
O Grande Oriente do Brasil, preocupado com os
assuntos que afligem atualmente a sociedade brasileira, realizou, durante o período de 13 a 16 de abril deste ano, encontro de todos os seus Grão-Mestres das
27 Unidades da Federação, no qual debateram os
problemas nacionais, tendo como fruto desse encontro, a produção de seis documentos que tratam da segurança pública, meio ambiente, combate às drogas,
saúde, educação, soberania nacional e defesa da
Amazônia.
Esses documentos, Srªs e Srs. Senadores, fo ram entregues aos Parlamentares maçons que estão
no Congresso Nacional, ou seja, os Deputados Fe derais e Senadores, em solenidade realizada no dia
16 de abril, e lidos por mim aqui desta tribuna. Também foram entregues ao Senhor Presidente da República como contribuição para que possamos realmente dar solução aos aflitivos problemas que atormentam a sociedade brasileira nos dias de hoje.
Cabe ressaltar que a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, por meio do seu Presidente, o
Irmão Kalil Chater, apoiou e referendou todas as deliberações constantes nos referidos documentos, firmados pelo Soberano Grão-Mestre Geral do Grande
Oriente do Brasil, o Irmão Laelso Rodrigues.
Os documentos entregues aos maçons Parlamentares expressam as sugestões do povo maçônico, que nada mais são do que o reflexo do pensamento da sociedade brasileira.
Temos a certeza de que, por intermédio de um
esforço em conjunto, poderemos enfrentar e implementar muitas das ações propostas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a sociedade brasileira necessita da união das instituições, tal
qual é a Maçonaria, para que, em parceria com o Poder Público, possa garantir a todos os brasileiros o direito ao exercício da plena cidadania.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são mais
de 2 mil Lojas espalhadas pelo Brasil e cerca de 62
mil maçons ativos. Sem dúvida alguma, o Grande Oriente do Brasil é hoje a maior “Obediência Maçônica”
existente na América Latina, reconhecida inclusive
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pela Grande Loja Unida da Inglaterra, uma das mais
importantes do mundo.
Por tudo o que o Grande Oriente representa
para o Brasil, por toda a sua admirável contribuição
em defesa dos mais nobres direitos dos cidadãos, por
toda a sua notável luta diária dedicada à construção
de um País moderno e desenvolvido, tenho a honra
de saudar, como maçon, essa entidade exemplar que
engrandece o nosso País desde que foi organizada,
há quase 200 anos.
Foi uma honra ocupar esta tribuna para prestar
esta merecida homenagem ao Grande Oriente do
Brasil em comemoração aos seus 180 anos, transcorridos no dia 17 de junho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro cha, próximo orador inscrito.
V. Exª disporá de 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou
contrariar as orientações dos especialistas em
comunicação e marketing, que nos orientam a falar
de um tema apenas, a exemplo do que fez o ilustre
Senador que me antecedeu, Mozarildo Cavalcanti,
que homenageou a Maçonaria brasileira. Mas, na
manhã de hoje, pretendo abordar vários assuntos,
temas importantes para o Brasil e para meu Estado.
O primeiro deles é sobre a clonagem humana.
Na semana passada, aqui no Senado, realizou-se um
seminário, proposto por mim na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para tratar do projeto, de
minha autoria, que proíbe a clonagem humana no
Brasil. Disse, em rápidas palavras, aqui da tribuna,
que iria propor uma revisão neste projeto, haja vista
que ele proíbe qualquer modalidade de clonagem.
Contudo, Sr. Presidente, após o seminário, estou con vencido de que é possível o Brasil aprovar e aceitar a
clonagem terapêutica a partir de células de adultos,
células somáticas, células de cordão umbilical, de
placenta, de pele, do tecido nervoso, da medula ós sea, enfim, células que as pesquisas demonstram ter
também a mesma capacidade e característica de
uma célula chamada de totipotente, embora haja diferença entre totipotente e pluripotente. Totipotente é a
célula que pode se transformar em qualquer tipo de
tecido; e pluripotente, em apenas alguns tecidos.
Sr. Presidente, tendo em vista o avanço desses
estudos é evidente que não podemos cercear as pes quisas nas células de adultos, ou seja, as que não sa -
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crificam o embrião, já que não se trata de célula em brionária. Portanto, não podemos deixar que pessoas
portadoras de doenças degenerativas, assim como
as entidades que as defendam, como, por exemplo, a
Associação da Esclerose Múltipla e da Doença de
Parkinson, percam as esperanças.
Assim sendo, Sr. Presidente, estou apresentando uma emenda ao projeto – como autor do projeto
posso fazê-lo – no sentido de permitir a clonagem terapêutica a partir de células somáticas, citadas anteriormente, tais como a do tecido nervoso, a da medula
óssea, a da placenta, a do cordão umbilical. Por en quanto, no meu entendimento, deve-se manter a proibição da clonagem reprodutiva – a da novela –, a que
cria um novo ser humano. Isso é consenso nacional e
internacional. Vamos discutir um pouco mais a ques tão das células embrionárias, já que a clonagem, a
partir de células-tronco de embriões, resulta no sacrifício do embrião, mesmo o congelado.
No transcurso do seminário, apenas a Igreja Católica se posicionou contra às pesquisas em embriões. Os demais segmentos admitem a clonagem
terapêutica a partir de células embrionárias. Sr. Presidente, por se tratar de tema polêmico, o qual certamente vai levar muito tempo para ser resolvido, nós
não podemos interromper as pesquisas, nem tampouco cercear as esperanças dos portadores de do enças degenerativas. Por isso, devemos reiniciá-las
já. Após às eleições, vou propor que as Comissões
responsáveis pela análise do projeto, assim como o
Plenário, aprovem, em regime de urgência, a clonagem terapêutica a partir de células somáticas.
Sr. Presidente, outro assunto é o projeto silicone, de que também sou Relator, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Ontem,
aprovamos meu relatório na Comissão. O projeto já
está sendo encaminhado para a Comissão de Assuntos Sociais. Entendo que não dará para votá-lo antes
das eleições, mas, até o final do ano, também teremos uma legislação sobre silicone, para evitar mortes
como a da moça de Salvador, que foi vítima do silicone injetável. O seu uso é uma grande irresponsabilidade e tem que ser tratado como crime. O projeto prevê isso. Peço que os Senadores também permitam a
aprovação do projeto com a rapidez possível.
Sr. Presidente, ontem fiquei satisfeito, ao receber a visita do Dr. José Kogut*, Vice-Diretor do Inca*,
porque recentemente fui Relator de um projeto de lei
de iniciativa da Deputada Telma de Souza*, do PT de
São Paulo, que propunha a Semana Nacional de Pre venção do Câncer de Próstata, um assunto polêmico,
um tabu entre os homens, por causa dos exames mu i-
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tas vezes necessários, principalmente o do toque re tal, que é difícil, de certa forma. O homem entende
esse câncer como um tabu e, muitas vezes, não se
submete ao exame, sofrendo os danos de uma doença que pode ser evitada. A Deputada Telma de Souza
– uma mulher que teve a visão de combater esse mal
que tira milhares de vidas pelo Brasil e mundo afora –
teve a felicidade de propor a Semana Nacional de
Prevenção do Câncer da Próstata.
O que fiz na Comissão de Assuntos Sociais,
quando relatei a matéria no Senado? Apresentei um
substitutivo, transformando o projeto da Deputada em
um Programa Nacional de Controle do Câncer da Próstata. Esse projeto tramitou e hoje é a Lei nº 10.289, san cionada pelo Presidente da República, nos termos do
substitutivo que apresentei. O texto aprovado no Senado, de minha autoria, foi aprovado na Câmara, com o
apoio da Deputada Telma de Souza(*).
Hoje, recebi essa notícia importante do Dr. José
Kogut(*), Vice-Diretor do Inca, Instituto Nacional do
Câncer(*), no Rio de Janeiro, hospital de primeira
qualidade na prevenção e no tratamento do Câncer,
dando conta de que já foi iniciada a oficina de trabalho
para o consenso, porque o texto do projeto fala em um
consenso entre os especialistas sobre o que deve
acontecer nesse programa, quais as providências a
serem tomadas.
Portanto, já se iniciou a oficina de trabalho para
o consenso sobre o Programa de Controle do Câncer
de Próstata, que contou com a participação de representantes da Sociedade Brasileira de Urologia*; da
Sociedade Brasileira de Radioterapia*; da Johns Hopkins University(*), universidade americana; do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde da Secretaria de Políticas da Saúde do Ministério da Saúde(*);
da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz(*) e
do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde – áreas de urologia, oncologia clínica, radioterapia, cuidados paliativos, patologia clínica, anatomia
patológica, prevenção e detecção precoce.
Algumas das propostas e diretrizes consensuadas durante a oficina de trabalho foram: estímulo aos
hábitos saudáveis de vida; identificação de casos
(rastreamento oportunístico) pelo toque retal e dosagem do PSA – antígeno prostático específico, que,
quando alterado, indica a possibilidade de câncer de
próstata – em homens com idade entre 50 e 70 anos,
ou a partir dos 45 anos, caso exista história familiar de
câncer da próstata; organização de processo educativo em três níveis: para a população, para os profissionais da rede básica de saúde e para os especialistas;
recomendação dos métodos de detecção e critérios
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diagnósticos; recomendação das condutas terapêuticas, segundo grau de evolução: carcinoma localizado,
doença localmente avançada e doença metastática –
neste caso, não é mais de prevenção, mas tratamento; definição de cuidados paliativos, seus princípios e
objetivos – a pessoa que tem o câncer precisa receber cuidados, para reduzir sua dor e sofrimento, mesmo que isso não resulte na cura; condutas frente às
manifestações do câncer no paciente fora de possibilidade terapêutica – como falei, trata-se daquele paciente sem possibilidade de tratamento, que necessita
ser tratado como uma pessoa humana, que merece
respeito, que precisa ter dignidade mesmo na dor e
no sofrimento.
Foi apontada, ainda, pela plenária e aprovada
por unanimidade a necessidade de propor alterações
na Lei nº 10.289, para que esta se adeqüe aos critérios técnico-científicos. Com as correções propostas,
o § 2º do art.4º deveria tomar a seguinte redação:
“parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde, colocando-se à disposição da população
masculina, acima de 50 anos, exames para a de tecção precoce do câncer de próstata”.
Comunico aos especialistas que participaram da
oficina de trabalho que estou apresentando a emenda,
para adequar o §2º do art. 4º aos termos propostos. Em
breve, a redação final do texto, com as propostas da oficina, será divulgada, e terei todo o interesse em comunicar o Senado Federal. Penso que é uma conquista da
sociedade, do homem brasileiro e também das mulheres, que querem ver os homens mais saudáveis. Assim,
congratulo-me, mais uma vez, com a Deputada Telma
de Sousa, por sua iniciativa.
Tive, também, oportunidade de relatar um projeto, para o qual apresentei um substitutivo, aprovado
ontem, no Senado, que garante à mulher o direito a
exames admissionais preventivos, com dispensa do
trabalho, como, por exemplo, os de prevenção de câncer do colo uterino e de câncer da mama. Assim, toda
mulher a ser admitida no trabalho, seja em empresa
privada, seja no serviço pú blico federal, estadual ou
municipal, passará a ter direito à dispensa do trabalho
para esses exames adimissonais. E mais: uma vez
por ano, também terá direito a fazer uma consulta médica, sem que isso resulte em falta. A empresa ou órgão público terá que liberá-la para uma consulta anual, exatamente para prevenir determinadas doenças,
principalmente o câncer uterino e o câncer de mama.
Pode-se, com isso, salvar milhares de vida e evitar o
sofrimento e a dor de milhares de mulheres pelo Bra sil afora.
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Esse projeto é de autoria do Deputado Ricardo
Izar, do PTB(?) de São Paulo. Eu o modifiquei, por isso
ele será votado no Senado e terá que retornar à Câmara dos Deputados. Conforme veio daquela Casa, a mu lher seria obrigada a realizar os exames, mas penso
que a empresa e o Poder Público têm que garantir esse
direito à mulher. Isso tem que ser visto como um direito,
e não como uma obrigação da mulher. Foi essa a alteração fundamental que fiz no projeto.
Eu abordei esses dois assuntos, para mostrar
que, no Congresso Nacional, estamos muito preocupados com a saúde do homem e da mulher. Quer di zer, mostrei dois projetos: um, sobre a prevenção e
controle do câncer de próstata, e outro, sobre o direito
da mulher trabalhadora de fazer seus exames, ao ser
admitida na empresa e pelo menos uma vez por ano,
no decurso do seu emprego, para que não venha a
sofrer doenças que são totalmente evitáveis, como o
câncer da mama e do colo do útero, a hipertensão arterial e o diabetes. Tais enfermidades precisam ser
controladas, mas, geralmente, a mulher tem dificuldade de conseguir dispensa no trabalho, para se submeter aos exames necessários. No caso de doença já
diagnosticada, ela consegue atestado médico; contudo não há a obrigação de a empresa conceder-lhe um
dia para a realização de exames. Inclusive, inserimos
no projeto um dispositivo, garantindo que a empresa
ou órgão público faça um cronograma, um planejamento, para dispensar a mulher para esse mister.
Agora, Sr. Presidente, faço referência ao meu
Estado do Amapá, particularmente a um dos Municípios mais sofridos do Brasil, que tem sido atacado pela
mídia nacional. Recentemente, uma revista chamada
Terra – estou em busca da reportagem – publicou uma
matéria vergonhosa sobre o nosso Estado do Amapá,
especialmente sobre Laranjal do Jari, de que vou falar
agora. A reportagem não mostrou a generosidade do
nosso povo, nem a origem do Município, nem as providências que foram tomadas ou que deixaram de ser
adotadas pelo Poder Público, para prevenir o que a re vista ataca, ou seja, prostituição infantil e drogas.
Então, é uma reportagem danosa, desrespeitosa ao
povo do Laranjal do Jari, com a qual não podemos concordar, porque o Município surgiu exatamente do capitalismo selvagem, pois, do lado do Pará, estabeleceu-se uma grande empresa. Não temos nada com
outra empresa. Aliás, temos ajudado muito a empresa
Jari Celulose. Nós a defendemos, pois ela gera emprego para região, de Laranjal de Vitória do Jari. Do ponto
de vista histórico, a exploração do trabalho pelo capital
teve como conseqüência o surgimento de uma grande
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favela de palafitas no meu Estado, na região do Jari. O
Amapá, portanto, é vítima.
A matéria da revista mostrou apenas os aspectos
negativos de Laranjal do Jari, quando poderia ter
mostrado, por exemplo, a beleza da cachoeira de
Santo Antônio, uma das mais bonitas do Brasil, que
gerará energia para o povo da região em um futuro
próximo, bem como a beleza do nosso rio Jari e da
nossa floresta amazônica, onde fica Laranjal do Jari.
A revista pecou: fez uma matéria irresponsável,
a ser combatida por nós, que temos a obrigação de
refutar e de repudiar matérias prejudiciais como essa,
que podem criar danos à nossa população, do ponto
de vista da identidade regional e da auto-estima. E
não tenham dúvida de que matérias dessa natureza
contribuem para a erosão da auto-estima do nosso
povo. Portanto, não podemos concordar com isso.
Gostaria de referir-me novamente a um assunto
sério sobre o qual já tratei aqui: trata-se da questão da
Nordeste. Sr. Presidente, focalizarei a região do Jari.
Um dos assuntos importantes que se referem a essa
região é o transporte aéreo. Hoje, há um monopólio
da Empresa Nordeste, naquele local. A passagem,
que custava R$99, passou para R$320. Vejam que
absurdo! A região é desassistida do ponto de vista do
transporte. A rodovia é precária. Quando se trata de
transporte fluvial, naufrágios acontecem. Dois naufrágios graves aconteceram na região do Jari: um, em
1986, e outro, agora, em 2002, com vidas perdidas. O
que fez a Empresa Nordeste? Passou a cobrar
R$170,00 pela passagem. Depois, baixou o preço
para R$99,00 a fim de tirar a concorrente. A concorrente, a Empresa Meta, saiu. Em seguida, a Empresa
Nordeste elevou o preço da passagem para
R$320,00. Ela fez um dumping – o termo econômico
que se usa para isso –, reduzindo de forma abrupta o
preço da passagem para eliminar os concorrentes a
fim de operar a linha com monopólio. Fiz essa denúncia, por escrito, ao DAC – Departamento de Aviação
Civil. Por conseguinte, espero que esse órgão tome
as providências para que a passagem volte ao seu
custo normal e para que a Meta possa retornar a operar nessa linha, para concorrer com a Nordeste, tor nando o preço acessível às pessoas que precisam viajar nos trechos Monte Dourado–Belém e Monte
Dourado–Macapá.
Gostaria de falar agora sobre o Parque Nacional
do Tumucumaque(*), assunto que preocupa muito a
população de Laranjal do Jari. Esse parque, com uma
imensa área, não tem uma proposta concreta para as
pessoas da região que estão ali morando e trabalhando, usufruindo da nossa floresta, da nossa mata, da
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nossa biodiversidade. Não sou a favor da devastação.
Insiro-me nos conceitos ambientalistas, mas penso
que todos esses organismos ambientalistas, os países ricos do mundo e o Governo brasileiro têm de se
preocupar também com o homem que mora na floresta. Para isso, estou convidando o Presidente do Iba ma, meu amigo Dr. Rômulo Mello(*), para ir a Laranjal
de Jari, a fim de realizar lá uma audiência pública,
com a presença da Governadora do Estado, do Prefeito e dos Parlamentares Federais. Esse parque atinge
também os Municípios de Serra do Navio e de Pedra
Branca do Amapari. Não sou contra o parque, mas
quero uma solução para as pessoas que moram na
área, a fim de que possam sobreviver sem que suas
famílias sofram danos e sem que passem uma necessidade maior, já que elas já vivem em situação muito
precária.
Pensando nos trabalhadores da floresta, propus
recentemente o seguro-desemprego, principalmente
para os que trabalham com o açaí e com a castanha,
que são dois produtos muito importantes, econômica
e socialmente, na nossa região. Esse projeto já foi
aprovado no Senado Federal e foi para a Câmara dos
Deputados. É um projeto apresentado por mim e pela
Senadora Marina Silva. Ele cria o seguro-desemprego para os extrativistas e beneficiadores do açaí, da
castanha, do mel, da borracha, do babaçu, de todo
produto que ocorre em safra. Nos períodos de entressafra, os trabalhadores não conseguem obter recursos para manter suas famílias. Esse é semelhante ao
seguro-desemprego dos pescadores.
Estou propondo agora um projeto de lei que cria
uma bolsa ambiental, que é um salário a ser pago a
quem mora na floresta para fiscalizar a floresta. Os
países ricos querem a proteção da floresta, mas não
dão dinheiro para o Brasil protegê-las. Nosso País
quer proteger as florestas, mas não dá dinheiro para o
agricultor que mora na floresta e precisa viver. Muitas
vezes, o trabalhador retira a madeira constrangido,
retira o palmito do açaí quando ainda não está pronto
para ser retirado, porque ele precisa comer, beber e
alimentar sua família.
Sou contra as megaempresas, sobretudo as
madereiras, que vêm de fora devastar a Amazônia.
Deve haver uma política séria, sim, de controle des sas madeireiras. Quando vim para cá, eu disse que
estava vindo um caboclo a Amazônia, com a obrigação, o dever e a responsabilidade de defender os ca boclos da Amazônia, Senadora Heloísa Helena,
como V. Exª, que defende com muita tenacidade o
seu povo, o povo do Nordeste, e o povo brasileiro
como um todo, o povo trabalhador. Por isso, estou
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propondo a bolsa ambiental, no valor de um salário
mínimo. Sei que esse projeto deveria ser de iniciativa
do Poder Executivo. Conto com o apoio do Senador
Romero Jucá, que também defende os nossos caboclos da Amazônia. S. Exª é pernambucano, mas já
mora há muito tempo em Roraima e vai nos ajudar
para que essa bolsa ambiental possa ser aprovada e
os trabalhadores da Amazônia possam viver decente
e dignamente.
No Jari, também estamos tomando providências para concluir o trecho da BR–156, de 64 km, que
hoje é feito por um ramal extremamente precário,
para viabilizar a conclusão da estrada que liga Macapá a Laranjal do Jari.
E mais, o Governo do Pará, em convênio com as
empresas da região, está providenciando também
uma importante estrada que vai ligar o Aeroporto à
Vila de Monte Dourado até o Município de Vitória do
Jari, porque, no deslocamento de Laranjal do Jari
para Vitória do Jari, é preciso atravessar o rio duas vezes: atravessa-se o rio de Laranjal do Jari para Almeri,
no Pará, pega-se uma estrada de 20 km e atravessa-se de novo de Almeri para Vitória do Jari. Os dois
Municípios são do lado do Amapá, mas, para deslocar-se de um para o outro, tem-se que atravessar o rio
duas vezes. Por isso essa estrada é fundamental e
tem o meu apoio para sua construção.
Outro importante assunto refere-se à escola
técnica para Laranjal do Jari. Faço um apelo ao Prefeito Reginaldo Miranda no sentido de que viabilize o
terreno que a fundação do Grupo Orsa pediu fosse
construída uma escola técnica pelo Proep, que é um
programa de escolas profissionalizantes, que tem
convênio com o Ministério da Educação e com o BID.
O Prefeito recebeu esse pedido do Grupo Orsa há
quase um ano e ainda não destinou a área. Por isso, a
escola ainda não pôde ser construída, o que é lamentável, porque se trata de uma população carente, que
tem sido atacada inclusive pela mídia nacional, como
fez a Revista Terra e que precisa ter uma educação
profissional que viabilize mais emprego na região.
Peço também ao Prefeito Reginaldo Miranda que viabilize os projetos, as emendas, porque os projetos
das nossas emendas parlamentares não têm sido
apresentados.
A última importante notícia, Sr. Presidente, so bre a região do Jari diz respeito a um cabo subaquático. Já anunciaram para o Senador Luiz Otávio que a
Rede Celpa, do Estado do Pará, vai possibilitar a tra vessia, no Rio Amazonas, de um cabo de aproximadamente 4,5 km, para levar energia à margem es-

22

ANAIS DO SENADO FEDERAL

12656 Sexta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

querda do rio Amazonas, o que é fantástico e tem o
meu apoio.
Parabéns à Rede Celpa. No meu primeiro pro nunciamento no Senado, pedi que a energia de Tucuruí se estendesse para a margem esquerda do rio
Amazonas, porque, de certa maneira, é um grande
desrespeito aos moradores da margem esquerda do
Amazonas que a energia de Tucuruí seja gerada na
Amazônia e o povo da margem esquerda do rio Ama zonas não possa usufruir dessa energia por não ser
possível fazer a transmissão por torres. Agora veio
essa solução, através de cabos subaquáticos, o que é
fantástico, excepcional e merece todo o nosso apoio.
Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade de
pronunciar-me nesta manhã e peço as devidas escusas
por ter tratado de tantos assuntos. Sei o quanto é difícil
as pessoas assimilarem tantos temas ao mesmo tempo.
Entretanto, era importante fazê-lo, haja vista que estamos no fim do período legislativo e temos a obrigação
de expor os assuntos que se acumulam.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pe los Srs. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário
e Ramez Tebet, Presidente.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, inscrevo-me para fazer uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve,
pois pretendo fazer, nesta manhã, um registro que
considero extremamente importante.
O País, a imprensa, os meios de comunicação e a
sociedade vêm discutindo, agora com mais ênfase, de pois do lamentável fato envolvendo o jornalista Tim Lo pes, a questão da violência no Brasil e as ações que de vem ser tomadas com força, rigor, determinação e decisão política e administrativa para conter essa escalada.
Sr. Presidente, ao ler matéria do Correio Braziliense denominada “Cidade Armada”, fiquei estarrecido com os dados levantados sobre a questão da violência e, especialmente, do armamento disponível na
sociedade. A matéria faz um relato sobre os homicídios
em Brasília, cidade com uma grande estrutura polici-
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al-militar. O contingente da Polícia Militar e Civil de
Brasília é pago pelo Governo Federal, diferentemente
de outros Estados. Brasília, em termos de aparato policial, tem uma situação melhor do que a maioria dos
Estados brasileiros, talvez a melhor.
Ao analisar os dados, comprovamos, Sr. Presidente, que, de 736 homicídios ocorridos no Distrito
Federal em 2001, 511 foram relativos a armas de
fogo. Além disso, os dados do perfil da vítima demonstram que, desses 511 homicídios, 259 se referem a pessoas entre 15 e 24 anos – portanto, mais da
metade nessa faixa etária. Estamos comprometendo
o futuro do nosso País. A juventude está se matando.
O referido levantamento mostra que esses as sassinatos ocorrem majoritariamente em razão de
vingança, ciúme ou desentendimento casual. Então,
ter a arma naquele momento é fator decisivo para que
a tragédia aconteça.
Ao registrar e pedir a transcrição dessa matéria,
Sr. Presidente, levanto novamente o tema em debate
no Senado Federal que trata especificamente da
questão do desarmamento em nosso País. Devemos
buscar um caminho para evitar este quadro a que estamos assistindo: armas disseminadas na sociedade
e, muitas vezes, utilizadas por pessoas despreparadas e que cometem esse delito. Essas armas, assim,
acabam destinadas à criminalidade.
Então, quero registrar a importância de se retomar
esse debate e dizer que o Governo Federal está fazendo a sua parte. Em dois anos, já foram repassados mais
de R$750 milhões para o Plano de Segurança Pública.
Hoje, o Presidente Fernando Henrique Cardoso está
assinando mais R$160 milhões de convênios com os
governos dos Estados para repassar recursos a fim de
melhorar o Plano Nacional de Segurança para atuação
nos Estados. Portanto, o Governo Federal faz a sua parte. Mas é importante que o Congresso Nacional discuta,
aprove, como já tem aprovado uma legislação mais
dura, e que, efetivamente, discorra, debata e encontre
uma solução sobre essa questão do desarmamento,
para não termos um quadro contundente da forma
como relatei, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade e peço a transcrição da
matéria do Correio Braziliense, “Cidade Armada”.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais.

O Sr. Ramez Tebet, Presidente deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Com
muita honra, assumo eventualmente a Presidência
dos trabalhos e da Casa. Passo a palavra ao nosso
Presidente do Senado, ilustre Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio ser esta a
primeira vez, desde que assumi a Presidência do Se nado, que ocupo formalmente esta tribuna. Algumas
vezes, desci daí, Senador Casildo Maldaner, para ir
ao plenário, para alguns apartes em assuntos que julguei poder dar alguma contribuição.
Mas, hoje, venho a esta tribuna formalmente,
porque quero abordar dois assuntos que estão interligados. Mas, antes de entrar nas questões que motivam a minha presença, quero tecer alguns comentários sobre o que acabou de falar o Senador Romero
Jucá: o recrudescimento da violência em nosso País.
Realmente, isso é algo assustador, é algo que está
preocupando brasileiros, independentemente de cor
partidária, independentemente de ser governo ou
não, porque, na realidade, as famílias brasileiras es tão muito inquietas. Há um clima de intranqüilidade
profunda no seio das nossas famílias. Em algumas
metrópoles, podemos até afirmar que o crime organizado está vencendo a sociedade. Isso é, há um estado dentro de outro. Há um estado formal, um estado
que foi escolhido pela própria população, por meio do
poder público, que se manifestou pelas urnas e que é
o desejável no regime democrático. Mas há alguém
tomando conta ou se rivalizando com esse poder pú blico. Quem está fazendo isso?
O crime organizado, porque, de cada cinco cariocas – como foi manchete do jornal O Globo de ontem
ou de anteontem –, um está vivendo a expensas do crime organizado, o que, positivamente, é um absurdo.
Mexe com a consciência, com o nosso sentimento cívico, com o nosso sentimento patriótico. Não é possível
entrarmos nesse milênio com o Brasil sendo comparado aí fora com uma Colômbia, com um país irrespirável
sob o ponto de vista da violência, que existe principalmente nas metrópoles, mas que está chegando também ao nosso interior. Urge, portanto, adotar medidas
capazes de coibir a violência.
Todos se recordam que o Congresso Nacional
se reuniu em pleno recesso. Nós organizamos a Co -
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missão Mista de Deputados e Senadores, que está
surtindo efeito. Muito bem, temos que fazer leis e es tamos fazendo. Estamos atualizando leis, tipificando
fatos que antes não eram considerados como crime.
Estamos fazendo a nossa parte, endurecendo as pe nas para os bandidos de grande poder ofensivo e minimizando as penas para aqueles infratores de pequeno potencial. Mas será que é o suficiente? O Congresso tem que fazer a sua parte – e estamos fazendo
–, mas é preciso uma mobilização de todos os Poderes da República: do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Que também os outros setores da sociedade
se unam para coibir, de uma vez por todas, essa onda
de violência extraordinária que toma conta do País e
que foi objeto de uma ligeira, mas oportuna, intervenção do Senador Romero Jucá.
Mas o que me traz efetivamente a esta tribuna,
Sr. Presidente, é o desejo de apresentar um projeto
de resolução, que me veio à mente há algum tempo e
que recrudesceu depois que demos uma grande
contribuição a este País quando aprovamos a nova
prorrogação da CPMF, que se tem revelado um tributo
moderno e insonegável. Mas temos de reconhecer –
e os discursos proliferam por este País e todos
afirmamos – que a carga tributária do Brasil é uma
das maiores, senão a maior, do mundo. As pequenas
e as médias empresas estão afogadas. Elas querem
respirar. Elas não podem mais continuar pagando
juros elevados. O trabalhador brasileiro paga pesados
ônus na carga tributária. E há uma sonegação muito
grande no País.
Como evitar tudo isso? Há oito anos estou no
Senado ouvindo falar em reforma tributária, o que não
ocorre. Mesmo antes da aprovação da CPMF, venho
sustentando a tese de que deveríamos fazer essa
reforma tributária ainda que seja por tópicos, para
amenizar os problemas e para podermos dar uma
contribuição ao crescimento do País, para que haja
geração de emprego, pois sua falta é um grande mal
existente não só no Brasil como nos países mais
desenvolvidos.
Vendo o que está ocorrendo no Brasil, fico pensando nas injustiças que aqui ocorrem. Por exemplo,
o rico que compra o arroz, o feijão, o fubá, os produtos
básicos para sua alimentação paga o ICMS. E o pobre
paga o mesmo imposto que o rico. É justo? Parece-me profundamente injusto. É preciso encontrar
uma maneira para haver uma compensação, porque
a injustiça é gritante, não dá para tolerarmos, não dá
para o coração do ser humano aceitar essa situação.
Não sei por que se tem de pagar ICMS sobre os
produtos que compõem a cesta básica – de 10 a 17
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itens –, pois são indispensáveis para a sobrevivência
da Nação. São tão indispensáveis que os Governos
distribuem cesta básica para as famílias mais necessitadas, mais carentes. São mais de 30 milhões de
brasileiros a necessitarem de cesta básica, que recebem cesta básica distribuída pelos governos, às vezes com propósito eleitoral e, na maioria das ocasiões, de forma injusta.
Está na hora de tomarmos duas medidas importantes. Apresentarei um projeto de resolução para al teração da Resolução nº 22, de 1989, do Senado Fe deral, referente à alíquota do ICMS, exposto no art. 1º.
Pretenderá o projeto que essa alíquota seja reduzida
a zero quando se tratar de mercadorias constantes da
cesta básica, conforme convênio a ser firmado no
Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confaz,
organismo que reúne todos os Secretários de Fazenda dos governos estaduais. Assim, o Senado os obri garia a permitir – e eles teriam de referendar ou ratificar a resolução do Senado – que essa alíquota seja
zero para os produtos básicos, indispensáveis à po pulação, como feijão, arroz, fubá, açúcar, leite, café,
que deveriam estar inteiramente isentos do ICMS.
Para que cobrar ICMS desses produtos indispensáveis à nossa população?
Dessa forma, o Senado estaria dando uma
grande contribuição e um passo avançado no sentido
da reforma tributária – que não sai neste ano, mas te mos de dar o primeiro passo. É importante uma manifestação do Senado da República.
A liberdade, no meu entender, é tão importante
quanto o ar que respiramos. Essa distribuição de cestas
básicas é objeto de uma indicação que também apresentarei, para que o Plenário vote em momento oportuno e a envie à Comissão de Assuntos Econômicos. O
que está ocorrendo em muitos Estados da Federação
brasileira? O governo estadual compra os alimentos e
distribui as chamadas cestas básicas. Alguns chegam a
dizer, como já ouvi: “Recebi um feijão carunchado e um
arroz imprestável. Deram-me um produto estragado, um
produto de péssima qualidade”. Isso é reduzir a condição do ser humano! E quem escolhe essas pessoas
que receberão esses itens?
Vou dar um exemplo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, do que ocorreu quando ocupei por 90
dias a Pasta da Integração Nacional. Ali conseguimos
mudanças. Falei com o Presidente da República.
Nada de distribuir a cesta básica, nada de dar os ali mentos. Primeiro, fizemos o cadastramento dos necessitados, que tem de ser feito por um conselho mu nicipal e não pode ficar a critério de governo nenhum.
É a sociedade que tem de participar desse processo,
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o padre, o pastor, o representante da associação comercial, são os membros de associações de moradores de bairro. Faz-se, então, o cadastramento dos verdadeiramente necessitados.
A partir daí, o que fez o Ministério da Integração
Nacional? Passou a fornecer um cartão para a pessoa apresentar nos Correios, retirar o valor correspondente à cesta básica e exercitar a liberdade da escolha. A dona da casa fazia as compras, escolhia entre a qualidade e a quantidade de alimentos indispensáveis a sua família e não recebia mais produtos enlatados, comprados pelo Governo de qualquer forma.
Sr. Presidente, Srªs e Sr. Senadores, a verdade é que pode existir a questão ele itoral. Com a criação desses con selhos municipais, evitaríamos esse
conteúdo eleitoral à custa da fome do povo, o que é
inadmissível. Isso é mais do que um ato de demagogia, porque é anticristão e fere nossos princípios. A
dona da casa tem o direito de ir ao supermercado e
adquirir os produtos que entender ne cessários à
sua família. Acho que isso é que é de bom alvitre.
Em vez de o Governo comprar a cesta bá sica, deveria emitir um cartão de crédito e distribuir às famílias
escolhidas por um conselho da sociedade. Meu
Deus do céu, não se fala em orçamento participativo, não se fala que, na elaboração dos orçamentos,
deve haver a participação da sociedade, que se
deve ir aos bairros e às periferias da cidade ou vir os
cidadãos, sa ber o que lhes interessa? Então, por
que a comunidade não par ticipa da distribuição da
cesta básica? Positivamente, isso é um absurdo.
Creio que devemos mudar o critério.
Sr. Presidente, tenho um primeiro projeto...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Fazendo soar a campainha.) – Senador Ramez Tebet, não
me leve a mal, mas o Regimento é até para o próprio
Presidente.
O SR RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – O Presidente deve ser o primeiro a se curvar ao Regimento e,
em sendo praticamente advertido por V. Exª, no bom
sentido, passa a ter direito de, com mais ênfase, fazer
o que faço.
O primeiro projeto, o de resolução, diz respeito
ao estabelecimento de alíquota zero do ICMS para
produto de cesta básica, indispensável ao povo.
A outra é uma indicação minha no sentido da criação dos conselhos municipais, para que as famílias
carentes escolhidas recebam um cartão – e, portanto,
o dinheiro – para adquirir o alimento desejado. Encerro meu pronunciamento...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
V. Exª me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Quero
obedecer à Mesa, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Se nador Eduardo Suplicy, o Sr. Presidente está ocupando a tribuna para uma comunicação inadiável. Mas,
logo em seguida, V. Exª poderá se inscrever como Líder, porque o tema interessa a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Volto a
dizer que a liberdade é tão importante quanto o ar que
respiramos. A liberdade de escolha deve ser o imperativo que o Senado da República deve garantir a es sas famílias.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Tem
V. Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas informo que, durante minha fala de hoje, co mentarei o pronunciamento do Senador Ramez Tebet. Apesar de que vou tratar de outro assunto, farei
considerações sobre o que S. Exª mencionou. Após a
Ordem do Dia, pedirei a palavra, como Líder, sem
prejudicar os que estão inscritos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Mesa registra que, na última semana, nesta Casa, V. Exª
abordou tema nessa linha.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
Em seguida, iniciaremos a Ordem do Dia.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores. Senador Ramez Tebet, inicialmente, dirijo-me a V. Exª, para prestar-lhe homenagem
singela, partida do coração, da estima e do respeito
que tenho por V. Exª e também a seu irmão, falecido
inesperadamente e ainda jovem, em seu Estado, o
Mato Grosso do Sul, para onde V. Exª se deslocou, le vando apoio, solidariedade e as bênçãos de Deus,
para que o seu irmão tenha uma vida permanente
através da memória viva de que é merecedor. Receba
os nossos pêsames e também os de Minas Gerais.
Quero agora, desta tri buna, falar de Minas Gerais. Mas não vou tratar de um sim ples as sunto re gional, pois Minas é praticamente um continente, ou
uma nação.
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Venho, do Plenário do Senado da República,
transmitir à Casa e ao Brasil as decisões de natureza
política tomadas ontem, em Minas Gerais e em Brasília, pela via de composições partidárias, que estão
definindo o rumo que Minas assumirá nessas próximas eleições.
Antes, refiro-me à indicação do nome do nosso
Senador, meu compadre e amigo José Alencar,
como candidato a Vice-Presidente na chapa de Luiz
Inácio Lula da Silva na composição estabelecida
pelo PT e o PL*.
Nesta hora, os mineiros transmitem ao nosso
colega e eminente amigo José Alencar a manifestação sincera no sentido de que logre bom desempenho nas eleições e, com seu saber e talento, represente Minas nas decisões nacionais com dignidade,
equilíbrio e serenidade. A ele, portanto, os nossos votos de felicidades.
Por outro lado, Minas também indicou, anteontem, por intermédio do PMDB, a candidatura do atual
Vice-Governador Newton Cardoso, ao Palácio da Li berdade.
Ao mesmo tempo – e esta é a minha afirmação
mais relevante –, ontem, ao longo de 15 a 20 horas, a
Comissão Executiva Mineira do Partido da Frente Liberal, a Bancada de Deputados Federais, este Senador, o
Presidente do Partido e também os Deputados da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, debatemos o
problema da sucessão mineira, nas proximidades das
convenções, em que serão formalizadas decisões definitivas com vistas às eleições de outubro próximo.
Ao iniciar esta comunicação, desejo, em nome de
Minas e dos mineiros, transmitir um abraço de solidariedade, de apoio, de compreensão, de estima e de respeito, a um parlamentar mineiro, Roberto Brant. Ele desejou disputar o Governo de Minas, empenhando-se no
rumo de uma definição que lhe permitisse disputar as
eleições, mas, já à noite, S. Exª desistiu de sua candidatura, permitindo que o Partido da Frente Liberal, por
meio de sua Bancada estadual, dos Deputados Fe derais e Estaduais, tomasse a decisão de apoiar a candidatura do Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Aécio Neves, ao Governo de Minas.
É um fato auspicioso, uma decisão histórica, to mada em clima de debate, de controvérsia, mas também de compreensão a uma candidatura que se está
firmando cada vez mais, pelo que já foi homologada
pelo seu Partido, o PSDB, e que conta inclusive com o
apoio do eminente Governador Itamar Franco, de Minas
Gerais. É nesse clima auspicioso que Aécio Neves se
apresenta como candidato ao Palácio da Liberdade.
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O momento, pois, é de regozijo. E, nesta hora,
me vem à memória a figura de um mineiro ilustre: o
grande Gustavo Capanema, que foi Ministro no Governo de Getúlio Vargas. Cercando-se de eficientes
auxiliares, entre eles intelectuais e artistas, Capanema promoveu uma notável administração, no plano
intelectual, cultural e administrativo, ainda hoje merecedora do respeito de todos os brasileiros.
Quando da indicação de meu nome à convenção partidária, para disputar o Governo de Minas Ge rais, recebi a visita de Gustavo Capanema, que, já me
cumprimentando como possível Governador, fez ob servações muito elevadas, para que eu tivesse sem pre em mente que, num século, portanto durante cem
anos, somente 25 mineiros ocupam o cargo de Governador de Minas Gerais.
Todo homem público deseja governar o seu
Estado. Milton Campos* desejou e governou Minas.
Com sabedoria, com talento, com isenção. E terminou
sendo o grande reformador social e político, tanto em
Minas Gerais como no Brasil, por ter sido também Ministro da Justiça no Governo Castelo Branco.
Ainda de Minas, outra figura exponencial a ser
evocada é a de Juscelino Kubitschek. Foi ele o
grande estadista que elevou aos píncaros a sua ad ministração e promoveu a revolução do otimismo,
inicialmente em Minas e, depois, no Brasil. Juntamente com Milton Campos, JK é uma figura sempre
lembrada pelos brasileiros, inserido permanentemente na história do Brasil, ao lado de tantos outros
mineiros, como Rondon Pacheco e Aureliano Chaves de Mendonça.
Todos tivemos a preocupação de governar Minas Gerais tendo como diretriz o sentimento de responsabilidade e com honradez. E é exatamente isso
que o Palácio da Liberdade simboliza, a destinação de
Minas Gerais e a liturgia da vida mineira. Ali não entra
quem não tem o dom de Minas e o dom da honradez.
Esta é a hora de lembrar a figura de Tancredo
Neves, meu adversário durante também muitos anos.
Concorrendo ao Governo de Minas, em 1982, derrotou o candidato da minha indicação e do meu Partido,
Eliseu Resende. Eram oito milhões de eleitores e perdemos a eleição por apenas 250 mil votos. A eleição
de Tancredo Neves, contudo, mudou o destino de Minas Gerais e do Brasil.
E recordo igualmente momento da história brasileira em que, com a nossa participação e pela orientação e o planejamento do ex-Presidente Ernesto Geisel,
promovemos a restauração democrática do País. Foi
quando a figura de Tancredo Neves surgiu como o
nome que poderia conduzir o País ao entendimento e à
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conciliação, ensejando um novo destino para o povo
brasileiro.
Tancredo Neves foi a minha casa, em Belo Horizonte, foi à casa de Aureliano Chaves, foi à residência
de Rondon Pacheco, e nos transmitiu o seu apelo, num
abraço comovente, para que, todos nós, seus opositores, pudéssemos promover uma aliança em seguida à
distensão lenta, gradual e segura do ex-Presidente
Ernesto Geisel. Seria o cenário para que ele, Tancredo,
pudesse governar o País em clima de liberdade e com
eleições diretas. As eleições diretas não se realizaram,
mas a campanha foi realizada com tal dimensão, com
tal expressão, com tamanho desejo por uma eleição
limpa e clara que, embora prevalecendo o processo indireto, todos os brasileiros participaram da campanha
em praça pública.Tancredo Neves infelizmente não chegou a assumir o Governo do Brasil.
Em Minas, transmiti o Governo do Estado a Tancredo num clima bastante áspero, mas de compre ensão, di ante da tradi ção histórica de Minas Gerais, e
guardamos a estima e o respeito, que permaneceram
entre nós durante todo o resto da sua vida.
Ao lado de Tancredo Neves, começava a surgir
a figura de um jovem valor, Aécio Neves, o atual Presidente da Câmara dos Deputados. Economista, nascido em 10 de março de 1960, filho de Aécio Ferreira da
Cunha, que foi Deputado Federal e candidato a Senador na chapa de Itamar Franco à época das eleições,
e de Inês Maria Tolentino Neves.
Deputado Federal por quatro mandatos sucessivos, Aécio Neves, com plena liberdade e num clima de
resgate da imagem de Minas, candidata-se agora ao
Governo de Minas Gerais. O Partido da Frente Liberal
discutiu e avaliou o assunto, durante praticamente todo
o dia de ontem. E após quase 20 horas de debate entre
os Parlamentares mineiros, no plano federal e no plano
estadual, e a Comissão Executiva do Partido, à noite, o
talentoso, o brilhante parlamentar Roberto Brant desistiu da sua candidatura, abrindo caminho para que se
permitisse a conciliação e, com ela, o entendimento em
torno de uma decisão que não ferisse a tradição de Minas e do partido em solucionar internamente as suas divergências, e encontrar o caminho de Minas para promover o nosso Estado a uma posição de participação
nas decisões nacionais.
Às 9 horas da noite de ontem, surgiu a decisão
da representação mineira no Congresso Nacional, na
Assembléia Legislativa e na direção estadual do Partido, sob a presidência do Sr. Clésio Andrade, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes e
meu suplente no Senado, com a participação ilustre
de dois grandes nomes que participaram do Governo

28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

12662 Sexta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fernando Henrique Cardoso, o Sr. Carlos Meles, Mi nistro do Esporte e Turismo, e o Sr. Roberto Brant, Ministro da Previdência, dois excelentes ministros: decidimos apoiar a candidatura de Aécio Neves ao Governo de Minas Gerais.
Assegurada a participação do meu Partido da
Frente Liberal na futura constituição do Governo de
Aécio Neves no Palácio da Liberdade, foi solicitado
que o nosso partido indicasse, como fará com certeza
na próxima segunda-feira, um nome para Vice-Governador do Estado e outro para Senador da República.
Essa foi a decisão tomada.
De outro lado, há a dor e o tormento de não se
ter chegado a um entendimento com o talentoso,
competente e lúcido Deputado Roberto Brant*. No entanto, diante da sua desistência e da sua compreensão nesse capítulo, devemos aliar-nos, num clima de
harmonia e de campanha intensa, que desenvolveremos a partir de agora, principalmente depois das con venções, para que Aécio Neves venha a ser, como
queremos, o futuro Governador de Minas Gerais, no
Palácio da Liberdade.
Como seu nome bem expressa, esse Palácio é
o símbolo da liberdade. Poucos palácios de Governo
no Brasil têm a história e a dimensão do Palácio da Liberdade, sede do Governo de Minas. Ao lembrarmos
que, em um século, apenas 25 mineiros ocuparam o
cargo de Governador do Estado – como explicava
Gustavo Capanema* –, devemos enaltecer a participação de todos aqueles que o fizeram com dignidade
e respeito.
Ressalto, ao final, que na próxima segunda-feira, a Comissão Executiva do Partido, com 18 integrantes, indicará à convenção partidária, em entendimento possível com o Deputado Aécio Neves, os nos sos candidatos a Vice-Governador de Minas Gerais e
a Senador da República.
É essa a comunicação que faço à Casa, para registrar uma decisão histórica e que certamente levará
a aliança entre o PSDB, o PFL e outros partidos políticos a ocupar dignamente o Palácio da Liberdade, resgatando, até com o apoio do Sr. Itamar Franco, a his tória, a grandeza e o desenvolvimento de Minas Gerais, um Estado que merece sempre o respeito e a con sideração de todos os brasileiros.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Francelino
Pereira o Sr. Casildo Maldaner, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pelos Srs. Ramez Tebet,
Presidente e Amir Lando.
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O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) – Prorrogo a
Hora do Expediente por mais cinco minutos para uma
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º,
do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner e, em seguida, iniciaremos a Ordem do Dia.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente desta
Casa, o ilustre Senador Ramez Tebet, foi à tribuna e
abordou três temas fundamentais: a criminalidade no
Brasil e a insegurança por que passa a família brasileira;
a reforma tributária que se aguarda há muito tempo e é
fundamental ao País, uma vez que hoje pagamos aproximadamente um terço do PIB em impostos, taxas, contribuições. E finalizou dizendo que hoje a distribuição de alimentos da forma como sói acontecer de cestas básicas
não é a melhor, e que deveria ser feita pelos Correios. Ele,
quando foi Ministro da Integração Nacional, embora por
pouco tempo, instituiu um sistema por meio do qual, pe los Correios, as famílias mais carentes recebiam os res pectivos valores. Aliás, há a tese do cartão eletrônico
para que as famílias carentes do Brasil tenham o mínimo
de dignidade de vida em todos os sentidos.
Essa tese do cartão, das condições mínimas, já
foi levantada nesta Casa, não de agora, pelo eminente Senador Eduardo Suplicy, que ainda hoje pretende
abordar esse tema. S. Exª tem defendido sempre a
renda mínima para que as famílias carentes do Brasil
tenham um pouco de dignidade para viver.
Dentro desse guarda-chuva, dessa análise da se gurança, da reforma tributária e das mínimas condições
de vida das famílias carentes, eu diria que, entre os três,
o governo brasileiro deveria dar mais ênfase ao da reforma tributária, não se descuidando da criminalidade nem
da renda mínima. Sei que a legislação não permite fazer
uma reforma tributária para viger a partir de agora, mas
poderia muito bem preparar o País para a competição internacional, fazendo a reforma este ano para entrar em
vigor a partir de janeiro do ano que vem. Isso até pela
própria Constituição é possível. Penso que, aí sim, o Governo brasileiro, o Presidente da República, até para fechar com chave de ouro o seu Governo, poderia implantar esse sistema, preparando a indústria nacional para
competir no mundo. Essa competição seria importante.
Como disse antes, cerca de um terço do PIB brasileiro
hoje é destinado a encargos sociais, impostos, taxas etc.
Então a grande saída é preparar o país para competir no
mundo, tirando essa carga da pirâmide e jogando no
sentido horizontal. Com isso, vamos desestimular os so negadores do Brasil, fazendo com que todos saiam à luz
do dia e, na formalidade, preparar o País para o futuro e a
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indústria nacional, oferecendo mais empregos e mais estabilidade. A própria geração será melhor.
Não poderia deixar de fazer esta comunicação,
Sr. Presidente, no dia em que o ilustre Presidente
desta Casa, Senador Ramez Tebet, vai à tribuna e
analisa estes três temas fundamentais: segurança,
reforma tributária e renda. Como disse antes, quando
Ministro da Integração embora por pouco tempo, S.
Exª conseguiu fazer com que os recursos chegassem
às famílias para que pudessem elas mesmas decidir
o que adquirir para sua manutenção. São teses importantes, sem dúvida alguma.
Essa era a comunicação que não poderia deixar
de fazer, Sr. Presidente e nobres colegas.

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal daner o Sr. Amir Lando deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez
Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, indicação que será lida pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Franscelino Pereira.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO Nº 5, DE 2002
Nos termos do art. 224 do Regimento Interno,
sugiro à Comissão de Assuntos Econômicos que proceda a estudo que viabilize possível proposição legislativa que vise à substituição da cesta básica pelo correspondente valor em dinheiro.
Justificação
A cesta básica constitui-se em elemento fundamental para a subsistência de grande número de pessoas que se encontram em situação precária no que
diz respeito à alimentação. Não resta dúvida quanto à
sua importância como instrumento de política compensatória, principalmente em momentos de crise
econômica, assim como nas regiões mais pobres de
nosso País.
Entretanto, é necessário que se analisem a efi ciência, a eficácia e a economicidade do instrumento
cesta básica como a forma mais adequada de se
combater a pobreza. De fato, a cesta básica envolve
todo um processo de logística e de compras que con tribui em muito para burocratizar o atendimento aos
mais pobres, ao mesmo tempo em que gera um custo
de intermediação bastante elevado, o que desapareceria caso se trocasse a cesta básica para uma remuneração em dinheiro.
Além do mais, o encaminhamento do recurso di retamente ao beneficiário reduziria os desvios, bem
como o uso político inadequado do referido instrumento. Portanto, poder-se-ia pensar em encaminha-
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mento dos recursos no valor correspondente à cesta
básica a partir de agências de correio ou, até mesmo,
de agências lotéricas.
O objetivo que se almeja é o de propiciar um debate que, se possível, viabilize um novo instrumento
de combate à pobreza em nosso país, o qual seja
mais desburocratizado, menos vulnerável à ingerência política e mais voltado aos interesses do cidadão.
Assim, faz-se necessário que a Comissão de Assun tos Econômicos aprofunde os estudos sobre a legalidade e a operacionalidade da presente indicação.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2002. – Senador Ramez Tebet.

(À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A indicação será publicada e remetida à Comissão competente.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo 1º Secretário em exercício, Senador
Francelino Pereira.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 181, DE 2002
Altera a Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e estabelece regra de
cálculo para a complementação de que
trata o art. 6º da lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 6º ...................................................
§ 1º O valor mínimo anual por aluno,
ressalvado o disposto no § 4º, corresponderá
à razão entre a previsão da receita total para
o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, observado o disposto do art. 2º, § 1º, inciso I. (NR)
..............................................................
§ 3º As transferências dos recursos
complementares a que se refere este artigo
serão realizadas mensal e diretamente às
contas específicas a que se refere o art. 3º,
sendo vedado, sob qualquer argumento, o
seu contingenciamento. (NR)
..............................................................
§ 6º O Tribunal de Contas da União di vulgará, até o último dia útil do mês de fevereiro, o valor de que trata o § 1º. (NR)
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Justificação
O Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996,
com o fito de garantir ao Ensino Fundamental uma
parcela substancial dos recursos constitucionalmente
destinados à Educação.
Tradicionalmente, aos municípios tem sido atri buída a responsabilidade pela condução do ensino
fundamental; aos Estados pelo ensino médio, restando à União a incumbência pelo ensino superior, além
da complementação da missão dos estados e municípios nas obrigações educacionais de cada um.
A Carta Magna de 1988, em atendimento a an seios e aspirações sociais expressadas quando de
sua elaboração, tratou de ampliar essas obrigações
das três esferas do Poder Público, gerando compromissos que, se por um lado possibilitariam a garantia
da redução do índice de analfabetismo no País, por
outro redundariam no alargamento da complexidade
da gestão da Educação.
Após pouco tempo de vigência de nosso novo
Diploma Maior, já se observava que, ao sistema edu cacional estaria faltando regulamentação que pudesse corresponder à garantia de qualidade no serviço
oferecido. Quantitativamente, especialmente no referente à escolaridade obrigatória, se registravam
avanços significativos, mas a dispersão dos esforços
dos três níveis governamentais gerava grande heterogeneidade no nível do atendimento escolar. Haveria
que se definir papéis na distribuição dos recursos
constitucionais.
A Emenda à Constituição nº 14, de 1996, regulamentada pela Lei nº 9.424/96, constituiu-se nessa
determinante, impondo percentuais na garantia de
vinculação de cerca de 1,5% do PIB brasileiro ao en sino fundamental, que passou a contar com esses re cursos a partir de 1º de janeiro de 1998.
Foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma gistério, que passou a contar com 15% das seguintes
fontes de arrecadação: Fundo de Participação dos Mu nicípios – FPM; Fundo de Participação dos Estados –
FPE; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; Imposto sobre Produtos Industrializados,
proporcional às exportações – IPI-exp.; Desoneração
de Exportações, de que trata a Lei Complementar nº
87/96, além de complementação da União aos Estados
onde a receita originalmente gerada não fosse suficiente para a garantia de um valor por aluno/ano igual ou superior ao valor mínimo nacional.
À Secretaria do Tesouro Nacional restou a incumbência da efetivação dos cálculos correspondentes, a partir de estimativas de arrecadação, fornecidas pelos governos estaduais.
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Montada a equação, estaria tudo correndo muito bem, se a fixação do valor aluno/ano estivesse correspondendo aos padrões reais de seu custo. Aos repasses efetuados pela União, na complementação a
que se compromete ano a ano, tem faltado valor significativo ao cumprimento das obrigações a que se im puseram os estados e municípios.
Desde a implantação do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Va lorização do Magistério, FUNDEF, vem-se observando uma significativa diferença entre o valor per capita
fixado pela União e o previsto na Lei nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996.
Por diversas vezes o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, tem se reunido e
chamado a atenção das autoridades para o problema.
Estudos elaborados por aquele Conselho apontam as seguintes defasagens:
No exercício de 1998, o valor per capita deveria
corresponder a R$418,17, tendo sido estipulado pela
União a quantia de R$315,00. Uma defasagem de
R$103,77.
No exercício de 1999, o valor, nos moldes da lei do
Fundef, corresponderia a R$449,96, mas o fixado foi de
R$315,00. Nova defasagem, já, agora, de R$134,96.
No ano de 2000, houve uma diferenciação. Para
uma estimativa correspondente a R$494,90, para crianças de 1ª à 4ª série e de R$519,60, para as de 5ª à 8ª
série e da Educação Especial, houve a estipulação, respectivamente, de R$333,00 e R$349,65, correspondendo a uma diferença de R$161,90 e R$169,95.
Em 2001, para previsões na ordem de R$541,80
para 1ª à 4ª série e R$568,90, para 5ª à 8ª série e
Educação Especial, foram repassados valores baseados em R$363,00 e R$381,15, defasagem de
R$178,80 e R$187,75.
Portanto, há necessidade de se providenciar, o
quanto antes, uma forma de sanar essa defasagem,
que tem sido significativa para as unidades da Federação brasileira, sob pena de vermos comprometido o esforço no sentido de se qualificar o ensino fundamental
representado pela Emenda Constitucional nº 14/96.
Há que se preservar a existência do Fundef. Mas,
acima de tudo, garantindo-lhe um atendimento de qualidade, com condições de aperfeiçoamento e fortalecimento como mecanismo financiador eficaz do ensino
obrigatório. E isso só será possível, mediante o cumprimento da legislação, especialmente na forma de se es tabelecer o cálculo do valor mínimo por aluno.
Este o intuito do presente projeto que submeto à
consideração dos eminentes pares, na certeza de
que, pelo seu elevado alcance social, merecerá o
apoio desta e da outra Casa do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2002. – Senador Paulo Souto.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7°, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 6º A União complementará os recursos do
Fundo a que se refere o art. 1º sempre que, no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por
aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
§ 1° O valor mínimo anual por aluno, ressalvado
o disposto no § 4º, será fixado por ato do Presidente
da República e nunca será inferior à razão entre a pre visão da receita total para o Fundo e a matrícula total
do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do
total estimado de novas matrículas, observado o dis posto no art. 2º, § 1º, incisos I e I.
§ 2º As estatísticas necessárias ao cálculo do
valor anual mínimo por aluno, inclusive as estimativas
de matrículas, terão como base o censo educacional
realizado pelo Ministério da Educação e do Desporto,
anualmente, e publicado no Diário Oficial da União.
§ 3º As transferências dos recursos complementares a que se refere este artigo serão realizadas mensal e
diretamente às contas específicas a que se refere o art. 3º.
§ 4º No primeiro ano de vigência desta lei, o va lor mínimo anual por aluno, a que se refere este artigo, será de R$300,00 (trezentos reais).
§ 5º Na complementação da União, prevista
neste artigo, é vedada a utilização de recursos da
Contribuição Social do Salário Educação, de que trata
o art. 212, § 5°, da Constituição Federal.
(Dispositivo Vetado)
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 14, DE 1996
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....................................................................................

(Às Comissões de Educação e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 182, DE 2002
Estabelece regras de garantia para
estabelecimentos comerciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento através de
fornecedor único e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A empresa comercial que contratar terceiros para representação de seus produtos ou marca,
estabelecendo condições gerais de exercício de tais
atividades e reservando-se a posição de única fornecedora da contratada é obrigada a estimar a rentabilidade a ser auferida pelo investimento que solicita e
garantir a realização de, no mínimo, 2/3 (dois terços)
desta rentabilidade.
Art. 2° A cada trimestre calendário será efetuada
comparação do valor de venda ao público de cada unidade de produto objeto do contrato de fornecimento
com a rentabilidade informada pelo fornecedor a quem
caberá complementar, até o limite de 2/3 (dois terços),
o montante da rentabilidade estimada quando da con tratação, caso o resultado da comparação resulte inferior ao valor estimado quando da contratação.
Parágrafo Único. O valor garantido neste artigo
será pago sem qualquer desconto ou compensação
diretamente ao contrato exclusivo do contratante responsável pela garantia de que trata a presente lei.
Art. 3° A variação para menor da rentabilidade
estimada somente será aplicada pelo contratante no
primeiro trimestre de cada ano calendário e após:

Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212
da Constituição Federal e dá nova redação ao art 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

a) Justificativa escrita e acompanhada
de demonstração clara apresentada pelo
contratante a todos os seus contratados;
b) Aceitação da justificativa, por escrito, de pelo menos 75% (setenta e cinco por
cento) das empresas comerciais ou representantes contratados para representação
daquela marca ou produtos fornecidos com
exclusividade pelo contratante.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 4º O não pagamento pelo contratante do
valor de ajuste a que se refere a presente lei no vencimento de cada um dos trimestres calendário de
cada ano civil autoriza, sem prejuízo da responsabili-
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dade civil decorrente, ao contratado considerar rescindido o contrato no que tange à exclusividade exigida, pelo que lhe fica facultada a contratação de representação ou representações de terceiros, para
exercício concomitante com a representação inadimplente, inclusive com utilização das mesmas instalações físicas.
Parágrafo único. A contratação de nova representação nos termos deste artigo assegura ao contrato a
sua continuidade, mesmo depois de regularizado o dé bito do contratante original e não pode ser tomada
como causa de rescisão contratual pelo mesmo.
Art. 5º É facultado ao contratante e seus con tratados, estes representando no mínimo 75% (se tenta e cinco por cento) do universo de empresas
ou representantes contratados, de liberar sobre a
suspensão ou redução do valor a ser complementado trimestralmente quando as sim de terminar a con juntura econômica.
§ 1º A suspensão da complementação devida
não pode ser ajustada por período superior a dois trimestres consecutivos ou três trimestres alternados a
cada triênio.
§ 2º O entendimento para suspensão ou redução da complementação trimestral da rentabilidade
será efetuado por meio das entidades de classe, ain da que de natureza civil, desde que tenham âmbito
nacional, que representem a respectiva categoria
econômica sempre que estas existirem ou legislação
especial assim determinar.
§ 3º Os entendimentos celebrados na forma do
parágrafo anterior obrigarão a todos os integrantes da
categoria econômica, vigendo para as partes com força de lei.
§ 4º Tendo em vista a necessidade de estruturação e manutenção das entidades referidas no parágrafo segundo supra, ficam os integrantes das categorias econômicas de que se trata obrigados à filiação e contribuição social fixadas pelas mesmas.
Art. 6º A presente lei aplica-se a todos os contratos existentes, inclusive os celebrados sob os títulos
de franquia ou de concessão comercial exclusiva.
Parágrafo único. Para os contratos vigentes na
data de vigência da presente lei é concedido o prazo
de três meses para sua adaptação, inclusive para a fixação, pelo fornecedor exclusivo, do montante estimado de rentabilidade mínima para exercício da representação exclusiva de que se trata.
Art. 7º A rescisão do contrato provocada pelo
tão só desinteresse do contratante, sem que o contratado tenha concorrido para a inviabilização da continuidade do negócio contratado, gera para o contratante a obrigação de imediata indenização composta,
no mínimo, pela totalidade dos investimentos realiza-
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dos pelo contratado para instalação e operação da re presentação de que se trata, inclusive o capital de giro
requerido pelo contratante, além da composição de
perdas e danos e lucros cessantes, apuráveis na forma da lei civil.
Art. 8º A introdução de mecanismos de venda direta pelo contratante, mas não limitadas a operações
por faturamento direto; aceitação de pedidos ou encomendas via internet ou outras assemelhadas devem
assegurar ao contratado remuneração compatível
com o resultado que deixa de ser auferido pela venda
potencial perdida pelo contratado.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em con trário.
Justificação
O direito nasce dos fatos, proclama Ihering. (jus
oritur factus).
E, no tema que examinamos a máxima ganha
especial relevância.
Com efeito, o desenvolvimento da economia
brasileira trouxe, em seu bojo, inovações que não encontram, no direito positivo, suficiente guarida.
E o caso das empresas de maior porte que, na
busca sem riscos de ampliação de seus mercados, incumbem empresas menores (ou mesmo pessoas naturais) de representá-las nos diversos mercados em
que pretendem atuar sem que, todavia, assumam
qualquer risco pela tarefa que delegam.
Afeitas à comercialização massificada de produtos de elevado custo unitário; cientes da necessidade de contato direto com os diversos mercados em
que se desdobra o País; sabedoras do elevado – se não impossível – custo da manutenção de estrutura
de comercialização final de seus produtos em inúmeros pontos onde também se presta a assistência téc nica aos produtos vendidos; consciente de que tal estrutura de comercialização apresenta-se como de eficiência operacional duvidosa, optam tais empresas
pela solução já testada alhures: a contratação de empresas (ou representantes) que, atuando no lugar o
fabricante ou licenciador da marca ou serviço, venham a se dedicar exclusivamente à comercialização
dos produtos ou serviços daquele produtor.
Nasceram, assim, os contratos denominados de
concessão comercial (de larga utilização na indústria
automobilística) e os contratos de licenciamento ou
franquias que, em função da multiplicidade de empresas que contratavam com o mesmo produtor, vieram a
se caracterizar pela identidade de suas cláusulas que,
propostas englobadamente ao candidato ao exercício
da representação, deveriam ser aceitas também sem
margem para discussão, caracterizando-se, pois, tais
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ajustes como verdadeiros contratos de adesão, onde a
formação da vontade dos contraentes decorre da simples aceitação de um dos contratantes às condições
previamente ofertadas pelo outro.
É esta, também, a opinião de juristas como Buisson, M. de Lagger e Trandeau de Marsac a propósito
do contrato de concession exclusive celebrado pela
indústria francesa, com características bastante similares àqueles celebrados no Brasil. (cf. Étude sur le
Contrat du Concession Exclusive, Sirey, 1968).
Evidentemente, em tais contratações, reserva-se o contratante que oferta representação, o direito de ser o fornecedor exclusivo daquele que com ele
venha contratar. Também impõe, no contrato que não
admite negociações (pois que de adesão) condições
de investimento mínimo; padrões de instalação; localização; estruturação administrativa e muitos outros
aspectos que, na realidade, terminam por limitar o
contratado no próprio exercício da gestão de sua em presa ou atividade.
Também de forma evidente, evitam tais contratantes mencionar a lucratividade possível no negócio
que oferecem – e para o qual exigem os investimentos ou para cuja gestão interferem sistematicamente
– ou mesmo recusam-se assegurar até mesmo a possibilidade de qualquer ganho. Trata-se, portanto, de
forma perversa de cessão dos riscos empresariais
que são, em sua totalidade transferidos para empresários de menor porte, incapazes de fazer frente à
pressão exercida pelo contratante maior que, na for ma realizada, torna-se ainda o fornecedor único da
pequena empresa contratada.
Tal situação levou muitos, após constatar a dis paridade de forças econômicas entre o contratante –
em regra uma empresa de grande expressão e, muitas vezes, de atuação supra nacional – e o contratado
– sempre uma empresa de menor porte econômico,
de capital nacional do país em que se instala – a con testar o dogma da liberdade contratual, advogando a
intervenção estatal no campo do contrato, com vistas
a equilibrar as relações de força díspares que se ma nifestavam.
Estribados na frase de LaCordaire, para quem
”entre o forte e o fraco a lei liberta e a liberdade escraviza“, foi-se buscar o apoio doutrinário de expoentes
como Ripert e Champeaud que lecionaram sobre o
tema:
Ce que nous interesse au contraire. c’ est l’intervention du legislateur pour empêcher que, par le leu
du contract. un des contractants ne se trouve lesé.
parce qu’il est le contractant le plus faible, et cela
même quand il a acceptê de l’être. ”(cf. Ripert, George
– Le Régime Democratique et le Droit Civil Moderne,
deuxieme edicion, pag. 167).
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Ou, ainda, após advertir que, mais do que um
contrato trata-se de uma situação nova, destaca
Champeaud estar a posição jurídica das partes dominadas por princípios contraditórios, pois, de um lado,
o contratado conserva, aparentemente, sua independência jurídica e patrimonial e, de outro, sua empresa
fica econômica e contratualmente integrada naquela
do contratante. E conclui o I. Prof. de Rennes que “pequenos empresários confrontados com gigantes da
industria (....), são colocados ante o dilema de Hamlet
– ser ou não ser concessionário – eis os termos de
sua opção. ”(cf. Champeaud, Claude – La concession
Commercial, in Revue Trimestrielle de Droit Commercial, Paris, n. 3).
Verifica-se, ainda, a existência, em outros países, de legislação que consagra a proteção de partes
mais fracas, como os concessionários de veículos automotores, sempre na perspectiva de proteger-se a
parte mais fraca no relacionamento constante com o
produtor economicamente mais forte e que, no desenvolvimento do contrato proposto, chega quase
sempre a ser o fornecedor único da empresa contratada. Destacam-se, nesta verificação os casos do Automobile Dealer Franchise Act americano, de 8 de
agosto de 1958 ou, ainda, das leis belgas reguladoras
da concessão comercial de veículos automotores de
27-7-61 e de 13-4-71. No Brasil, a legislação trata da
mesma proteção, embora sem qualquer garantia da
rentabilidade. Nesta mesma direção, inclusive com a
garantia de rentabilidade mínima assegurada para a
empresa menor contratada, acham-se os recentes
atos da União Européia, fixando um percentual mínimo de cerca de 8% como valor garantido para o co merciante que representa, com exclusividade, um fa bricante de veículos automotores.
Por tais razões, justifica-se a intervenção estatal
que equilibre forças de contratantes de expressão
econômica diversas.
Foi desse quadro, verificando a coexistência no
mercado de forças díspares economicamente, que o
legislador brasileiro consagrou a mencionada ”teoria
do dirigismo contratual“ admitindo, por lei, regras disciplinadoras das relações entre segmentos de atuação no mercado, sempre com o escopo protetivo da
parte mais fraca.
Assim, por exemplo, o texto legal que disciplina
as relações entre os produtores e os distribuidores de
veículos automotores de via terrestre consagrou, em
suas regras, a imposição, aos produtores:
a) de limites na contratação de seus representantes (concessionários), obrigando-lhes o pagamento de
indenizações em caso de rescisão imotivada ou sem
que ocorra falta grave contratual do concessionário;
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b) direitos dos contratados sobre áreas de atuação onde detém preferência para instalação de novas
concessões;
c) direitos de igualdade de tratamento em relação aos demais contratados;
d) direito de garantia de independência de ges tão de sua empresa;
e) direitos dos contratados em haver claro me canismo de definição de sua quota de aquisição de
produtos junto ao fornecedor;
f) direitos dos concessionários em limitar suas
aquisições, em momentos de crise e quando se apre sentem excessivamente elevados os estoques, além
de outros aspectos de garantia da rede de distribuição, elencados no texto da lei.
Todavia, ainda que fixando limites rígidos para o
desenvolvimento da atuação contratual, houve por
bem o legislador deixar ampla margem de atuação
para a vontade das partes, criando na lei o mecanismo que se denominou ”convenções“, a serem celebradas, com força de lei, em dois níveis: o primeiro,
entre o segmento dos produtores e o segmento dos
distribuidores, denominado ”Convenções de Categoria Econômica“ e, o segundo, entre cada produtor de
per si, com sua respectiva rede de distribuição denominadas ”Convenções de Marca“, O objeto de cada
uma destas convenções é genericamente delimitado
na lei que, em seu artigo 19, relacionando os casos
passíveis de ”convenção de marca“, chega a afirmar
que são regulamentáveis, por essa forma, ”outros as suntos de interesse dos convenentes“, demonstrando
a amplitude do campo deixado ao arbítrio das partes.
Esta amplitude regulamentar, no entanto, revelou-se insuficiente quer no caso das concessões co merciais, que nos caso das franquias, pois em um e
outro caso os fornecedores únicos de bens e serviços
passaram a impor condições excessivamente severas ou estabelecer níveis de preços inaceitáveis pelo
mercado, fazendo com que a comercialização dos
produtos e serviços somente seja possível com o sa crifício da margem mínima de rentabilidade daquele
que, por ter contratado, viu-se obrigado ao investimento e impedido de negociar com outro fornecedor,
dada a condição de exclusividade que se lhe impôs
no contrato de adesão que celebrou.
Assim, nova intervenção estatal se faz necessária. Agora, para chamar à responsabilidade aquele
que se reserva contratualmente à posição de fornecedor único, para determinar-lhe a obrigação de estimar
o ganho mínimo possível com o exercício exclusivo da
operação que lhe é ofertada, bem como assegurar ao
contratado o ganho bruto mínimo de 2/3 (dois terços)
deste mínimo estimado, correndo tal despesa por
conta do contratante.
Com tal providência obriga-se àquele que vier a
buscar a colaboração exclusiva do comerciante ou representante de menor porte econômico – e que, assim, não
pode fazer frente à pretensão do contratante – a melhor
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avaliar o negócio que propõe, assumindo a responsabilidade de indenizar caso a contratação, exercida dentro
das condições restritivas que são impostas ao contratado, não resultar em sucesso mínimo.
Busca, também o projeto, consagrar a obrigação
de indenização do contratado, como forma de se evitar
o freqüente abuso verificado por contratantes que, se gundo exclusivamente suas próprias conveniências, excluem os contratados do negócio para o qual foram convidados a participar, sem qualquer reparação pelo investimento que lhes foi solicitado. O que se vê, com freqüência no mercado de concessões e franquias é o
contratante passando a formular exigências a cada dia
mais insuportáveis, de cumprimento impossível ou quase impossível pelo contratado, como forma de, afinal,
poder determinar a rescisão contratual sem que se veja
compelido a indenizar. A adoção, portanto, do princípio
da responsabilidade objetiva no caso é caminho seguro
para proteção dos economicamente mais fracos na re lação jurídica de que se trata.
Referida indenização estende-se, também, para a
hipótese de diminuição do mercado do contratado, com
a introdução de mecanismos de venda direta ou eletrônica pelo contratante que resultem em perda do potencial de vendas pelo contratado. É mecanismo justo que
evita a diluição do potencial comercial do contrato pela
tão-só opção por estratégia comercial de interesse exclusivo do contratante, em detrimento do investimento e
esforço de representação e implantação da marca e
produtos representados, efetuada pelo contratado.
Com tal providência, assegura-se a sobrevivência do contratado de menor expressão econômica,
fonte maior da geração de empregos na economia
nacional e, também, fonte maior da arrecadação tri butária nacional. Preservadas tais empresas ou representantes, tem-se como conseqüência uma estrutura mais forte para a economia nacional, a valorização do pequeno e médio empreendedor nacional,
preservam-se os postos de trabalho e garante-se a
arrecadação tributária em todos os níveis.
É, portanto, projeto de grande expressão que
merece a acolhida do Senado da República, por atender de forma clara aos interesses nacionais.
Sala das sessões, 20 de junho de 2002.– Lindberg Cury Senador.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos
– cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Nacional que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Francelino Pereira.
É lido o seguinte:
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
LEI Nº 10.332, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001
Institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa
de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o
Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – GENOMA, para o Programa de
Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação
para Competitividade, e dá outras providências.
LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001
Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o Decreto-Lei nº 288,
de 28 de fevereiro de 1967, dispondo so bre a capacitação e competitividade do
setor de tecnologia da informação.
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o de talhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
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§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 8º, 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com in dicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos crédi-
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tos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto
que acaba de ser lido vai à Comissão Mista de Pla nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001, do
Congresso Nacional, a Presidência estabelece o
seguinte calendário para a tramitação do projeto.
Até 25 de junho
– publicação e distribuição de avulsos;
Até 3 de agosto
– prazo final para a apresentação de emendas;
Até 8 de agosto
– publicação e distribuição de avulsos das
emendas;
Até 18 de agosto
– encaminhamento do parecer final à Mesa do
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francelino Pereira.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 397, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 256, l, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de
Lei do Senado n° 155, de 2002, de minha autoria, que
“Altera o art. 5° da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de
1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos e dá outras providências, para permitir a
venda de medicamentos de venda livre em estabelecimentos comerciais”.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2002. – Senador
Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído na
Ordem do Dia, nos termos do art. 256, § 2º, inciso II,
letra b, do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francelino Pereira.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 398, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, inciso II do Regimento
Interno, requeremos a Vossa Excelência urgência na
votação do PLS nº 16, de 2001, que “dispõe sobre a
concessão de título de transferência de posse e de do mínio das moradias financiadas com recursos do Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher”.
Sala das Sessões, 20 de ju nho de 2002. – Senador Mauro Miranda – Senador Geraldo Melo –
Senador José Agripino Maia – Senador Renan
Calheiros.
REQUERIMENTO Nº 399, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 52, de 2002 – Aeroporto de Petrolina.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2002. – Senador Geraldo Melo – Senador Agripino Maia – Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esses requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na
forma do disposto no art. 340, inciso II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 1999 (nº 4.695/98, na Casa de ori gem), que altera os arts.789, 790 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que também
fica acrescida dos arts. 789A, 789B, 790A e 790B; e o
Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 2002 (1.334/99, na
Casa de origem), que dá a denominação de Aeroporto
de Petrolina Senador Nilo Coelho ao aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa
durante 5 dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso II, letra d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos recebidos da Câmara dos Deputados
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Francelino Pereira.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 62, DE 2002
(Nº 6.879/2002, na Casa de origem)
(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal)
Dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Até que seja editada a Lei prevista no art.
48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento
básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fixado em R$3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos).
§ 1º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração
as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo
de serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de cinco
por cento entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
§ 3º A remuneração decorrente desta lei inclui e
absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou
judicial, até a publicação desta lei.
Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, com
efeitos financeiros a partir da data nele mencionada,
passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela lei, e a decorrente desta lei.
§ 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655,
de 2 de junho de 1998.
§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em vinte e quatro parcelas men sais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§ 3º O valor do abono variável da Lei nº 9.655,
de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.
Art. 3º A remuneração total de servidor do Poder
Judiciário da União, incluídos os valores percebidos
pelo exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, não poderá ultrapassar a remuneração,
em bases anuais, correspondente ao Magistrado do
órgão a que estiver vinculado.
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Art. 4º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das datações orçamentárias, consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da
União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta lei
observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de ju nho de 2002, inclusive.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 20 de junho de 2002. –
Aécio Neves, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 6.879, DE 2002
Dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Até que seja editada a lei prevista no art.
48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento
básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fi xado em três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos (R$3.950.31).
§ 1º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração
as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo
de serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de cinco
por cento entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
§ 3º A remuneração decorrente desta lei inclui e
absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou
judicial, até a publicação desta lei.
Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, com
efeitos financeiros a partir da data nele mencionada,
passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela lei, e a decorrente desta lei.
§ 1º Serão abatidos do valor da diferença referida
neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou
judicial, após a publicação da Lei nº 9.655, de 1998.
§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste
artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) par -
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celas mensais e su cessivas, a partir do mês de ja neiro de 2003.
§ 3º O valor do abono variável da Lei nº 9.655/98
é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.
Art. 3º A remuneração total de servidor do Poder
Judiciário da União, incluídos os valores percebidos
pelo exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, não poderá ultrapassar a remuneração,
em bases anuais, correspondente ao Magistrado do
órgão a que estiver vinculado.
Art. 4º As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias,
consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta lei
observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de ju nho de 2002, inclusive.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
1 – O Projeto
À remuneração total de um Ministro do Supremo
Tribunal Federal, hoje, é composta de quatro itens: o
vencimento básico; a representação; a parcela de
equivalência da Lei nº 8.448/92; e, incidindo sobre a
soma de todos, o adicional por tempo de serviço até o
limite de trinta e cinco por cento.
Este projeto altera o vencimento básico do Mi nistro do Supremo Tribunal Federal (art. 1º).
Determina, ainda, a observação do escalonamento de cinco por cento entre os diversos níveis da
magistratura.
A diminuição do diferencial entre os patamares
de remuneração – de dez por cento a partir dos tribunais regionais – atende ao disposto no art. 93, inciso
V, da Constituição e visa a assegurar a melhor recomposição em prol dos que ganham menos.
Não seria razoável elaborar um projeto de lei
que mantivesse as distorções atualmente notadas, a
resultarem, por exemplo, na inexplicável circunstância de juízes de primeira instância e dos tribunais regionais estarem percebendo menos que os próprios
auxiliares diretos ou agentes administrativos submetidos às suas jurisdições.
Aliás, com o projeto, afasta-se esse desvirtuamento, na medida em que prevê que a remuneração
do servidor “não poderá ultrapassar a remuneração,
em bases anuais, correspondente ao Magistrado do
órgão a que estiver vinculado” (art. 3º).
A remuneração decorrente da alteração projetada, por outro lado, importará na desnecessidade do
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recurso à parcela estabelecida com a Lei nº 8.448/92,
pois a equivalência lá assegurada efetivar-se-á com a
modificação no vencimento básico do Ministro do Su premo Tribunal Federal.
Portanto, o aumento repercutirá sobre toda a re muneração da magistratura da União, porque vinculada, por escalonamento (Constituição Federal, art. 93, inciso V), à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Dispõe-se, por isso, que a remuneração resultante do projeto incluirá e absorverá “todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados, a qualquer título” por essa magistratura (arts.
1º e 2º).
A remuneração total da magistratura da União
remanescerá composta unicamente de três parcelas
(vencimento básico, gratificação e adicional de tempo
de serviço).
Não haverá possibilidade de incidir sobre esses
valores quaisquer outros percentuais, tal como hoje
está a ocorrer, por exemplo, com os 11,98% relacionados com a conversão da URV.
O projeto soluciona ainda a questão concernente
ao “abono variável” concedido pelo art. 6º da Lei nº
9.655, de 2 de junho de 1998, mediante a qual se instituiu um abono “correspondente à diferença entre a re muneração mensal” percebida pelo magistrado, vigente
à data daquela lei, “e o valor do subsídio” que viesse a
ser fixado quando entrasse em vigor a emenda constitucional que, então, tramitava no Congresso Nacional.
A Lei nº 9.655/98 referia-se ao subsídio advindo
do inciso XV do art. 48 da Carta, que veio a ser acrescido pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 19, promulgada em 4 de junho de 1998.
Pelo projeto, o mencionado abono passará a ter
como parâmetro não mais o subsídio do inciso XV do
artigo 48 do Diploma Maior, mas a remuneração de corrente do projeto, tudo na forma da Lei nº 9.655/98.
O projeto, dessa maneira, procura dar eficácia
ao preceito do art. 6º da Lei nº 9.655/98, porquanto tal
eficácia ficara dependente da lei de que cuida o inciso
XV do art. 48 da Carta em vigor, cuja edição se encontra protraída indefinidamente no tempo.
Passaram-se já quatro anos sem que os titulares
da iniciativa privativa conjunta a tenham exercido, não
obstante as tentativas de entendimento conhecidas.
Por outro lado, do valor do abono deverá ser deduzido “todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial”
tais como a diferença da URV e a parcela assegurada
na Ação Originária nº 630 (Supremo Tribunal Federal,
Resolução nº 195, de 27 de fevereiro de 2000).
O projeto resolve as pendências e torna trans parente a remuneração da magistratura da União.
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2 – O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E A LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL

de Responsabilidade Fiscal (art. 71), passa a ser de
3,60049%:

O impacto orçamentário do projeto atende às
determinações do art. 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O aumento proposto no vencimento básico do
Ministro do Supremo Tribunal Federal importará em
acréscimo anual, na despesa com pessoal, da ordem
de R$78.803.893,11.
O abono variável acarretará uma despesa total
líquida de R$783.592.759,54, deduzidos todos os re ajustes atribuídos à magistratura no período.
Para este ano, o projeto prevê efeitos financeiros do aumento a partir de junho, o que resultará em
um acréscimo de R$48.051.134,33 (sete meses + décimo terceiro salário + um terço de férias).
Cálculos demonstram a compatibilidade do pro jeto com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
No ano de 2001, a despesa com pessoal do Poder
Judiciário da União (R$5.882.176.000,00) correspondeu a 3,50674% da receita corrente líquida (RCL), no
total de R$167.739.102.000,00.
Nos termos do art. 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse percentual (3,50674%), acrescido de
dez por cento, passa a ser o critério para a apuração
do crescimento autorizado com a citada despesa.
Neste ano, a receita corrente líquida está projetada em R$192.500.000.000,00.
Aplicando-se 3,85742% (percentual de 2001 +
dez por cento) sobre a receita corrente líquida projetada, ter-se-á o valor de R$7.425.524.241,00, que
corresponde ao crescimento permitido pelo art. 71 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
A despesa com pessoal projetada para este ano
é de R$6.252.807.704,00, que, acrescida de
R$48.051.154,33, chega a R$6.300.858.858,33.
O montante da despesa de pessoal, para este ano,
decorrente do projeto, fica aquém do autorizado pela Lei
de Responsabilidade Fiscal em R$1.124.665.382,67:
R$7.425.524.241,00 – R$6.300.858.858,33.
Para o ano de 2003, o impacto orçamentário do
projeto corresponde a duas parcelas:

(a) R$6.300.858.858,33 corresponde a
3,27317% de R$192.500.000.000,00 (receita corrente líquida projetada para 2002);
(b) 3,27317% + dez por cento =
3,60049%.
A receita corrente líquida projetada pelo Ministério
do Planejamento para 2003 é de R$192.700.352.000,00.
Aplicando-se o índice de 3,60049%, autorizado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a receita
corrente líquida projetada, a despesa com pessoal do
Poder Judiciário da União poderá chegar a
R$6.938.156.904,00.
A despesa com pessoal projetada para 2003 é
de R$6.315.335.781,00. Acrescendo-se o total do impacto decorrente do projeto para o ano de 2003
(R$470.600.272,90), tal despesa passará a ser de
R$6.785.936.053,90. O resultado ficará aquém do autorizado (R$6.938.156.904,00)
3 – Conclusão
É importante salientar que o Supremo Tribunal
Federal entendeu que o regime de subsídios – previsto na Emenda Constitucional nº 19/98 – só entrará em
vigor com a edição da lei de iniciativa conjunta de que
trata o art. 48, inciso XV, da Constituição, com a redação dada por tal Emenda.
À luz dessa premissa, os magistrados da União
continuam a perceber vencimento, gratificação de representação e adicionais por tempo de serviço nos
termos do sistema anterior.
O mesmo ocorre nas Casas Parlamentares e no
âmbito do Poder Executivo.
Por isso, o valor do vencimento básico pode ser
reajustado até o advento eventual da condição, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, para o inciso
da vigência da nova sistemática de pagamento dos
agentes políticos – a lei de fixação do subsídio (Constituição Federal, art. 48, inciso XV, acrescido pela
Emenda Constitucional nº 19/98).
Em sendo assim e vigorando ainda o regime anterior, concluiu a Corte, conforme a Ata da 2ª Sessão
Administrativa, de 24 de abril de 2002, que remanesce a iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal
para a propositura de lei relacionada com a fixação de
vencimento de seus membros (Constituição Federal,
art. 95, inciso II, b, na redação original de 1988).
Por fim, na implementação do que previsto no projeto, observar-se-á, como não podia deixar de ser, o art.
169 da Constituição (art. 5º do Projeto), o que demandará eventuais atos integrativos, legislativos, ou não.
São estes os termos do projeto que submeto à
apreciação dos dignos representantes do povo.

(a) crescimento resultante do aumento
= R$78.803.893,11;
(b) quantia correspondente ao parcelamento do abono variável (vinte e quatro meses) a ser paga em 2003: R$391.796.379,80;
(c) total do impacto: R$470.600.272,91.
Em 2003 não havendo concessões de outros
aumentos, a participação da despesa com pessoal
sobre a receita corrente líquida, autorizada pela Lei
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MENSAGEM Nº 2/2002
Brasília, 28 de maio de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência a fim de submeter
à deliberação dos membros das Casas do Congresso
Nacional, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, o incluso projeto de lei – que dispõe sobre a re muneração da magistratura da União, texto aprovado
pelos integrantes desta Corte, na forma da Ata da 2ª
Sessão Administrativa do ano de 2002 –, acompanhado da justificativa pertinente.
Atenciosamente, – Ministro Marco Aurélio, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48.Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, es pecialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas:
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado:
III – fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
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VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensória Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensória Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas; observado o que
estabelece o art. 84, VI, b;
*Inciso X com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 11-9-01.
XI – criação, e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública;
* Inciso XI com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 11-9-01.
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon tante da dívida mobiliária federal;
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Su premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º,I.
*Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-1998.
....................................................................................
LEI Nº 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998.
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e
dos juízes da Justiça Federal de primeiro
e segundo graus.
Art. 1º Os subsídios dos Ministros dos Tribunais
Superiores correspondem a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a noventa por cento dos subsídios
dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes e de juízes substitutos,
da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
Art. 3º Os subsídios dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
correspondem a noventa por cento dos subsídios dos
Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios da-
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queles e os dos cargos de Juí zes de Direito e de Juízes de Direito Substitutos.
Art. 4º O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa por cento do subsídio
do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os
subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar.
Art. 5º A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, permanece fixada no valor vigente à data da
publicação desta lei, sujeita aos mesmos reajustes
concedidos aos servidores públicos federais.
Art. 6º Aos membros do Poder Judiciário é con cedido um abono variável, com efeitos financeiros a
partir de 1º de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda Constitucional que altera o inciso V
do art. 93 da Constituição, correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que for fixado quando em
vigor a referida Emenda Constitucional.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional a que se refere o artigo anterior, com exceção do Art. 5º, que entra em vi gor na data da publicação desta lei.
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece Normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na
Gestão Fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO X
Disposições Finais e Transitórias
.................. ..................................................................
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do
art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei
Complementar, a despesa total com pessoal dos Po deres e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará,
em percentual da receita corrente líquida, a despesa
verificada no exercício imediatamente anterior, acres cida de até 10% (dez porcento), se esta for inferior ao
limite definido na forma do art. 20.
Art. 72. A despesa com serviço de terceiros dos
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a
da exercício anterior à entrada em vigor desta Lei
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Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constitução, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2002
(Nº 5.314/2001, na Casa de origem)
(De iniciativa do Poder Judiciário)
Altera dispositivos da Lei nº 9.421,
de 24 de dezembro de 1996, e reestrutura
as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 7º e 9º da Lei nº 9.421, de 24 de
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei
dar-se-à mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1º A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o
seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de um ano,
com a periodicidade prevista em regulamento, sob os critérios nele fixados e de acordo
com o resultado de avaliação formal de de sempenho.
§ 2º A promoção é a movimentação do
servidor do último padrão de uma classe para
o primeiro padrão da classe seguinte, observando o interstício mínimo de um ano em re lação à progressão funcional imediatamente
anterior, dependendo, cumulativamente, do
resultado de avaliação formal do desempenho
e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na
forma prevista em regulamento.
§ 3º São vedadas a promoção e a pro gressão funcional durante o estágio probatório, findo o qual será concedida ao servidor aprovado a progressão funcional para o
quarto padrão da classe “A” da respectiva
carreira.” (NR)
“Art. 9º Integram ainda os Quadros de
Pessoal referidos no art. 1º as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6,
e os Cargos em Comissão, escalonados de
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CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições
de direção, chefia e assessoramento.
§ 1º Cada órgão do Poder Judiciário
destinará, no mínimo, oitenta por cento do
total das funções comissionadas para serem
exercidas por servidores integrantes das
Carreiras Judiciárias da União, designando-se para as restantes exclusivamente servidores ocupantes de cargos de provimento
efeitvo que não integrem essas carreiras ou
que sejam titulares de empregos públicos,
observados os requisitos de qualificação e
de experiência previstos em regulamento.
§ 2º Pelo menos cinqüenta por cento
dos cargos em comissão a que se refere o
caput, no âmbito de cada órgão do Poder
Judiciário, serão destinados a servidores in tegrantes das carreiras judiciárias da União,
na forma prevista em regulamento.” (NR)
Art. 2º É vedada a criação de emprego público
cujas atribuições coincidam com as previstas para
as Carreiras Judiciárias, bem como a tercerização
ou a execução indireta dessas atribuições.
Art. 3º Os cargos efetivos das carreiras de Auxiliar refere o art. 2º da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro
de 1996, ficam reestruturados na forma do Anexo I,
observando-se para o enquadramento dos servidores
a correlação estabelecida no Anexo II.
Art. 4º Os vencimentos básicos dos cargos das
Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do
Anexo III.
Art. 5º A remuneração das Funções Comissionadas e dos Cargos em Comissão de que trata o art.
9º da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, é a
constante dos Anexos IV e V.
§ 1º O servidor investido em Função Comissionada poderá optar pela remuneração de seu cargo
efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI.
§ 2º O servidor nomeado para Cargo em Comissão poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores
constantes do Anexo VII.
Art. 6º Aos servidores das Carreiras Judiciárias,
ativos ou inativos, e aos pensionistas será devida parcela, a título de diferença individual, no valor igual ao
do eventual decréscimo resultante da aplicação desta
lei em sua remuneração ou provento.
Art. 7º Fica extinto o Adicional de Padrão Judiciário – APJ, de que tratam o art. 8º e o art. 14, II, da
Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 8º A Gratificação de Atividade Judiciária –
GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.421, de 24 de
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dezembro de 1996, passa a ser calculada mediante a
aplicação do percentual de doze por cento, incidente
sobre os vencimentos básicos estabelecidos no art.
4º, Anexo III, desta lei.
Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela
remuneração da Função Comissionada e do Cargo
em Comissão, constantes dos Anexos IV e V desta
lei, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que trata este
artigo.
Art. 9º Os órgãos do Poder Judiciário da União
ficam autorizados a transformar, sem aumento de
despesa, no âmbito de suas competências, as Fun ções Comissionadas e os Cargos em Comissão de
seu Quadro de Pessoal, vedada a transformação de
função em cargo ou vice-versa.
Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal
e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os regulamentos necessários à aplicação desta lei, buscando
a uniformidade de critérios e procedimentos.
Art. 11. As disposições desta lei aplicam-se aos
aposentados e aos pensionistas.
Art. 12. Ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta lei.
Art. 13. A diferença entre a remuneração fixada
por esta lei e a decorrente da Lei nº 9.421, de 24 de
dezembro de 1996, será implementada em parcelas
sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte
razão:
I – vinte e cinco por cento, a partir de 1º de junho
de 2002;
II – quarenta e cinco por cento, a partir de 1º de
junho de 2003;
III – setenta e cinco por cento, a partir de 1º de
janeiro de 2004; e
IV – integralmente, a partir de 1º de janeiro de
2005.
Parágrafo único. Não se aplica às parcelas pre vistas neste artigo o disposto no art. 3º da Lei nº
10.331, de 18 de dezembro de 2001.
Art. 14. A eficácia do disposto nesta lei fica condicionada ao atendimento do § 1º do art. 169 da
Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 15. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da
União.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revogam-se os arts. 3º, 8º e 14 da Lei
nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.314, DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 9.421,
de 24 de dezembro de 1996 e reestrutura
as carreiras dos servidores do Poder Ju diciário da União.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os artigos 7º e 9º da Lei nº 9.421, de 24
de dezembro de 1996, passam a vigorar com as se guintes alterações:
“Art. 7º O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei
dar-se-á mediante progressão funcional e
promoção. (NR)
§ 1º A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o
seguinte, dentro de uma mesma classe, ob servado o interstício mínimo de um ano, e
dar-se-á em épocas e sob critérios fixados
em regulamento, de acordo com o resultado
de avaliação formal de desempenho. (AC)
§ 2º A promoção é a movimentação do
servidor do último padrão de uma classe para
o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício mínimo de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e dependerá cumulativamente do resultado de avaliação formal do desempenho e
da participação em curso de aperfeiçoamento,
ação ou programa de capacitação, na forma
prevista em regulamento. (AC)
§ 3º (Parágrafo único original) são ve dadas a promoção e a progressão funcional
durante o estágio probatório, findo o qual
será concedida ao servidor aprovado a pro gressão funcional para o quarto padrão da
classe “A” da respectiva carreira. (NR)
..............................................................
Art. 9º Integram ainda os Quadros de
Pessoal referidos no art. 1º as Funções Co missionadas, escalonadas de FC-l a FC-10,
que compreendem as atividades de direção,
chefia e assessoramento. (NR)
§ 1º Cada órgão do Poder Judiciário
destinará, no mínimo, setenta por cento do
total das funções comissionadas para serem
exercidas por servidores integrantes das
Carreiras Judiciárias, observados os requisitos de qualificação e de experiência, conforme se dispuser em regulamento. (AC)
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§ 2º (Parágrafo único original) As FC-7
a FC-10 serão exercidas, preferencialmente,
por servidores integrantes das Carreiras Judiciárias, na forma prevista em regulamento,
e serão consideradas cargo em comissão,
quando seus ocupantes não tiverem vínculo
efetivo com a Administração Pública.” (NR)
Art. 2º Os ocupantes das carreiras de que trata
a Lei nº 9.421/96 executam atividades exclusivas de
Estado, relacionadas ao exercício de atribuições de
natureza técnica e administrativa, indispensáveis à
prestação jurisdicional.
Art. 3º Os cargos efetivos das carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário,
a que se refere o art. 2º da Lei nº 9.421/96, ficam reestruturados na forma do Anexo I desta Lei, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo III desta Lei.
Art. 4º Os vencimentos básicos dos cargos das
Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do
Anexo II desta Lei.
Art. 5º As remunerações das Funções Comissionadas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.421/96, com a
redação dada pelo artigo 1º desta Lei, inclusive para
os ocupantes sem vínculo efetivo com a Administração Pública, são as constantes do Anexo IV desta Lei.
Parágrafo único. Ao servidor integrante de Car reira Judiciária e ao requisitado, investido em Função
Comissionada, é facultado optar pela remuneração
de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acres cida dos valores constantes do Anexo V desta Lei.
Art. 6º Aos servidores das Carreiras Judiciárias,
ativos ou inativos, e aos pensionistas será devida parcela, a título de diferença individual, no valor igual ao
do eventual decréscimo resultante da aplicação desta
Lei em sua remuneração ou provento.
Art. 7º Fica extinto o Adicional de Padrão Judiciário – APJ, de que tratam o art. 8º e o art. 14, inciso
II, da Lei nº 9.421/96.
Art. 8º A Gratificação de Atividade Judiciária –
GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.421/96, passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de trinta por cento incidente sobre os vencimentos
básicos fixados no art. 4º, anexo II, para os cargos
das Carreiras Judiciárias.
Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela
remuneração da Função Comissionada, constante do
Anexo IV, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que trata este artigo.
Art. 9º Os órgãos do Poder Judiciário da União fi cam autorizados a transformar, no âmbito de suas competências, as Funções Comissionadas de Pessoal, desde que disso não resulte aumento de despesas.
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Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal
e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os regulamentos necessários à aplicação desta Lei, buscando a uniformidade de critérios e procedimentos.
Art. 11. As disposições de que trata esta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas.
Art. 12. Ficam resguardadas as situações cons tituídas até a data da publicação desta Lei.
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Art 13. As despesas resultantes da execução
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da
União.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Revogam-se os arts. 3º, 8º e 14 da Lei nº
9.421, de 1996.
Brasília, de de ; da Independência e da República.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.331, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001
Regulamenta o inciso X do art. 37
da Constituição, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e
subsídios dos servidores públicos federais
dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju diciário da União, das autarquias e fundações públicas federais.
....................................................................................
Art. 3º Serão de duzidos da revisão os percentuais concedidos no exercício anterior, decorrentes
de reorganização ou reestruturação de cargos e car reiras, criação e majoração de gratificações ou adicionais de todas as naturezas e espécie, adiantamentos
ou qualquer outra vantagem inerente aos cargos ou
empregos públicos.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixa os valores de sua
remuneração e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, nos
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União e
do Distrito Federal e Territórios, na forma estabelecida nesta lei.
Art. 2º As carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário são constituídas
dos cargos de provimento efetivo, de mesma denominação, estruturados em Classes e Padrões, nas diversas áreas de atividade, conforme o Anexo I.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos, ob servadas as áreas de atividade, serão descritas em
regulamento.
Art. 3º Os valores de vencimento dos cargos
das carreiras ju diciárias são os constan tes do Ane xo II.
Art. 4º A implantação das carreiras judiciárias
far-se-á, na forma do § 2º deste artigo, mediante
transformação dos cargos efetivos dos Quadros de
Pessoal referidos no art. 1º, enquadrando-se os servidores de acordo com as respectivas atribuições e re quisitos de formação profissional, observando-se a
cor re la ção en tre a si tu a ção existen te e a nova si -
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tuação, conforme estabelecido na Tabela de Enqua dramento, constante do Anexo III.
§ 1º Ciente do seu enquadramento, o servidor
terá o prazo de quinze dias para a interposição de recurso.
§ 2º A diferença da remuneração dos cargos resultantes da transformação sobre a dos transformados será implementada gradualmente em parcelas
sucessivas, não cumulativas, na razão seguinte:
I – trinta por cento a partir de 1º de janeiro de
1997;
II – sessenta por cento a partir de 1º de janeiro
de 1998;
III – oitenta por cento a partir de 1º de janeiro de
1999;
IV – integralmente a partir de 1º de janeiro de
2000.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também
aos cargos de Oficial de Justiça Avaliador e demais
cargos de provimento isolado, observados no enquadramento os requisitos de escolaridade e demais critérios estabelecidos nesta lei.
Art. 5º O ingresso nas carreiras judiciárias, conforme a área de atividade ou a especialidade,
dar-se-á por concurso público, de provas ou de provas e títulos, no primeiro padrão de classe “A” do respectivo cargo.
Art. 6º São requisitos de escolaridade para in gresso nas carreiras judiciárias, atendidas, quando
for o caso, formação especializada e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso:
I – para a Carreira de Auxiliar Judiciário, curso
de primeiro grau;
II – para a Carreira de Técnico Judiciário, curso
de segundo grau, ou curso técnico equivalente;
III – para a Carreira de Analista Judiciário, curso
de terceiro grau, inclusive licenciatura plena, correlacionado com as áreas previstas no Anexo I.
Art. 7º A promoção nas carreiras dar-se-á sempre de um padrão para o seguinte, com interstício mínimo de um ano, em épocas e sob critérios fixados em
regulamento, em função do resultado de avaliação
formal do desempenho do servidor.
Parágrafo único. É vedada a promoção durante
o estágio probatório, findo o qual o servidor poderá
ser promovido para o terceiro padrão da classe “A” de
sua carreira.
Art. 8º Os integrantes das carreiras judiciárias
perceberão Adicional de Padrão Judiciário – APJ, cal-
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culado mediante a aplicação do coeficiente de 1.10
sobre o respectivo vencimento.
Art. 9º Integram, ainda, os Quadros de Pessoal
referidos no art. 1º as Funções Comissionadas (FC),
escalonadas de FC-1 a FC-10, que compreendem as
atividades de Direção, Chefia, Assessoramento e
Assistência, a serem exercidas, preferencialmente,
por servidor integrante das carreiras judiciárias, con forme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. As FC-06 a FC-l0 serão consideradas como cargo em comissão, quando seus ocu pantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública.
Art. 10. No âmbito da jurisdição de cada Tribunal
ou Juízo é vedada a nomeação ou designação, para
os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de que trata o art. 9°, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos res pectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das
Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir junto ao
Magistrado determinante da incompatibilidade.
Art. 11. Os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, as Gratificações de Representação de Gabinete e as Funções Comissionadas, instituídos pela Lei nº 8.868, de 14 de abril de
1994, integrantes dos Quadros de Pessoal referidos
no art. 1º, ficam transformados em Funções Comissionadas – FC, observadas as correlações estabelecidas no Anexo IV, resguardadas as situações individuais constituídas até a data da publicação desta lei e
assegurada aos ocupantes a contagem do tempo de
serviço no cargo ou função, para efeito da incorporação de que trata o art. 15.
Art. 12. Ficam extintas, para os integrantes das
carreiras judiciárias, a gratificação de que trata o Decreto-Lei nº 2.173, de 19 de novembro de 1984, para
os servidores não abrangidos pelo disposto no § 2º do
art. 2º da Lei nº 7.923, de 12 de dezembro de 1989, a
vantagem pessoal a que se refere o art. 13 da Lei nº
8.216, de 13 de agosto de 1991, bem como as gratificações criadas pelo Decreto-Lei nº 1.445, de 13 de fe vereiro de 1976, alterado pelo nº 1.820, de 11 de dezembro de 1980, e nº 2.365, de 27 de outubro de 1987.
Art. 13. A Gratificação Extraordinária instituída
os
pelas Leis n 7.753, de 14 de abril de 1989, e nº
7.757, nº 7.758, nº 7.759 e nº 7.760, todas de 24 de
abril de 1989, para os servidores do Poder Judiciário
da União e do Distrito Federal e Territórios, passa a
denominar-se Gratificação de Atividade Judiciária –
GAJ, calculando-se o seu valor mediante aplicação
dos fatores de ajuste fixados no Anexo V.
Art. 14. A remuneração das Funções Comissionadas, inclusive para os ocupantes sem vínculo efeti-
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vo com a Administração Pública, compõe-se das se guintes parcelas:
I – valor-base constante do Anexo VI;
II – APJ, tendo como base de incidência o último
padrão dos cargos de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, conforme estabelecido
no Anexo VII;
III – GAJ, calculada na conformidade do Anexo V.
§ 1º Aplica-se à remuneração das Funções Comissionadas o disposto no § 2º do art. 4º.
§ 2º Ao servidor integrante de carreira judiciária
e ao requisitado, investidos em Função Comissionada, é facultado optar pela remuneração de seu cargo
efetivo mais setenta por cento do valor-base da FC, fixado no Anexo VI.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2002
(Nº 5.440/01, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Altera dispositivos da Lei nº 9.953,
de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União, e dá ou tras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo de que trata a Lei nº 9.953, de 4 de janeiro de 2000,
fica desmembrada nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União.
§ 1º Ficam transformados, mantidas as respectivas áreas de atividades e especializações profissionais:
I – em cargos de Técnico do Ministério Público da
União, da Carreira de mesma denominação, os cargos
vagos e ocupados de Técnico da Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União;
II – em cargos de Analista do Ministério Público da
União, da Carreira de mesma denominação, os cargos
vagos e ocupados de Analista da Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Público da União.
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§ 2º Fica extinto o nível Auxiliar da Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União.
Art. 2º Os arts. 3º, 4º, 9º, 11 e 13 da Lei nº 9.953,
de 4 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a se guinte redação:
“Art. 3º As Carreiras de Analista e Técnico do
Ministério Público da União são constituídas dos cargos de mesma denominação, de provimento efetivo,
estruturados em classes e padrões, nas diversas áre as de atividades, conforme o Anexo I.”(NR)
“Art. 4º São requisitos de escolaridade para in gresso nas carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, atendidas, quando for o caso,
formação especializada e experiência profissional, a
serem definidas em regulamento e especificadas nos
editais de concurso:
I – para a Carreira de Técnico do Ministério Pú blico da União, o ensino médio, ou curso técnico equivalente;
II – para a Carreira de Analista do Ministério Público da União, o ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com as áreas previstas no
Anexo I.“(NR)
“Art. 9º Os Quadros de Pessoal dos órgãos de que
trata o art. 2º compreendem os cargos efetivos das carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da
União e as Funções Comissionadas – FC.” (NR)
“Art. 11. O desenvolvimento dos servidores nas
carreiras de que trata esta lei dar-se-á mediante pro gressão funcional e promoção.
§ 1º A progressão funcional é a movimentação
do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de
uma mesma classe, observado o interstício mínimo
de um ano e dar-se-á em épocas e sob critérios fixados em regulamento, de acordo com resultado de
avaliação formal de desempenho.
§ 2º A promoção é a movimentação do servidor
do último padrão de uma classe para o primeiro pa drão da classe seguinte, observado o interstício mínimo de um ano em relação à progressão funcional
imediatamente anterior, e dependerá, cumulativamente do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento,
ação ou programa de capacitação, na forma prevista
em regulamento.” (NR)
“Art. 13. As Funções Comissionadas – FC, escalonadas de FC-1 a FC–10, compreendem as atividades
de direção, chefia, assessoramento e assistência.
§ 1º Cada ramo do Ministério Público da União
destinará, no mínimo, setenta por cento do total das
funções comissionadas para serem exercidas por
servidores integrantes das Carreiras de Analista e
Técnico do Ministério Público da União, observados
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os requisitos de qualificação e de experiência, conforme se dispuser em regulamento.
§ 2º As FC-7 a FC-10 serão exercidas, preferencialmente, por servidores integrantes das carreiras de
Analista e Técnico do Ministério Público da União, na
forma prevista em regulamento, e serão consideradas
cargo em comissão, quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública.“ (NR)
Art. 3º Os ocupantes das carreiras de Analista e
Técnico do Ministério Público da União executam atividades exclusivas de Estado, relacionadas ao exercício de atribuições de natureza técnica e administrativa, essenciais à prestação jurisdicional do Estado
que lhes são inerentes, no âmbito do Ministério Público da União.
Art. 4º A partir de 10 de junho de 2002, os car gos efetivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do MPU, a que se refere o art. 1º da Lei nº
9.953, de 4 de janeiro de 2000, transformados pelo
art. 1º desta lei, ficam reestruturados na forma do
Anexo I desta lei, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no
Anexo IV desta lei.
Art. 5º A transformação dos atuais cargos de
Analista e Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União nos
seus correspondentes das novas carreiras observará
a correlação contida no Anexo II.
Art. 6º A partir de 1º de junho de 2002, os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras de Analista
e Técnico do Ministério Público da União passam a
ser os constantes do Anexo III desta lei.
§ 1º Sem prejuízo da aplicação dos percentuais
concedidos a título de revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais a partir de 30 de ju nho de 2002, incidirão sobre os valores referidos no
caput, cumulativamente, os acréscimos constantes
do Anexo III-b.
§ 2º Não se aplica às parcelas previstas neste
artigo o disposto no art. 3º da Lei nº 10.331, de 18 de
dezembro de 2001.
Art. 7º As remunerações das Funções Comissionadas de que trata o art. 9º e 13 da Lei nº 9.953, de 4
de janeiro de 2000, inclusive para os ocupantes sem
vínculo efetivo com a Administração Pública, são as
remunerações constantes do Anexo V desta lei.
Parágrafo único. Ao servidor integrante das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da
União e ao requisitado, investido em Função Comissionada, é facultado optar pela remuneração de seu
cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos
valores constantes do Anexo VI desta lei.
Art. 8º Fica extinto o adicional do MPU – AMPU
de que tratam o art. 12 e o inciso II do art. 17, da Lei
nº 9.953, de 4 de janeiro de 2000.
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Art. 9º A Gratificação de Atividade do Ministério
Público da União – GAMPU a que se refere o art. 16
da Lei nº 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passa a ser
calculada mediante a aplicação do percentual de trin ta por cento incidente sobre os vencimentos básicos
fixados no Anexo III desta lei, para os ocupantes de
cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico
do Ministério Público da União.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes de
Função Comissionada sem vínculo efetivo com a
Administração Pública e os requisitados que optarem
pela remuneração de seu cargo efetivo na forma do
parágrafo único do art. 7º desta lei não perceberão a
GAMPU.
Art. 10. Constatada a redução de remuneração,
proventos ou pensão decorrente da aplicação do dis posto nesta lei, a diferença será paga a título de van tagem pessoal nominalmente identificada, sujeita aos
reajustes gerais concedidos aos servidores públicos
federais.
Art. 11. O Procurador-Geral da República fica
autorizado a transformar, no âmbito do Ministério Pú -
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blico da União, as Funções Comissionadas de seu
Quadro de Pessoal, desde que disso não resulte au mento de despesas.
Art. 12. As disposições desta lei aplicam-se aos
aposentados e aos pensionistas.
Art. 13. Ficam absorvidas pelos vencimentos
decorrentes da aplicação do disposto nesta lei, con forme definido no inciso II do art. 1º da Lei nº 8.852, de
4 de fevereiro de 1994, as vantagens e diferenças remuneratórias eventualmente pagas, a qualquer título
aos servidores integrantes das carreiras de que trata
esta lei, ativos, inativos e pensionistas, ressalvadas
as relacionadas a incorporações decorrentes do exercício de cargos comissionados, funções de confiança
e do tempo de serviço, na forma da lei.
Art. 14. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogam-se os arts. 12 e 17 da Lei nº
9.953, de 4 de janeiro de 2000.
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LEI Nº 8.852, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994
Dispõe sobre a aplicação dos arts.
37, incisos XI e XII, e 39, § 1º, da Constituição Federal, e dá outras providências.
Art. 1º Para os efeitos desta lei, a retribuição pe cuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
I – como vencimento básico:
a) a retribuição a que se refere o art. 40 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, devida pelo efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela
regidos;
b) o soldo definido nos termos do art. 6º da Lei
nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os servidores militares; (Vide Medida Provisória nº 2.215-10, de
31-8-2001
c) o salário básico estipulado em planos ou ta belas de retribuição ou nos contratos de trabalho,
convenções, acordos ou dissídios coletivos, para os
empregados de empresas públicas, de sociedades
de economia mista, de suas subsidiárias, controladas
ou coligadas, ou de quaisquer empresas ou entidades de cujo capital ou patrimônio o poder público te nha o controle direto ou indireto, inclusive em virtude
de incorporação ao patrimônio público;
II – como vencimentos, a soma do vencimento
básico com as vantagens permanentes relativas ao
cargo, emprego, posto ou graduação;
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2002
(Nº 6.882/2002, na Casa de origem)
(De iniciativa da Procuradoria-Geral da República)
Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Ministério Público da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Até que seja editada a lei prevista no art.
48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento
básico do Procurador-Geral da República é fixado em
R$3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e
trinta e um centavos)
§ 1º O valor da representação mensal do Procurador-Geral da República será equivalente ao fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração
as parcelas percebidas, em bases anuais, pelo Pro-
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curador-Geral da República em razão de tempo de
serviço ou atuação junto à Justiça Eleitoral.
§ 3º A remuneração dos membros do Ministério
Público da União observará o escalonamento de cin co por cento entre os diversos níveis, tendo como re ferência a remuneração, de caráter permanente, percebida pelo Procurador-Geral da República.
§ 4º A remuneração decorrente desta lei inclui e
absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão
administrativa ou judicial, até a publicação desta lei.
Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do Ministério Público da União, com
efeitos financeiros a partir da data nele mencionada e
passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da União, vigente à data daquela lei, e a decorrente desta lei.
§ 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros
do Ministério Público da União, a qualquer título, por
decisão administrativa ou judicial, após a publicação
da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§ 3º o valor do abono variável da Lei nº 9.655, de
2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma
fixada neste artigo.
Art. 3º O servidor dos Quadros de Pessoal da
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União não poderá perceber, a título
de vencimento básico e vantagens permanentes,
importância superior a oitenta por cento da remuneração devida ao Procurador-Geral da República.
Art. 4º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas ao Ministério Público da
União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta lei
observará o art. 169 da Constituição Federal, as
normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir
de junho de 2002, inclusive.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

76

ANAIS DO SENADO FEDERAL

12710 Sexta-feira 21

JUNHO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI Nº 6.882, DE 2002
Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Ministério Público da União.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Até que seja editada a lei prevista no artigo 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Procurador-Geral da República é fi xado em R$3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos).
§ 1º O valor da representação mensal do Procurador-Geral da República será equivalente ao fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração
as parcelas percebidas, em bases anuais, pelo Procurador-Geral da República em razão de tempo de
serviço ou atuação junto à Justiça Eleitoral.
§ 3º A remuneração dos membros do Ministério
Público da União observará o escalonamento de cin co por cento entre os diversos níveis, tendo como re ferência a remuneração, de caráter permanente, per cebida pelo Procurador-Geral da República.
§ 4º A remuneração decorrente desta Lei inclui e
absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão
administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei.
Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo
art. 6º da Lei n.º 9.655, de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do Ministério Público da União,
com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada e passa a corresponder à diferença entre a re muneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da União, vigente à data daquela Lei, e a
decorrente desta Lei.
§ 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros
do Ministério Público da União, a qualquer titulo, por
decisão administrativa ou judicial, após a publicação
da Lei nº 9.655, de 1998.
§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste
artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) par celas mensais e su cessivas, a partir do mês de ja neiro de 2003.
§ 3º O valor do abono variável da Lei n.º
9.655/98 é inteiramente satisfeito na forma fixada
neste ar tigo.
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Art 3º O servidor dos Quadros de Pessoal da
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União não poderá perceber, a título de
vencimento básico e vantagens permanentes, importância superior a oitenta por cento da remuneração
devida ao Procurador-Geral da República.
Art. 4º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das datações orçamentárias, consignadas ao Ministério Público da União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta Lei
observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar n.º 101, de 4
de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de
junho de 2002, inclusive.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A remuneração total de um membro do Ministério
Público da União, hoje, é composta de quatro itens: o
vencimento básico; a representação; a parcela de equivalência da Lei nº 8.448/92; e, incidindo sobre a soma
de todos, o adicional por tempo de serviço.
Este projeto altera o vencimento básico dos
membros do Ministério Público da União, determinando, ainda, a observação do escalonamento de cinco
por cento entre os níveis da carreira.
A diminuição do diferencial entre os patamares
de remuneração visa a assegurar a melhor recomposição, em prol dos que ganham menos, tal como pre vê o artigo 93, inciso V, da Constituição Federal, para
os magistrados.
Não seria razoável elaborar um projeto de lei
que mantivesse as distorções atualmente notadas, a
resultarem, por exemplo, na inexplicável circunstância de membros do Ministério Público da União estarem percebendo menos que os próprios auxiliares diretos ou agentes administrativos de suas áreas de
atuação.
Com este projeto, afasta-se tal distinção, na medida em que prevê que a remuneração do servidor
”não poderá ultrapassar a 80% da remuneração do
Procurador-Geral da República.
A remuneração decorrente da alteração projetada, por outro lado, importará na desnecessidade do
recurso à parcela estabelecida com a Lei nº 8.448/92,
pois a equivalência lá assegurada efetivar-se-á com a
modificação no vencimento básico dos membros do
Ministério Público da União.
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Portanto, o aumento repercutirá sobre toda a remuneração, porque vinculada, por escalonamento, à
do Procurador-Geral da República.
Dispõe-se, por isso, que a remuneração resultante do projeto incluirá e observará ”todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados, a qualquer titulo“ pelos membros do Ministério
Público da União.
A remuneração total remanescerá composta
unicamente de três parcelas: vencimento básico, re presentação e adicional de tempo de serviço.
O percentual da parcela de representação é fi xado em 222%, valor equivalente ao aplicado aos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Não haverá possibilidade de incidir sobre esses
valores quaisquer outros percentuais, tal como hoje
está a ocorrer, por exemplo, com os 11,98% relacionados com a conversão da URV.
O projeto soluciona ainda, por equivalência, a
questão concernente ao ”abono variável“ concedido
pelo artigo 60 da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998,
mediante a qual se instituiu um abono ”correspondente à diferença entre a remuneração mensal“ percebida pelos magistrados, vigente à data daquela lei, ”e o
valor do subsídio“ que viesse a ser fixado quando en trassem em vigor a emenda constitucional que, então,
tramitava no Congresso Nacional. Tais disposições
serão também aplicadas aos membros do Ministério
Público da União, no que couber e observadas as pe culiaridades da carreira.
Conforme se infere da Constituição Federal, os
integrantes das carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público da União são considerados agentes
políticos, e não servidores públicos, em decorrência
dos cargos que ocupam, cujo exercício exige como
princípio a independência funcional para que tenham
liberdade da concretização dos misteres respectivos,
tendo-lhes sido deferidas as garantias dispostas nos
artigos 95 e 128, I, sendo elas a vitaliciedade, a ina movibilidade e a irredutibilidade de subsídio.
Ressalta mais evidente ainda a equivalência
existente no ordenamento jurídico brasileiro entre os
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
quando o constituinte originário estabeleceu as mes mas vedações para ambas as carreiras, estas estabelecidas nos arts. 95, parágrafo único, e 128, II, da
Carta Magna, estabelecendo que ambos não podem
exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério; receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou
participação em processo; dedicar-se à atividade po lítico-partidária.
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Por outro lado, é de se destacar que há uma tendência mundial para a equivalência entre os membros
do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Em Portugal, por exemplo, o artigo 75, item I, da
Lei 60/98 (Estatuto do Ministério Público) efetivou naquele país a equivalência entre o Ministério Público
com a magistratura judicial, ao dispor: “A magistratura
do Ministério Público é paralela à magistratura judicial
e dela independente“.
Na Espanha, o Estatuto Orgânico do Ministério
Público, Lei nº 50, de 30 de dezembro de 1981, em
seus artigos 52 e 53, estabelece a equivalência entre
as duas instituições:
“Articulo 52.
Los miembros Del Ministerio Fiscal gozarán de
los permisos y licencias, y del régimen de recompensas, que reglamentariamente se establezcan, inspirados unos y otros em lo dispuesto para Jueces y Ma gistrados por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Articulo 53.
El régimen re tributivo de los miembros del Ministerio Fiscal se regirá por Ley y estarán equiparados en retribuciones a los miembros de la Carrera
1
Judicial.“
Na Itália também o Ministério Público guarda
equivalência com a magistratura, dada a unidade
existente entre as carreiras, sendo inclusive o seu
membro chamado de magistrado ”inquirente“ e o correspondente a juiz do Brasil é chamado de magistrado ”giudicante“, conforme lembra o substítuto do Procurador Nacional Antimafia, Giuliano Turone:
”(...) em Itália a independência do MP
está fortemente salvaguardada pela unidade entre as carreiras julgadora (giudicante) e investigadora (inquirente): enquanto a
carreira se mantiver unitária, en quanto juízes e MP forem governados por um mes mo Conselho Superior da Magistratura,
qualquer ameaça po tencial à independência do MP poderá ser neutralizada, porque
os valores e a cultura da independência do
juiz - e as correspondentes garantias - tenderão na tural e automaticamente a proteger de maneira adequada também a independência do MP.”2
Na Alemanha, também existe equivalência entre o Ministério Público e a Magistratura. No tocante à natureza jurídica do Ministério Público alemão, é consensual na
doutrina tratar-se de ”um órgão da tutela penal equiparado aos tribunais, a quem cabe a
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persecução penal e a co-participação no
processo penal“3, conforme estabelece a
Lei de Organização Judiciária alemã.
A tendência européia quanto à equivalência
dos membros do Poder Judiciário e do Ministério
Público é demonstrada na Declaração de Princípios
sobre o Ministério Público (adotada em Nápoles, 2
de março 1996) feita pelos Magistrados Europeus
pela Democracia e Liberdade – MEDEL, in verbis:
”IV. Estatuto
Os membros do Ministério Público são
necessariamente magistrados, integrados a
um corpo judiciário único, onde constituem
uma magistratura distinta, a qual terá um
estatuto, direitos e garantias equivalentes
àqueles dos juízes. (IV. STATUTPERSON
NEL Lês membres du MP sont nécessairement des magistrats, intégrés dens um corpsjudiciaire unique, ou constituant une magistrature distincte, Iaquelle aura un statut, des
droits et des garanhíes équivalents à ceux
des juges.)”
Destaque-se, ainda, que do valor do abono de verão ser deduzidos ”todos e quaisquer reajustes re muneratórios percebidos ou incorporados pelos
membros do Ministério Público da União, a qualquer
título, por decisão administrativa ou judicial“, tais
como a diferença da URV e a parcela assegurada
da Ação Originária nº 630 (Supremo Tribunal Federal, Resolução nº 195, de 27 de fevereiro de 2000).
As despesas decorrentes da implementação
deste projeto de lei correrão à conta das dotações
orçamentárias do Ministério Público da União, e
atendem às disposições da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
É importantes salientar que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o regime de subsídios previsto na Emenda Constitucional nº 19/98 – só en trará em vigor com a edição da lei de iniciativa con junta de que trata o artigo 48, inciso XV, da Constituição, com a redação dada por tal Emenda.
À luz dessa premissa, membros do Ministério
Público da União continuam a perceber vencimento,
gratificação de representação e adicionais por tempo de serviço nos termos do sistema anterior.
O mesmo ocorre nas Casas Parlamentares e
no âmbito dos Poderes Executivo e Judiciário.
Por isso, o valor do vencimento básico pode
ser reajustado até o advento eventual da condição
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reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, para o
início da vigência da nova sistemática de pagamento dos agentes políticos - a lei de fixação do subsídio (Constituição Federal, artigo 48, inciso XV,
acrescido pela Emenda Constitucional nº 19/98).
Em sendo assim, vigorando o regime anterior,
cabe ao Procurador-Geral da República, nos termos
do art. 127, § 2º, da Constituição Federal, propor ao
Poder Legislativo a política remuneratória do Ministério Público da União, que deve seguir, por equivalência, a política remuneratória do Poder Judiciário.
Por fim, na implementação do que previsto no
projeto, observar-se-á, como não podia deixar de
ser, o artigo 169 da Constituição Federal, o que de mandará eventuais atos integrativos, legislativos, ou
não.
São estes os termos do projeto que submeto à
apreciação dos dignos representantes do povo.

1 http:://noticias.juridicas.com
2 Comunicação apresentada no Encontro Internacional de Magistrados organizado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério
Público de 12 a 14 de Maio no Porto, subordinado ao tema “O Ministério Público e o processo penal: estrutura e limites da intervenção hierárquica“. Tradução de Eduardo Maia Costa.
Www.smmp.pt
3 Kleinknecht/Meyer-Gossnerr.StPO mit GVG. GVG vor § 141 RR
dn.8-9, pp. 1709-1710.

MENSAGEM PGR/GAB/N° 02/2002
Brasília, 28 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves da Cunha
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 61, caput, combinado com o disposto no art. 127, § 2°, da Constituição
Federal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a remuneração dos Membros do Ministério Público da
União.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
....................................................................................
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, es pecialmente sobre:
....................................................................................
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Su premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.
* Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-1998
....................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
....................................................................................
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
* Artigo, “caput” com redação dada pela Emen da Constitucional nº 19, de 4-6-1998
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou au mento de remuneração, a criação de cargos, empregos
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
* § 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-1998

79
Sexta-feira 21 12713

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pes soal e aos acréscimos dela decorrentes;
* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-1998
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
* Inciso II com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 4-6-1998
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste ar tigo para a adaptação aos
parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.
* § 2º acrescido pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na
lei complementar referida no “caput”, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão
as seguintes providências:
* § 3º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 4-6-1998
I – redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
nº19, de 4-6-1998
II – exoneração dos servidores não estáveis.
* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 4-6-1998
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o
cumprimento da determinação da lei complementar
referida neste ar tigo, o servidor estável poderá perder
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada
um dos Poderes especifique a atividade funcional, o
órgão ou unidade administrativa objeto da redução de
pessoal.
* § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 4-6-1998
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
* § 5º acrescido pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada
a criação de cargo, emprego ou função com atribui-
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ções iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro
anos.
* § 6º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 4-6-1998
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais
a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º
* § 7º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 4-6-1998
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e
dos Juízes da Justiça Federal de primeiro
e segundo graus.
Art. 1º Os subsídios dos Ministros dos Tribunais
Superiores correspondem a noventa e cinco por cen to do subsídio mensal fixado para os Ministros do Su premo Tribunal Federal.
Art. 2º Os subsídios dos juízes dos Tribunais
Regionais correspondem a noventa por cento dos
subsídios dos Ministros dos Tribunais Su periores,
mantido idêntico referencial, sucessivamente, en tre
os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes e de
juízes substitutos da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2002
(Nº 6.546/2002, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre posicionamento dos
servidores ocupantes de cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente
na Tabela de Vencimentos instituída pela
Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Os servidores ocupantes dos atuais cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Ministério do
Meio Ambiente – MMA e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, alcançados pelo § 1º do art. 1º da Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002, serão posicionados
nas Tabelas de Vencimentos constantes dos Anexos
I, II e III da mencionada lei, a partir de 1º de maio de
2002, em Classes e Padrões com vencimento igual
ou imediatamente superior aos vencimentos dos cargos originários, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de
maio de 2002.

PROJETO DE LEI Nº 6.546, DE 2002
Dispõe sobre posicionamento dos
servidores ocupantes de cargos da carreira de Especialista em Meio Ambiente
na tabela de vencimentos instituída pela
Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os servidores ocupantes dos atuais cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Ministério do
Meio Ambiente – MMA e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, alcançados pelo § 1º do art. 1º da Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002, serão posicionados
nas Tabelas de Vencimentos constantes dos Anexos
I, II e III da mencionada lei, a partir de 1º de maio de
2002, em Classes e Padrões com vencimento igual
ou imediatamente superior aos vencimentos dos cargos originários, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.
Art. 2º Esta lei entra em vigor da data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de
maio de 2002.
Brasília,
MENSAGEM Nº 233
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Dispõe sobre posicionamento dos servidores ocupantes de cargos da carreira de Especialista em Meio Ambiente na Tabela de
Vencimentos instituída pela Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002”.
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Brasília 3 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Interministerial nº 088/MP/MMA
Brasília, 25 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto Lei que dis põe sobre posicionamento dos servidores ocupantes
de cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente na Tabela de Vencimentos instituída pela Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002.
2. A Lei nº 10.410, de 2002, que cria e disciplina
a carreira de Especialista em Meio Ambiente prevê,
no seu art. 1º, § 1º, a transformação dos atuais ocu pantes de cargos de provimento efetivo integrantes
dos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente – MMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em conformidade com os novos cargos criados no mesmo
artigo. Entretanto, não ficou definido o critério de en quadramento dos servidores.
3. Nesse sentido, apresentamos o anexo Projeto
de Lei, que dispõe sobre as regras mínimas para o
posicionamento dos atuais servidores do MMA e do
Ibama.
4. O posicionamento, na forma contida na pro posta, ocorrerá nos padrões de vencimento básico
constantes das Tabelas de Vencimentos dos Anexos
I, II e III da Lei nº 10.410, de 2002, igual ou imediatamente superior aos vencimentos percebidos pelos
servidores na data da publicação da Lei, incluída a
Gratificação de Atividade Executiva – GAE, instituída
pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992,
com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2002.
5. A presente proposta importa em um acréscimo de despesa para o MMA e para Ibama, da ordem
de R$ 23.6 milhões no ano de 2002.
6. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser considerado plenamente atendido, uma vez que
as despesas relativas à medida em pauta para 2002,
da ordem de R$ 23.6 milhões, serão cobertas com re cursos de R$11,0 milhões alocados em funcional es pecífica junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e R$12.6 milhões provenientes de
remanejamento de ações do MMA e do Ibama, sem
prejuízo das metas fiscais previstas na Lei Orçamentária do presente exercício.
7. Nos exercícios de 2003 e 2004, a despesa estimada em RS 34.1 milhões representará um acrésci-
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mo de R$ 10.5 milhões, em relação a 2002, montante
que reduzirá a margem líquida de expansão para despesas de caráter continuado daqueles exercícios, o
que se mostra compatível com o aumento de receita
decorrente do crescimento real da economia previsto,
conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
8. São abrangidos por esta medida cinco mil,
cento e sessenta servidores, sendo um mil, seiscentas e dezenove de nível superior, três mil, quatrocentos e um de nível intermediário e cento e quarenta de
nível auxiliar.
9. Estas, Senhor Presidente, são, em síntese, as
razões que envolvem a matéria e justificam a presente proposta que ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão –
José Carlos Carvalho, Ministro de Estado do Meio
Ambiente.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.410, DE 11 DE JANEIRO DE 2002
Cria e disciplina a Carreira de Especialista em Meio Ambiente.
Art. 1º Fica criada a Carreira de Especialista em
Meio Ambiente, composta pelos cargos de Gestor
Ambiental, Gestor Administrativo, Analista Ambiental,
Analista Administrativo, Técnico Ambiental, Técnico
Administrativo e Auxiliar Administrativo, abrangendo
os cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente
– MMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
§ 1º Os atuais cargos de provimento efetivo integrantes dos quadros de pessoal a que se refere o ”caput“ passam a denominar-se cargos de Gestor Ambiental e Gestor Administrativo do Ministério do Meio
Ambiente – MMA, e Analista Ambiental, Analista
Administrativo, Técnico Ambiental, Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, na proporção a ser definida em regulamento, vedando-se a modificação do nível de escolaridade do cargo em razão da transformação feita.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, ficam criados:
I – no quadro de pessoal do Ministério do Meio
Ambiente, 300 (trezentos) cargos efetivos de Gestor
Ambiental;
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II – no quadro de pessoal da autarquia a que se
refere o ”caput“, 2.000 (dois mil) cargos efetivos de
Analista Ambiental.
§ 3º Os cargos de nível intermediário ou auxiliar
alcançados pelo disposto no § 1º que estejam vagos
poderão ser transformados em cargos de Analista
Ambiental ou Analista Administrativo, quando integrantes do quadro de pessoal do Ibama, e extintos, se
pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério do
Meio Ambiente.
§ 4º Estende-se, após a vacância, o disposto no
§ 3º aos cargos ali referidos que se encontrem ocupados na data de publicação desta Lei.
§ 5º No uso da prerrogativa prevista no § 1º, é vedada a transformação de cargos de provimento efetivo
idênticos em distintos cargos de provimento efetivo.
....................................................................................
ANEXO I
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DE GESTOR
AMBIENTAL, GESTOR ADMINISTRATIVO, ANALISTA
AMBIENTAL E DE ANALISTA ADMINISTRATIVO

JUNHO 2002
Junho de 2002

JUNHO 2002
Junho de 2002
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LEI Nº 8.852, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994
Dispõe sobre a Aplicação dos artigos 37, Incisos XI e XII, e 39, § 1º, da
Constituição Federal, e dá outras Providencias.
Art. 1º Para os efeitos desta lei, a retribuição pe cuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
I – como vencimento básico:
a) a retribuição a que se refere o art. 40 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, devida pelo efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela
regidos;
b) o soldo definido nos termos do art. 6 da Lei nº
8.237, de 30 de setembro de 1991, para os servidores
militares;
c) o salário básico estipulado em planos ou ta belas de retribuição ou nos contratos de trabalho,
convenções, acordos ou dissídios coletivos, para os
empregados de...

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2002
(Nº 6.662,/2002, na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a estruturação da Car reira da Seguridade Social e do Trabalho
no âmbito da Administraçâo Pública Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estruturada a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, no âmbito da Administração
Pública Federal, composta dos cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que não estejam organizados em carreiras, integrantes dos Quadros de Pessoal dos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social e do Trabalho
e Emprego, e da Fundação Nacional da Saúde –
FUNASA, enquadrando-se os servidores ativos, apo sentados e pensionistas de acordo com as respectivas denominações, atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de vencimentos, conforme o constante do Anexo I.
§ 1º Na aplicação do disposto neste artigo, não
poderá ocorrer mudança de nível.
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§ 2º O enquadramento de que trata este artigo
dar-se-á automaticamente, salvo manifestação irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de
trinta dias, a contar da vigência desta lei.
§ 3º Os servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o caput que não optarem na forma do art.
2º, bem como os demais cargos que não integrarem a
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho comporão quadro suplementar em extinção.
§ 4º O posicionamento dos inativos na tabela remuneratória será referenciado à situação em que se
encontravam no momento de passagem para a inatividade.
Art. 2º O desenvolvimento do servidor na Carreira da Seguridade Social e do Trabalho ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Para os efeitos desta lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe
imediatamente superior.
§ 2º A progressão fun cional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em regulamento, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do
servidor.
Art. 3º O vencimento básico dos cargos que integram a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho é
o constante dos Anexos II e III, conforme o período
considerado.
Parágrafo único. Fica mantida para os integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho a
jornada semanal de trabalho dos cargos originários,
conforme estabelecida na legislação vigente em 31
de março de 2002.
Art. 4º Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, devida aos integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho, a partir de 1º de
abril de 2002.
Art. 5º A GDASST terá como limites:
I – máximo, cem pontos por servidor; e
II – mínimo, dez pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos valores estabelecidos nos
Anexos IV e V, conforme o período considerado.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe o Ministério da Saúde, o Ministério
da Previdência e Assistência Social, o Ministério do
Trabalho e Emprego e a Funasa, para ser atribuído
aos servidores de seus Quadros de Pessoal corres-
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ponderá a oitenta vezes o número de servidores ativos por nível, que faz jus à GDASST, em exercício no
órgão ou na entidade.
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e coletivo dos servidores.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho no alcance dos objetivos
organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho,
além de outras características específicas do órgão
ou da entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho coletivo visa a
aferir o desempenho do conjunto de servidores de
uma unidade, no exercício das atribuições do cargo
ou da função, com foco na contribuição do grupo para
o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 5º As avaliações de desempenho, referidas
nos §§ 3º e 4º deste ar tigo, serão utilizadas, exclusivamente, para fins de progressão e promoção na Carreira da Seguridade Social e do Trabalho e de pagamento da GDASST.
Art. 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho institucional e coletivo e de atribuição da GDASST, inclusive na hipótese
de ocupação de cargos e funções comissionadas.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de avaliação de desempenho institucional
e coletivo e de atribuição da GDASST serão estabelecidos pelo ato do titular do órgão ou da entidade, ob servada a legislação vigente.
Art. 7º A GDASST será paga em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto
de 1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens.
Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, o
acréscimo de quarenta pontos percentuais à Gratificação de Atividade referida no caput, de que trata o
art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de dezembro de 1992,
devido aos servidores ocupantes de cargos efetivos
de nível superior da Funasa, que não estejam organizados pelas carreiras, quando observado o regime de
dedicação exclusiva, fica transformado em vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da
remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 8º A GDASST integrará os proventos da
aposentadoria e as pensões, de acordo com:

JUNHO 2002
Junho de 2002

I – a média dos valores recebidos nos últimos
sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos, quando percebida por período inferior a sessenta meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões existentes quando da vigência desta lei aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 9º A aplicação do disposto nesta lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 10. Na hipótese de redução de remuneração
de servidor, decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por
ocasião da reorganização ou reestruturação da Car reira ou de sua tabela remuneratória ou da concessão
de adicionais ou gratificações que tenham como be neficiários exclusivos os integrantes da carreira.
Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja
editado o ato referido no art. 6º, a GDASST será paga
aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou car gos e funções comissionadas e de confiança, que a
ela fazem jus, nos valores correspondentes a quarenta pontos por servidor.
Art. 12. A avaliação de desempenho coletivo que
resulte em pontuação inferior a cinqüenta pontos em
duas avaliações consecutivas torna obrigatória a implementação de processo de capacitação para os servidores, de responsabilidade da unidade de exercício.
Art. 13. No período entre 1º de junho e 31 de dezembro de 2002 e até que sejam regulamentadas e
efetivadas as avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional, a GDASST
será paga em valor correspondente a sessenta pon tos aos servidores alcançados pelo art. 1º postos à
disposição dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, conforme disposto no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Art. 14. Os servidores de que trata o art. 10 que
vierem a ser redistribuídos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal ou neles colocados em exercício perceberão, a partir da redistribuição ou do novo exercício, a titulo de GDASST o valor correspondente a sessenta pontos.
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Art. 15. Em decorrência do disposto no art. 40,
os servidores abrangidos por esta lei deixam de fazer
jus, a partir de sua vigência, à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA,
de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002.
Art. 16. Sobre os valores das tabelas constantes
dos Anexos II, III, IV e V desta lei incidirá qualquer ín dice concedido a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais entre 10 de abril
de 2002 e de julho de 2003.
Art. 17. Os cargos integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho serão extintos quan do vagos.
Art. 18. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta de dotação orçamentária da
União.
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Art. 19. As disposições desta lei não se aplicam
aos servidores agregados de que trata a Lei nº 1.741,
de 22 de novembro de 1952.
Art. 20. Fica reaberto por trinta dias a partir da
vigência desta lei, o prazo de opção de que trata o § 2º
do art. 10 da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de
2001, aos servidores do Instituto Nacional de Seguro
Social ativos, inativos e pensionistas que não tenham
exercido o referido direito no prazo originalmente pre visto.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de abril
de 2002.
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PROJETO LEI Nº 6.662, DE 2002
Dispõe sobre a estruturação da Car reira da Seguridade Social e do Trabalho
no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estruturada a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, no âmbito da Administração
Pública Federal, composta dos cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que não estejam organizados em carreiras, integrantes dos Quadros de Pessoal dos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social e do Trabalho
e Emprego, e da Fundação Nacional da Saúde –
FUNASA, enquadrando-se os servidores de acordo
com as respectivas denominações, atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na
tabela de vencimentos, conforme o constante do Ane xo I.
§ 1º Na aplicação do disposto neste artigo, não
poderá ocorrer mudança de nível.
§ 2º O enquadramento de que trata este artigo
dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, a
ser formalizada no prazo de trinta dias, a contar da vigência desta lei.
§ 3º Os servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o caput que não optarem na forma do art.
2º, bem assim os demais cargos que não integrarem
a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho com porão quadro suplementar em extinção.
§ 4º O posicionamento dos inativos na tabela remuneratória será referenciado à situação em que se
encontravam no momento de passagem para a inatividade.
Art. 2º O desenvolvimento do servidor na Carreira da Seguridade Social e do Trabalho ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Para os efeitos desta lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe
imediatamente superior.
§ 2º A progressão funcional e a promoção ob servarão os requisitos e as condições a serem fixados em regulamento, devendo levar em consideração
os resultados da avaliação de desempenho do servidor.
Art. 3º O vencimento básico dos cargos que integram a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho é
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o constante dos Anexos II e III, conforme o período
considerado.
Parágrafo único. Fica mantida para os integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho a
jornada semanal de trabalho dos cargos originários,
conforme estabelecida na legislação vigente em 31
de março de 2002.
Art. 4º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, devida aos integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho, a partir de 1º de
abril de 2002.
Art. 5º A GDASST terá como limites:
I – máximo, cem pontos por servidor; e
II – mínimo, dez pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos valores estabelecidos nos
Anexos IV e V, conforme o período considerado.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe o Ministério da Saúde, o Ministério
da Previdência e Assistência Social, o Ministério do
Trabalho e Emprego e a Funasa, para ser atribuído
aos servidores de seus Quadros de Pessoal corresponderá a oitenta vezes o número de servidores ati vos por nível, que faz jus à GDASST, em exercício no
órgão ou na entidade.
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e coletivo dos servidores.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho no alcance dos objetivos
organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho,
além de outras características específicas do órgão
ou da entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho coletivo visa a
aferir o desempenho do conjunto de servidores de
uma unidade, no exercício das atribuições do cargo
ou da função, com foco na contribuição do grupo para
o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho institucional e coletivo e de atribuição da GDASST, inclusive na hipótese
de ocupação de cargos e funções comissionadas.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de avaliação de desempenho institucional
e coletivo e de atribuição da GDASST serão estabelecidos em ato do titular do órgão ou da entidade, ob servada a legislação vigente.
Art. 7º A GDASST será paga em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Ativida-
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de de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto
de 1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens.
Parágrafo único. A partir da vigência desta lei,
o acréscimo de quarenta pontos percentuais à Gratificação de Atividade referida no caput, de que trata
o art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de dezembro de
l992, devido aos servidores ocupantes de cargos
efetivos de nível superior da Funasa, que não estejam organizados em carreiras, quando observado o
regime de dedicação exclusiva, fica transformado
em vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 8º A GDASST integrará os proventos da
aposentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos
sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos, quan do percebida por período inferior a sessenta meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões existentes quando da vigência desta lei aplica-se o disposto no inciso II deste ar tigo.
Art. 9º A aplicação do disposto nesta lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do dis posto nesta lei, a diferença será paga a título de
vantagem pessoal no minalmente identificada, su jeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos
federais.
Art. 10. Na hipótese de redução de remuneração
de servidor, decorrente da aplicação do disposto nes ta lei, a diferença será paga a título de vantagem pes soal nominalmente identificada, a ser absorvida por
ocasião da reorganização ou reestruturação da Car reira ou de sua tabela remuneratória, concessão de
reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de
qualquer natureza ou do desenvolvimento na Carreira.
Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja
editado o ato referido no art. 6º, a GDASST será
paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos
ou cargos e funções comissionadas e de confiança,
que a ela fazem jus, nos valores correspondentes a
quarenta pontos por servidor.
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Art. 12. A avaliação de desempenho coletivo
que resulte em pontuação inferior a cinqüenta pontos em duas avaliações consecutivas torna obrigatória a implementação de processo de capacitação
para os servidores, de responsabilidade da unidade
de exercício.
Art. 13. No período entre 1º de junho e 31 de
dezembro de 2002 e até que sejam regulamentadas
e efetivadas as avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional, a
GDASST será paga em valor correspondente a ses senta pontos aos servidores alcançados pelo art. 1º
postos à disposição dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, conforme disposto no art. 20 da
Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O regulamento de que trata o
art. 6º poderá estabelecer mecanismos de repasse
de recursos que permitam aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios implementar o pagamento
da GDASST.
Art. 14. Os servidores de que trata o art. 1º que
vierem a ser redistribuídos para outros órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal ou neles colocados em exercício perceberão, a partir da
redistribuição ou do novo exercício, a título de
GDASST o valor correspondente a sessenta pontos.
Art. 15. Em decorrência do disposto no art. 4º,
os servidores abrangidos por esta lei deixam de fazer jus, a partir de sua vigência, à Gratificação de
Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa –
GDATA, de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro
de 2002.
Art. 16. Sobre os valores das tabelas constantes dos Anexos II, III, IV e V desta lei incidirá qual quer índice concedido a título de revisão geral da re muneração dos servidores públicos federais entre 1º
de abril de 2002 e 1º de julho de 2003.
Art. 17. Os cargos integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho serão extintos quando vagos.
Art. 18. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta de dotação orçamentária da
União.
Art. 19. As disposições desta lei não se aplicam
aos servidores agregados de que trata a Lei nº 1.741,
de 22 de novembro de 1952.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril
de 2002.
Brasília,
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de permanentemente melhorar a qualificação e desenvolver o potencial dos servidores desses órgãos,
para se obter em contrapartida alto desempenho,
motivação, aceitação de maiores responsabilidades
e comprometimento com os resultados desejados.
Esse é o caminho para se criar condições mais favoráveis à inovação e ao aprimoramento da qualidade
dos serviços e do relacionamento com os usuários
cidadãos.
4 – Para alcançar esses objetivos, este projeto
de lei tem como fundamento a adequação e a qualificação do corpo funcional do MS, do MPAS, do MTE e
da Funasa, à semelhança do que foi proposto para o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vis tas a garantir a polivalência de especializações, a
adaptação a novas tecnologias e a capacidade de
inovação. Trata-se da estruturação da Carreira da Se guridade Social e do Trabalho para os servidores já
em exercício nestes Ministérios e na Funasa, de for ma a contemplar com melhores remunerações as
competências já instaladas, contribuindo para a con solidação do modelo de gestão de pessoal, em fase
de implantação, que resulta na organização de carreiras que integram servidores que tenham uma ou mais
atividades comuns como se pode exemplificar com o
grupo de auditoria ou de gestão.
5. Assim, a estruturação da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho está sendo feita a partir da
adoção de modernas práticas de gestão de recursos
humanos, que inclui a introdução de componentes re muneratórios relacionados ao desempenho individual
e institucional, que se concretiza por intermédio da
Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, para os integrantes da Carreira, extensiva aos aposentados e
pensionistas, o que torna a remuneração mais adequada ao nível de responsabilidade atribuída a cada
servidor.
6. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser considerado plenamente atendido, uma vez que
não haverá despesas adicionais relativas à medida
em pauta em 2002, em função de estar-se propondo
apenas a substituição do nome e da forma de pagamento de gratificação existente, cuja despesa já em
curso encontra-se prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, com recursos alocados em funcional
especifica junto ao Ministério do Planejamento, Orça mento e Gestão, sendo absorvida pela margem líquida de expansão para despesas de caráter continuado
calculada e demonstrada no anexo à Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2002.
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7. Nos exercícios de 2003 e 2004, a despesa estimada em R$89,2 milhões e R$178,9 milhões, respectivamente, representará um acréscimo, nestes valores, em relação a 2002, reduzindo a margem líquida
de expansão para despesas de caráter continuado
daqueles exercícios, o que se mostra compatível com
o aumento de receita decorrente do crescimento real
da economia previsto, conforme demonstra a série
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação
nos últimos anos.
8. É oportuno esclarecer que a viabilidade em
termos de dispêndio deste projeto de lei foi construída
a partir da adoção de mecanismos de compensação
e de gradualidade na sua implementação.
9. Assim, em 2002, o que se propôs foi à utilização dos recursos da Gratificação de Desempenho de
Atividade Técnico-Administrativa – GDAT, de que tra ta a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002, já implantada, que não mais será devida aos servidores abrangidos por este Projeto de Lei. Como os recursos destinados a GDATA, foram calculados com base na atri buição de setenta cinco pontos a cada servidor, sem
considerar situações específicas, como as cessões e
as redistribuições, particularmente para o Sistema
Único de Saúde – SUS, Estados e Municípios e
ex-Territórios, foi possível a partir da identificação
dessas especificidades, proceder-se ao recálculo das
despesas e, em função do valor obtido, aumentar de
cinqüenta para sessenta o percentual de gratificação
devido aos servidores cedidos ou redistribuídos e de
setenta e cinco para oitenta o percentual médio a ser
pago aos servidores ativos em exercício no MS, no
MPAS, no MTE e na Funasa.
10. Quanto a gradualidade de implementação,
pode ser entendida a partir da existência de dois mo mentos: no primeiro, eleva-se o percentual de gratificação a ser pago e o valor dos pontos da gratificação,
alcançando-se uma situação intermediária em relação à pretendida; no segundo, eleva-se o valor do
vencimento básico, o que tem reflexos muito positivos
para todos os servidores, inclusive para os inativos, e
implanta-se a gratificação em seu valor pleno.
11. Serão abrangidos por esta medida duzentos
e vinte nove mil e setenta e um servidores, sendo sessenta e um mil novecentos e oitenta e cinco de nível
superior, cento e sessenta e cinco mil e sessenta e
um de nível intermediário e dois mil e vinte e cinco de
nível auxiliar, incluídos os aposentados e instituidores
de pensão.
12. Tendo em vista que a medida de que se trata
representa um avanço na forma gestão de pessoal do
MS, do MPAS, do MTE, e da Funasa, com ganhos

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

substantivos para os servidores desses órgãos, o en caminhamento do presente projeto de lei deverá im plicar a retirada dos Projetos de Lei nº 5.941 e nº
5.942, ambos de 2001, que dizem respeito à Funasa
e ao MS e ao MTE, respectivamente, atualmente em
tramitação na Câmara dos Deputados.
13. Estas, Senhor Presidente, são, em síntese,
as razões que envolvem a matéria e justificam a pre sente proposta que ora submetemos à elevada apre ciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão –
Francisco Dorneles, Ministro de Estado Trabalho e
Emprego – Barjas Negri, Ministro de Estado da Saúde – José Cechin, Ministro de Estado da Previdência
e Assistência Social.
MENSAGEM Nº 307
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se nhores Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde, do Trabalho e Emprego e
da Previdência e Assistência Social, o texto do projeto
de lei que ”Dispõe sobre a estruturação da Carreira
da Seguridade Social e do Trabalho no âmbito da
Administração Pública Federal, e dá outras providência.
Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações pú blicas federais.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
....................................................................................
....................................................................................
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LEI DELEGADA Nº 13,DE 27 DE AGOSTO DE 1992
Institui gratificações de atividade
para os servidores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá outras providências.
Art. 1º Ficam instituídas gratificações de atividade de pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.
Art. 2º Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:
I – 80% a partir de 1º de agosto de 1992;
II – 100% a partir de 1º de outubro de 1992;
III – 120% a partir de 1º de novembro de 1992;
IV – 140% a partir de 1º de fevereiro de 1993;
V – 160% a partir de 1º de abril de 1993.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.538, DE 21 DE DEZEMBRO 1992
Disciplinar o pagamento de vantagens
que menciona e dá outras providências.
Art. 1º A Gratificação de Estimulo à Fiscalização
e Arrecadação – GEFA, a que se refere o art. 3 do Decreto-Lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987, será
paga, a partir de 1º de novembro de 1992, conforme
dispuser o regulamento, que observará o disposto na
Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988, aos:
I – ocupantes de cargo efetivo de Procurador
Autárquico do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS;
II – servidores lotados no Ministério do Trabalho,
titulares dos cargos efetivos de:
a) Fiscal do Trabalho.
b) Médico do Trabalho encarregado da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do
trabalho.
c) Engenheiro encarregado da fiscalização da
segurança do trabalho.
d) Assistente Social encarregado da fiscalização do trabalho da mulher e do menor.
§ 1º Os servidores a que se refere a letra b do inciso II perceberão a gratificação com a redução de 50%,
quando cumprirem jornada de trabalho de 4 horas.
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§ 2º O valor da Gratificação a que se refere este
artigo observará o limite estatuído no caput do art. l2
da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, do qual
se excluem as vantagens referidas nas alíneas a a l e
p do inciso II, do art. 3 da Lei nº 8.448, de 21 de julho
de 1992.
§ 3º O valor da Gratificação a que se refere este
artigo não será computado para fins do limite previsto
no art. 12 da Lei nº 8.460/92.
Art. 2º Os servidores ocupantes de cargos efetivos de Assistente Jurídico, Procurador Autárquico,
Procurador, Advogado e Advogado-de-Ofício do Tri bunal marítimo perceberão a Gratificação de Atividade instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto
de 1992, em percentual de 160%, a partir de 1º de no vembro de 1992.
Parágrafo único. O disposto neste artigo e no
Anexo IX da Lei nº 8.460/92, não alcançam os Procuradores da Fazenda Nacional e os Procuradores Au tárquicos do INSS.
Art. 3º A Gratificação de Atividade devida aos
servidores ocupantes:de cargos efetivos de nível su perior da Fundação Nacional de Saúde – FNS, fica
elevada, a partir de 1º de outubro de 1992, em qua renta pontos percentuais, quando observado o regime de dedicação exclusiva.
Parágrafo único. A Gratificação de Atividade a
que se refere este artigo não será devida aos servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes de
cargos efetivos beneficiados pelo artigo anterior.
Art 4º O disposto no art. 9º da Lei Delegada nº
13/92, aplica-se, também, aos servidores ocupantes
de cargos efetivos de níveis superior e intermediário
das seguintes entidades:
I – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
II – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– INPI.
III – Instituto Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial INMETRO;
IV – Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho –
FUNDACENTRO.
Parágrafo único As diferenças relativas aos me ses de agosto a outubro de 1992, decorrentes do dis posto neste artigo, serão pagas em novembro de
1992.
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 8.270, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre reajuste da remuneração, dos servidores públicos, corrige e
reestrutura tabelas de vencimentos, e dá
outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 20. Com vistas à implementação do Sistema
Único de Saúde, criado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Ministério da Saúde poderá colocar seus servidores, e os das autarquias e fundações
públicas vinculadas, à disposição dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante convênio,
sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo efetivo.
Art. 21. Os servidores públicos federais domiciliados no extinto Território de Fernando de Noronha
poderão ser colocados à disposição do Estado de
Pernambuco, mediante convênio, sem prejuízo dos
direitos e vantagens do cargo efetivo.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002
Dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, e dá outras
providências.
O Presidente Da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de fevereiro de
2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, devida aos servidores alcançados pelo Anexo V da Lei nº 9.367, de 16 de dezembro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de julho de 1978,
que não estejam organizados em carreira, que não tenham tido alteração em sua estrutura remuneratória entre 30 de setembro de 2001 e a data da publicação desta
lei, bem como não percebam qualquer outra espécie de
vantagem que tenha como fundamento o desempenho
profissional, individual ou institucional ou a produção.
Art. 2º A gratificação instituída no art. 1º terá
como limites:
I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo, 10 (dez) pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Ane xo.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser
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atribuído aos servidores corresponderá a 75 (setenta
e cinco) vezes o número de servidores ativos por ní vel, que faz jus à GDATA, em exercício no órgão ou
entidade.
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e individual.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de
trabalho, além de outras características específicas
de cada órgão ou entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações e do pagamento da gratificação, inclusive na hipótese de ocupação de cargos e funções de
confiança.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de atribuição da GDATA serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos e das entidades
da Administração Pública Federal.
Art. 4º A GDATA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
outros benefícios ou vantagens.
Art. 5º A GDATA integrará os proventos da apo sentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos 60
(sessenta) meses; ou
II – o valor correspondente a 10 (dez) pontos,
quando percebida por período inferior a 60 (sessenta)
meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta lei apli ca-se o disposto no inciso II deste ar tigo.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que sejam
editados os atos referidos no art. 3º, a GDATA será
paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou
cargos e funções comissionadas e de confiança, que
a ela fazem jus, nos valores correspondentes a 37,5
(trinta e sete vírgula cinco) pontos por servidor.
Art. 7º A GDATA será paga, com a observância
do disposto no art. 6º, até que se efetivem as avaliações que considerem as condições específicas de
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exercício profissional, em valor correspondente a 50
(cinqüenta) pontos aos servidores alcançados pelo
art. 1º:
I – cedidos aos Estados do Amapá, Roraima e
Rondônia, com fundamento no art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, e no § 2º do art. 19 da
Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de
1981;ou
II – à disposição de Estados, Distrito Federal ou
Municípios, conforme disposto no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O regulamento de que trata o
art. 3º poderá estabelecer mecanismos de repasse de
recursos que permitam aos Estados, Distrito Federal
e Municípios implementar o pagamento da GDATA.
Art. 8º Ao servidor ativo beneficiário da gratificação instituída por esta lei que obtiver pontuação inferior a 50 (cinqüenta) pontos em duas avaliações individuais consecutivas será assegurado processo de ca pacitação, de responsabilidade do órgão ou entidade
de lotação.
Art. 9º A GDATA não será devida àqueles que
não se encontram no desempenho de atribuições decorrentes da condição de servidor público federal.
Art. 10. Esta lei entra em vigor em 1º de fevereiro
de 2002.
Brasília, 9 de janeiro de 2002; 181º Independência e 114º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Martus Tavares.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2002
(Nº 6.603/2002, na Casa de origem,
de iniciativa do Sr. Presidente da República)
Dispõe sobre a complementação de
aposentadorias de ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, em liquidação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estendido, a partir de 1º de abril de
2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de
1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA,
em liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16
de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades
operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei nº
8.186, de 21 de maio de 1991.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril
de 2002.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.603, DE 2002
Dispõe sobre a complementação de
aposentadorias de ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, em liquidação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estendido, a partir de 1º de abril de
2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de
1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA, em
liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16 de
março de 1957, suas estradas de ferro, unidades ope racionais e subsidiárias, o direito à complementação
de aposentadoria na forma do disposto na Lei nº
8.186, de 21 de maio de 1991.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 12 de abril
de 2002.
MENSAGEM Nº 280
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, o texto do projeto de lei que “Dispõe sobre a
complementação de aposentadorias de ferroviários
da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, em liquidação, e dá outras providências“.
Brasília, 17 de abril de 2002. – Fernando Henrique
Cardoso.
EM Interministerial nº 098/MP
Brasília, 28 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência a presente proposta de Projeto de Lei que
estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal
S.A. – RFFSA, em liquidação, o benefício de que trata
a Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, que dispõe so bre a complementação de aposentadoria de ferroviários.
2. A Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, garantiu aos ferroviários, admitidos até 31 de outubro de
1969 pela RFFSA, complementação de aposentadoria paga na forma da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de
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1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, o que acabou por gerar, no âmbito
daquela empresa tratamento diferenciado para grupos de aposentados, tendo como única referência o
marco temporal de admissão.
3. A presente proposta justifica-se pela necessidade de se dar tratamento isonômico aos empregados de uma mesma empresa e mesma situação, por
intermédio de instrumento legal que assegure a complementação de aposentadoria, de que trata a Lei nº
8.186, de 1991, aos ferroviários da RFFSA, alcançando todos aqueles que foram admitidos até 21 de maio
de 1991, corrigindo a abrangência da Lei, que estabeleceu a data de 31 de outubro de 1969, deixando a
descoberto os empregados admitidos dessa data até
a sua vigência.
4. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser considerado plenamente atendido, uma vez que
as despesas relativas à medida em pauta, em 2002,
da ordem de R$7,2 milhões, perfazendo um total de
R$18 milhões quando considerada a parte de R$10,8
milhões, do orçamento do Ministério da Previdência e
Assistência Social, encontram-se previstas no Projeto
de Lei Orçamentária Anual, com recursos alocados
no âmbito do Ministério da Previdência e Assistência
Social, sendo absorvidas pela margem líquida de ex pansão para despesas de caráter continuado calculada e demonstrada no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.
5. Nos exercícios de 2003 e 2004, respectivamente, as despesas estimadas em R$11 milhões e
R$12,6 milhões, perfazem um total de R$27,4 milhões em 2003 e R$31,4 milhões em 2004. Conforme
estatística existente no grupo atualmente beneficiado, desde 1991 até o momento, anualmente ocorre
um decréscimo físico de 2,16% e um decréscimo fi nanceiro de 2,71%. Desta forma, considerando a pre visão de cessação de benefícios na ordem de 2.100
ao ano permite afirmar que o ingresso de 1.000 novas
complementações em 2003 e igual número em 2004
não representará qualquer acréscimo ao total praticado em 2002.
6. Serão abrangidos por esta medida 6.500 aposentados em 2002, 1.000 aposentados em 2003 e
1.000 aposentados em 2004, perfazendo um total,
para o triênio, de 8.500 aposentados.
7. Estas, Senhor Presidente, são, em síntese, as
razões que justificam o Projeto de Lei que ora submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência.
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Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
LEI Nº 3.115, DE 16 DE MARÇO DE 1957
Determina a transformação das empresas ferroviárias da União em sociedades por ações, autoriza a constituição da
Rede Ferroviária Federal S.A., e dá outras
providências.
LEI Nº 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários, e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos irão para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es ses 5 projetos têm, conforme entendimento político,
prioridade absoluta por conta do prazo da legislação
eleitoral.
Em contato com todas as Lideranças e também
com o Senador Bernardo Cabral, fui designado Relator de todos esses projetos. Eu gostaria de pedir a V. Exª
que, tendo em vista esse entendimento, votássemos
na manhã de hoje esses 5 projetos, cujos pareceres
estão prontos e poderão ser proferidos em plenário.
Temos condições, de acordo com o entendimento
com os Líderes, de votar esta matéria ainda hoje pela
manhã.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Francelino Pereira.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esses
cinco requerimentos, com a concordância das
Lideranças, serão votados após a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, Sr. Presidente. Inclusive nós, da Oposição,
estamos de acordo. Ontem, conversamos com
diversas entidades do Judiciário e também com os da
futura Oposição – como já reconhece o Senador
Romero Jucá –, que estão de acordo com a votação,
no dia de hoje, atendendo à solicitação da Ajuf e das
diversas entidades presentes a esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Congratulo-me com a Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à

ORDEM DO DIA
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Requerimentos de Destaque nºs 340 a 356, de 2002;
e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de
2001, que tramitam em conjunto.
Transcorre hoje a segunda sessão de
discussão.
Discussão em conjunto da proposta e das
emendas.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
São os seguintes os itens que tramitam
em conjunto com a matéria constante do
Item 2:
–3–

Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo
29-A da Constituição Federal (estabelece limites de
despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz
Otávio, oferecendo a redação para o segundo turno.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92,
de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modificações na estrutura do poder Judiciário, tendo
Parecer sob nº 538, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Bernardo Cabral, favorável, com as Emendas nºs 1 a
105-CCJ, que apresenta; encaminhando os

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 5, 16, 21, 23, 33,
54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20
e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21,
de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de
2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Geraldo Althoff, que acrescenta parágrafos aos
artigos 27 e 168 e altera os artigos 28 e 29 da
Constituição Federal, que tratam de relações
jurídico-orçamentárias entre os Poderes dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
–5–
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 16,
de 1999, tendo como primeira signatária a Senadora
Heloísa Helena, que altera a redação do § 1º do art.
99 e o art. 168 da Constituição Federal, a fim de
estabelecer, para os poderes e órgãos que
especifica, limites nas dotações das respectivas
propostas orçamentárias.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
–6–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art.
98 da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
–7–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Roberto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109
da Constituição Federal, para atribuir ao Superior
Tribunal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação
de varas da Justiça Federal especializadas em
processar e julgar os crimes financeiros.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).

Junho de 2002

–8–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Jefferson Péres, que altera o art. 114 da Constituição
Federal, para indicar as partes que têm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que
este pode ocorrer.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
–9–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54,
de 1999, tendo como primeira signatária a Senadora
Luzia Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da
Constituição Federal, para estabelecer princípio
relativo à composição dos Tribunais Superiores.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I
do artigo 96 da Constituição Federal, para determinar
eleições diretas para os órgãos diretivos dos
tribunais.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
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– 11 –

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 71,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 18
da Constituição Federal e dá nova redação ao art.
132 da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me iro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 92, de 1999, tendo como pri meiro signatário o
Senador Paulo Souto, que acrescenta alínea ao
inciso I do art. 102 da Constituição, para conferir
ao Supremo Tribunal Federal competência para
julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais, de sembargadores e membros dos Tribunais Regionais
Federais.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16,
21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 74,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Pedro Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Cons tituição Federal, para autorizar os integrantes do Mi nistério Público a oferecer lista tríplice à escolha do
Procurador-Geral da República.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).
– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 81,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Ney Suassuna, que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 1,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Tião Viana, que altera o artigo 104 da Constituição
Federal e dá outras providências.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
José Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso
parlamentar e as férias forenses coletivas.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).
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– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Sebastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da
Constituição Federal, a fim de estabelecer que a
escolha do candidato ao cargo de Procurador-Geral
da República será feita mediante processo eletivo.
(Tramitando em conjunto com a matéria
constante do Item 2).
– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador João Alberto
Souza, que altera o art. 128 da Constituição para determinar a indicação do Procurador-Geral da República
dentre os integrantes de lista tríplice escolhida pelos
membros do Ministério Público Federal, mediante eleição.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do Item 2).
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 20:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 2002 (nº 1.219/99, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação do Dia Nacional
do Consumidor, tendo
Parecer sob nº 418, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Gerson Camata, favorável, com
a Emenda nº 1-CE, de redação, que apresenta.
Discussão, em conjunto, do projeto e da
emenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.(Pausa)
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Roberto Freire, para encaminhar.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é redundante criar o Dia do Consumidor é
algo redundante, porque todos os dias deveriam ser o
Dia do Consumidor, inclusive o de sua defesa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não
havendo mais oradores para encaminhar a votação,
declaro encerrado o encaminhamento.
Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 28,
de 2002, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1, de redação, da
Comissão de Educação. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a
votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 2002
(Nº 1.219/99, na Casa de origem)
Dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Consumidor, que será comemorado, anualmente, no dia 15
de março.
Art. 2º Os órgãos federais, estaduais e municipais de defesa do consumidor, promoverão festividades, debates, palestras e outros eventos, com vistas a
difundir os Direitos do Consumidor.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
EMENDA Nº 1 – CE.
Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:
Art. 2º Os órgãos federais, estaduais e
municipais de defesa dos consumidores promoverão festividades, debates, palestras e
outros eventos, com vistas a difundir os direitos do consumidor.

JUNHO 2002
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 21:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 390, de 2001 (nº
890/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun dação Educativa e Cultural de Coroatá para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Coroatá,
Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 128, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Gilvam Borges.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a
votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2001
(Nº 890/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa e Cultural de Coroatá para executar serviço de radiodifusão
sonora em Freqüência Modulada na cidade de Coroatá, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 426, de 3 de agosto de 2000, que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural de Coroatá
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em Freqüência
Modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Coroatá, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 22:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2002

107
Sexta-feira 21 12741

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 18, de 2002 (nº
1.443/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cantares de Salomão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob nº 347, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Ad hoc Senador Jonas Pinheiro, com abstenção do Senador Eduardo Suplicy.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a
votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2002
(Nº 1.443/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cantares de Salomão para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 385, de 12 de julho de 2001, que outorga permissão à Fundação Cantares de Salomão para exe cutar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 23:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 72, de 2002 (nº
1.194/2001, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que autoriza a Sociedade
dos Ecologistas de Tambaú a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tambaú, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 401, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Chico Sartori.
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2002
Nº 1.194/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Sociedade dos Ecologistas de Tambaú a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Sociedade dos Ecologistas de Tambaú a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tambaú, Esta do de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 24:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 73, de 2002 (nº
1.196/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural Nascente do Vale de
Alfredo Wagner a executar serviço radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo Wag ner, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 402, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Geraldo Althoff.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, a região de Alfredo Wagner fica praticamente no início da serra, em Santa Catarina. Portanto, o projeto referente a essa emissora, relatado
pelo Senador Geraldo Althoff, é pertinente, visto que
a emissora é extraordinária e alcança ótima repercussão. Nós, catarinenses – estão aqui os Senadores suplentes Adir Gentil e Ari Stadler – estamos entusiasmados para que essa emissora da região do vale de
Alfredo Wagner vá ao ar.
Por isso, deixamos aqui o nosso registro favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2002
(Nº 1.196/201, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Nascente do
Vale de Alfredo Wagner a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina.
Art 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 25:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 75, de 2002 (nº
1.199/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Francisco a executar serviço de
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radiodifusão comunitária na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 443, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2002
(Nº 1.199/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária São Francisco a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 488, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária São Francisco a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 26:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 80, de 2002 (nº
1.043/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
e Movimento Comunitário Rádio Paz no Valle FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camboriú, Estado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 403, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Althoff.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2002
(Nº 1.043/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio
Paz no Valle FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Camboriú, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 249, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz no
Valle FM a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 27:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 170, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 170, de 2002 (nº
1.349/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Cabuginet Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 588, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Benício Sampaio, com abstenção do Senador
Geraldo Cândido e Eduardo Suplicy.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 170, DE 2002
(Nº 1.349/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Cabuginet Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de junho de 2001, que outorga con cessão à Cabuginet Comunicações Ltda., para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 28:
REQUERIMENTO Nº 297, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 297, de 2002, do Senador Osmar
Dias, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 237,
de 2000, de sua autoria.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2000, vai
definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Co mis são Di retora
oferecendo a reda ção fi nal ao Proje to de Lei da
Câmara nº 28, de 2002, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exercício, Se na dor Ronaldo Cu nha
Lima.
É lido o seguinte:
PARECER N° 617, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 2002 (n° 1.219, de 1999,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 2002 (n° 1.219,
de 1999, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Consumidor, consolidando a
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Emenda nº 1, da Comissão de Educação, aprovada
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho de
2002. – Ramez Tebet, Antonio Carlos Valadares,
Mozarildo Cavalcanti, Ronaldo Cunha Lima.
ANEXO AO PARECER Nº 617, DE 2002
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n° 28, de 2002 (nº 1.219, de 1999,
na Casa de origem).
Dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Dia Nacional do Consumidor, que será comemorado, anualmente, no dia 15 de
março.
Art. 2º Os órgãos federais, estaduais e municipais de defesa do consumidor promoverão festividades, debates, palestras e outros eventos, com vistas a
difundir os direitos do consumidor.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 405, DE 2002
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2002 (nº 1.219/99, na
Casa de origem), que dispõe sobre a criação do Dia
Nacional do Consumidor.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2002. – Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
agora à apreciação do Requerimento nº 398, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei do Senado nº 16, de 2001.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai figurar na Ordem do Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
agora à apreciação do Requerimento nº 399, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 52, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai figurar na Ordem do Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
agora à apreciação do Requerimento nº 400, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 62, de 2002, que dispõe sobre a
remuneração da Magistratura da União.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 400, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de
2002 (nº 6.879/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
que dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
designado pelo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para oferecer o parecer.
PARECER Nº 618, DE 2002 (DE PLENÁRIO)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a matéria é extremamente importante
para o Judiciário Brasileiro. O Projeto de Lei cumpre a
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técnica legislativa, a Legislação e atende à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Portanto, depois de um amplo entendimento de todas as Lideranças, o parecer é
favorável. Peço a aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Passa-se à discussão do projeto, em turno úni co. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 62, DE 2002
(Nº 6.879/2002, na Casa de origem )
(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal)
Dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Até que seja editada a lei prevista no art.
48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento
básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fi xado em R$3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos)
§ 1º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração
as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo
de serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º A re muneração dos Membros da Magistratura da União ob ser va rá o escalonamen to de
cinco por cen to en tre os di versos ní veis, ten do
como re ferência a re muneração, de ca ráter per manente, perce bi da por Minis tro do Su pre mo Tri bu nal
Federal.
§ 3º A remuneração decorrente desta lei inclui e
absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou
judicial, até a publicação desta lei.
Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, com
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efeitos financeiros a partir da data nele mencionada,
passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela lei, e a decorrente desta lei.
§ 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655,
de 2 de junho de 1998.
§ 2º Os efeitos fi nanceiros decorrentes des te
artigo serão satisfeitos em vinte e quatro parcelas
mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de
2003.
§ 3º o valor do abono variável da Lei nº 9.655, de
2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma
fixada neste artigo.
Art. 3º A remuneração total de servidor do Poder
Judiciário da União, incluídos os valores percebidos
pelo exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, não poderá ultrapassar a remuneração,
em bases anuais, correspondente ao Magistrado do
órgão a que estiver vinculado.
Art. 4º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da
União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta lei
observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de ju nho de 2002, inclusive.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à apreciação do Requerimento nº 401, de 2002, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 63, de 2002, que altera dispositivos da Lei
nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, que reestrutura
as carreiras dos servidores do Poder Judiciário e da
União
Em votação o requerimento, que tem a unanimidade das Lideranças.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 401, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de
2002 (nº 5.314/2001, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei nº 9.421, de
24 de dezembro de 1996, e reestrutura as
carreiras dos servidores do Poder Judiciário
da União.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.
PARECER Nº 619, DE 2002 (DE PLENÁRIO)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para proferir pa recer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, da mesma for ma, esse pro je to com plementa o que vota mos anteriormente. Ele rees tru tura as carreiras dos ser vidores do Poder Judiciário
e da União, ação extremamente impor tan te para
dar agi li da de e presteza ao cumpri men to juris di cional.
Por tudo isso, cumprindo a legislação da responsabilidade fiscal e a legislação pertinente à execução, damos parecer favorável e pedimos a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT –
RS) – Sr. Presidente, peço a palavra para en caminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT –
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
em pri meiro lugar, quero cumprimentar a Câ mara
e o Senado pelo consenso em agilizar esses projetos que estão diretamente ligados à vida, à trajetória e à luta dos servidores do Poder Judiciário e
da União. Estamos falando de qualidade, de seriedade, de garra na luta e de combatividade, que fi zeram com que se chegasse à construção de algo
que, se não é o melhor ou aquilo que os funcioná-

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rios do Poder Ju diciário merecem, é o máximo que
se obteve no momento. Daí a nossa solidariedade
à luta dos funcionários e a certeza de que ainda
chegará o dia em que os trabalhadores deste País
não precisarão fazer greve para atingir seus objetivos, pois, apenas por sua vontade e re conhecimento, te rão a garantia de suas conquistas e de
sua luta.
Cumprimento, portanto, todos os trabalhadores
do Brasil, certa de que esta Casa, que está fazendo
justiça agora aos servidores do Poder Judiciário, pro cederá da mesma forma, na próxima semana, em re lação aos da Receita Federal. Faço aqui este alerta:
temos que reconhecer a luta dos auditores. Convém
salientar que a exclusão dos técnicos da Receita Fe deral me parece incorreta, injusta.
Antes de encerrar minha intervenção sobre to dos esses projetos, faço um apelo, Sr. Presidente. Na
pauta da próxima sessão do Congresso Nacional,
que V. Exª, com tanta determinação, vai submeter à
análise dos Srs. Congressistas, consta a matéria ligada aos servidores da Receita Federal. Solicito que
também se inclua na referida pauta o veto a um projeto da mais alta relevância, o PLC nº 6, de 2002, que
está diretamente ligado aos trabalhadores dos Correios, batalhadores incansáveis, que há mais de dez
anos estão nessa luta.
Cumprimento, mais uma vez, a árdua luta dos
servidores e trabalhadores de todos os setores des te País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em
votação o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de
2002 .
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 63, DE 2002
(Nº 5.314/2001, na casa de origem)
(De iniciativa do Poder Judiciário)
Altera dispositivos da Lei nº 9.421,
de 24 de dezembro de 1996, e reestrutura
as carreiras dos servidores do Poder Ju diciário da União.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 7º e 9º da Lei nº 9.421, de 24 de
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta lei
dar-se-á mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1º A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o
seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de um ano,
com a periodicidade prevista em regulamento, sob os critérios nele fixados e de acordo
com o resultado de avaliação formal de de sempenho.
§ 2º A promoção é a movimentação do
servidor do último padrão de uma classe
para o primeiro padrão da classe seguinte,
observado o interstício mínimo de um ano em
relação à progressão funcional imediatamente
anterior, dependendo, cumulativamente, do
resultado de avaliação formal do desempenho
e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na
forma prevista em regulamento.
§ 3º São vedadas a promoção e a pro gressão funcional durante o estágio probatório, findo o qual será concedida ao servidor aprovado a progressão funcional para o
quarto padrão da classe “A” da respectiva
carreira.” (NR)
“Art. 9º Integram ainda os Quadros
de Pessoal referidos no art. 1º as Funções
Comissionadas, escalonadas de FC-1 a
FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de
atribuições de direção, che fia e assessoramento.
§ 1º Cada órgão do Poder Judiciário
destinará, no mínimo, oitenta por cento do
total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes
das Carreiras Judiciárias da União, designando-se para as restantes exclusivamente servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas
carreiras ou que sejam titulares de empre-
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gos públicos, observados os requisitos de
qualificação e de experiência previstos em
regulamento.
§ 2º Pelo menos cinqüenta por cento
dos cargos em comissão a que se refere o
caput, no âmbito de cada órgão do Poder
Judiciário, serão des tinados a ser vidores
integrantes das car reiras judiciárias da
União, na forma prevista em regulamento.”
(NR)
Art. 2º É vedada a criação de emprego público
cujas atribuições coincidam com as previstas para
as Carreiras Judiciárias, bem como a terceirização
ou a execução indireta dessas atribuições.
Art. 3º Os cargos efetivos das carreiras de Au xiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, a que se refere o art. 2º da Lei nº 9.421, de 24
de dezembro de 1996, ficam reestruturados na for ma do Anexo I, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no
Anexo II.
Art. 4º Os vencimentos básicos dos cargos das
Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do
Anexo III.
Art. 5º A remuneração das Funções Comissionadas e dos Cargos em Comissão de que trata o art.
9º da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, é a
constante dos Anexos IV e V.
§ 1º O servidor investido em Função Comissionada poderá optar pela remuneração de seu cargo
efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI.
§ 2º O servidor nomeado para Cargo em Comissão poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores
constantes do Anexo VII.
Art. 6º Aos servidores das Carre i ras Ju di ciá rias, ati vos ou ina tivos, e aos pensi o nis tas será devida par cela, a título de diferença indi vi du al, no va lor
igual ao do eventual decrés ci mo re sultante da aplicação des ta lei em sua remuneração ou provento.
Art. 7º Fica extinto o Adicional de Padrão Judiciário – APJ, de que tratam o art. 8º e o art. 14, II, da
Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 8º A Gratificação de Atividade Judiciária –
GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.421, de 24 de
dezembro de 1996, passa a ser calculada mediante a
aplicação do percentual de doze por cento, incidente
sobre os vencimentos básicos estabelecidos no art.
4º, Anexo III, desta lei.
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Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela
remuneração da Função Comissionada e do Cargo
em Comissão, constantes dos Anexos IV e V desta
lei, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que trata este
artigo.
Art. 9º Os órgãos do Poder Judiciário da União
ficam autorizados a transformar, sem aumento de
despesa, no âmbito de suas competências, as Fun ções Comissionadas e os Cargos em Comissão de
seu Quadro de Pessoal, vedada a transformação de
função em cargo ou vice-versa.
Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal
e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os regulamentos necessários à aplicação desta lei, buscando
a uniformidade de critérios e procedimentos.
Art. 11. As disposições desta lei aplicam-se aos
aposentados e aos pensionistas.
Art. 12. Ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta lei.
Art. 13. A diferença entre a re muneração fixada por esta lei e a decorrente da Lei nº 9.421, de 24
de dezembro de 1996, será implementada em parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte razão:
I – vinte e cinco por cento, a partir de 1º de junho
de 2002;
II – quarenta e cinco por cento, a partir de 1º de
junho de 2003;
III – setenta e cinco por cento, a partir de 1º de
janeiro de 2004; e
IV – integralmente, a partir de 1º de janeiro de
2005.
Parágrafo único. Não se aplica às parcelas pre vistas neste artigo o disposto no art. 3º da Lei nº
10.331, de 18 de dezembro de 2001.
Art. 14. A eficácia do disposto nesta lei fica condicionada ao atendimento do § 1º do art. 169 da
Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 15. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da
União.
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revogam-se os arts. 3º, 8º e 14 da Lei
nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à apreciação do Requerimento nº 402, de 2002, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 64, que reestrutura a carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União e dá outras providências.
Em votação o requerimento, assinado por todas
as Lideranças partidárias.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 64, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº , de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 64, de
2002 (nº 5.440/2001, na Casa de origem), de
iniciativa do Ministério Público da União, que
altera dispositivos da Lei nº 9.953, de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União, e dá outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.

PARECER Nº 620, DE 2002
(DE PLENÁRIO)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabamos de
aprovar a reestruturação e o fortalecimento do Poder
Judiciário, e também há, na pauta desta manhã, dois
projetos que fortalecem e melhoram a atuação do Ministério Público Federal.
O Projeto de Lei da Câmara nº 64 reestrutura a
carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério da União.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Em votação o projeto.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, congratulo-me
com o Senado Federal, nesta manhã, pela decisão de
votar estas duas matérias: a que se refere ao Poder
Judiciário e a que diz respeito ao Ministério Público.
Tenho acompanhado a luta dos trabalhadores
do Poder Judiciário e do Ministério Público na busca
da reestruturação de suas carreiras. Considero louvável a aprovação desta matéria na manhã de hoje, que
viabiliza a sanção do Presidente da República antes
do recesso e, portanto, das eleições, permitindo que a
lei passe a valer imediatamente.
Congratulo-me com V. Exª, com o Relator e com
o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o Projeto de lei da Câmara nº 64, de 2002. (Pausa)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 64, DE 2002
(Nº 5.440/2001, na casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Altera dispositivos da Lei nº 9.953,
de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União, e dá ou tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo de que trata a Lei nº 9.953, de 4 de janeiro de 2000,
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“Art. 4º São requisitos de escolaridade
para ingresso nas carreiras de Analista e
Técnico do Ministério Público da União,
atendidas, quando foi o caso, formação es pecializada e experiência profissional, a se rem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso:
I – para a Carreira de Técnico do Ministério Público da União, o ensino médio,
ou curso técnico equivalente;
II – para a Carreira de Analista do Mi nistério Público da União, o ensino superior,
inclusive licenciatura plena, correlacionado
com as áreas previstas no Anexo I."(NR)

“Art. 11. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta lei
dar-se-á mediante progressão funcional e
promoção.
§ 1º A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o
seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de um ano e
dar-se-á em épocas e sob critérios fixados
em regulamento, de acordo com resultado
de avaliação formal de desempenho.
§ 2º A promoção é a movimentação do
servidor do último padrão de uma classe
para o primeiro padrão da classe seguinte,
observado o interstício mínimo de um ano
em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e dependerá, cumulativamente do resultado de avaliação formal do
desempenho e da participação em curso de
aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na forma prevista em regulamento." (NR)
“Art. 13. As Funções Comissionadas –
FC, escalonadas de FC–1 a FC–l0, compreendem as atividades de direção, chefia, assessoramento e assistência.
§ 1º Cada ramo do Ministério Público
da União destinará, no mínimo, setenta por
cento do total das funções comissionadas
para serem exerci das por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e de
experiência, conforme se dispu ser em re gulamento.
§ 2º As FC–7 a FC–10 serão exercidas, preferencialmente, por servidores integrantes das carreiras de Analista e Técnico
do Ministério Público da União, na forma
prevista em regulamento, e serão consideradas cargo em comissão, quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a
Administração Pública." (NR)

“Art. 9º Os Quadros de Pessoal dos ór gãos de que trata o art. 2º compreendem os
cargos efetivos das carreiras de Analista e
Técnico do Ministério Público da União e as
Funções Comissionadas – FC” (NR)

Art. 3º Os ocupantes das carreiras de Analista
e Técnico do Ministério Público da União executam
atividades exclusivas de Estado, relacionadas ao
exercício de atribuições de natureza técnicas e admi-

fica desmembrada nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União.
§ 1º Ficam transformados, mantidas as respectivas áreas de atividades e especializações profissionais:
I – em cargos de Técnico do Ministério Público
da União, da Carreira de mesma denominação, os
cargos vagos e ocupados de Técnico da Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União;
II – em cargos de Analista do Ministério Público
da União, da Carreira de mesma denominação, os
cargos vagos e ocupados de Analista da Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União.
§ 2º Fica extinto o nível Auxiliar da Carreira de
Apoião.
Art. 2º Os arts. 3º, 4º, 9º, 11 e 13 da Lei nº 9.953,
de 4 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a se guinte redação:

“Art. 3º As Carreiras de Analista e Téc nico do Ministério Público da União são
constituídas dos cargos de mesma denominação, de provimento efetivo, estruturados
em classes e padrões, nas diversas áreas
de atividades, conforme o Anexo I.” (NR)
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nistrativas, essenciais à prestação jurisdicional do
Estado que lhes são inerentes, no âmbito do Ministério Público da União.
Art. 4º A partir de 1º de junho de 2002, os cargos
efetivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do MPU, a que se refere o art. 1° da Lei n° 9.953, de 4
de janeiro de 2000, transformados pelo art. 1º desta
lei, ficam reestrutura dos na forma do Anexo I desta
lei, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo IV desta
lei.
Art. 5º A transformação dos atuais cargos de
Analista e Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União nos
seus correspondentes das novas carreiras observará
a correlação contida no Anexo II.
Art. 6º A partir de 1º de junho de 2002, os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras de Analista
e Técnico do Ministério Público da União passam a
ser os constantes do Anexo III desta lei.
§ 1º Sem prejuízo da aplicação dos percentuais
concedidos a título de revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais a partir de 30 de ju nho de 2002, incidirão sobre os valores referidos no
caput, cumulativamente, os acréscimos constantes
do Anexo III-b.
§ 2º Não se aplica às parcelas previstas neste
artigo o disposto no art. 3º da Lei n° 10.331, de 18 de
dezembro de 2001.
Art. 7º As remunerações das Funções Comissionadas de que trata o art. 9° e 13 da Lei n° 9.953, de 4
de janeiro de 2000, inclusive para os ocupantes sem
vínculo efetivo com a Administração Pública, são as
remunerações constantes do Anexo V desta lei.
Parágrafo único. Ao servidor integrante das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da
União e ao requisitado, investido em Função Comissionada, é facultado optar pela remuneração de seu
cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos
valores constantes do Anexo VI desta lei.
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da Lei nº 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passa a ser
calculada mediante a aplicação do percentual de trinta por cento incidente sobre os vencimentos básicos
fixados no Anexo III desta lei, para os ocupantes de
cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico
do Ministério Público da União.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes de
Função Comissionada sem vínculo efetivo com a
Administração Pública e os requisitados que optarem
pela remuneração de seu cargo efetivo na forma do
parágrafo único do art. 7° desta lei não perceberão a
GAMPU.
Art. 10. Constatada a redução de remuneração,
proventos ou pensão decorrente da aplicação do dis posto nesta lei, a diferença será paga a título de van tagem pessoal nominalmente identificada, sujeita aos
reajustes gerais concedidos aos servidores públicos
federais.
Art. 11. O Procurador-Geral da República fica
autorizado a transformar, no âmbito do Ministério Público da União, as Funções Comissionadas de seu
Quadro de Pessoal, desde que disso não resulte au mento de despesas.
Art. 12. As disposições desta lei aplicam-se aos
aposentados e aos pensionistas.
Art. 13. Ficam absorvidas pelos vencimentos
decorrentes da aplicação do disposto nesta lei, con forme definido no inciso II do art. 1º da Lei nº 8.852, de
4 de fevereiro de 1994, as vantagens e diferenças remuneratórias eventualmente pagas, a qualquer título,
aos servidores integrantes das carreiras de que trata
esta lei, ativos, inativos e pensionistas, ressalvadas
as relacionadas a incorporações decorrentes do exercício de cargos comissionados, funções de confiança
e do tempo de serviço, na forma da lei.
Art. 14. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União.

Art. 8° Fica extinto o Adicional do MPU – AMPU
de que tratam o art. 12 e o inciso II do art. 17, da Lei n°
9.953, de 4 de janeiro de 2000.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9º A Gratificação de Atividade do Ministério
Público da União – GAMPU a que se refere o art. 16

Art. 16. Revogam-se os arts. 12 e 17 da Lei n°
9.953, de 4 de janeiro de 2000.

122
12756 Sexta-feira 21

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2002
Junho de 2002

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123
Sexta-feira 21 12757

124
12758 Sexta-feira 21

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2002
Junho de 2002

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125
Sexta-feira 21 12759

126
12760 Sexta-feira 21

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2002
Junho de 2002

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127
Sexta-feira 21 12761

128

ANAIS DO SENADO FEDERAL

12762 Sexta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à apreciação do Requerimento nº 403, de 2002, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 65, de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos membros do Ministério Público. O requerimento foi firmado por todas as Lideranças.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação do projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 403, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 65, de
2002 (nº 6.882/2002, na Casa de origem),
de iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que dispõe sobre a remuneração dos
membros do Ministério Público da União.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.
PARECER Nº 621, DE 2002
(DE PLENÁRIO)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o parecer é favorável, pe los mes mos motivos relatados nos pro jetos
anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Em discussão o Projeto de Lei da Câmara nº 65,
de 2002. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

JUNHO 2002
Junho de 2002

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 65, DE 2002
(Nº 6.882/2002, na Casa de origem)
(De iniciativa da Procuradoria-Geral da República)
Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Ministério Público da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Até que seja editada a lei prevista no art.
48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento
básico do Procurador-Geral da República é fixado em
R$3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e
trinta e um centavos)
§ 1º O valor da representação mensal do Procurador-Geral da República será equivalente ao fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração
as parcelas percebidas, em bases anuais, pelo Procurador-Geral da República em razão de tempo de
serviço ou atuação junto à Justiça Eleitoral.
§ 3º A remuneração dos membros do Ministério
Público da União observará o escalonamento de cin co por cento entre os diversos níveis, tendo como re ferência a remuneração, de caráter permanente, percebida pelo Procurador-Geral da República.
§ 4º A remuneração decorrente desta lei inclui e
absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios
percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão
administrativa ou judicial, até a publicação desta lei.
Art. 2º O valor do abono variável concedido pelo
art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do Ministério Público da União, com
efeitos financeiros a partir da data nele mencionada e
passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da União, vigente à data daquela lei, e a decorrente desta lei.
§ 1º Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros
do Ministério Público da União, a qualquer título, por
decisão administrativa ou judicial, após a publicação
da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
§ 3º o valor do abono variável da Lei nº 9.655, de
2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma
fixada neste artigo.
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Art. 3º O servidor dos Quadros de Pessoal da
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União não poderá perceber, a título de
vencimento básico e vantagens permanentes, importância superior a oitenta por cento da remuneração
devida ao Procurador-Geral da República.
Art. 4º As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas ao Ministério Público da União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta lei
observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de ju nho de 2002, inclusive.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à apreciação do Requerimento nº 404, de 2002, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 66, de 2002, que dispõe sobre o posicionamento dos servidores ocupantes dos cargos na
carreira de especialista em meio ambiente, na tabela
de vencimentos instituída pela Lei nº 10.410, de 11 de
janeiro de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à apreciação do projeto de lei, já que
foi aprovado o requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº , de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de
2002 (nº 6.546/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre posicionamento dos servidores ocupantes de cargos da Carreira de
Especialista em Meio Ambiente na Tabela
de Vencimentos instituída pela Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.
PARECER Nº 622, DE 2002 (DE PLENÁRIO)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, Srªs e Srs. Senadores, nos mesmos termos,
o parecer é favorável. Peço a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 66, DE 2002
(Nº 6.546/2002, na Casa de origem de
iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre posicionamento dos
servidores ocupantes de cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente
na Tabela de Vencimentos instituída pela
Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os servidores ocupantes dos atuais cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Ministério do
Meio Ambiente – MMA e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, alcançados pelo § 1º do art. 1º da Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002, serão posicionados
nas Tabelas de Vencimentos constantes dos Anexos
I, II e III da mencionada lei, a partir de 10 de maio de
2002, em Classes e Padrões com vencimento igual
ou imediatamente superior aos vencimentos dos cargos originários, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 10 de
maio de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 19:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 27, de 2002 (nº
1.432/99, na Casa de origem), que institui o
12 de agosto como o Dia Nacional da Juventude, tendo
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Parecer favorável, sob nº 417, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Ricardo Santos.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
matéria.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 2002
(Nº 1.432/99, na Casa de Origem)

Junho de 2002

b) Qual o teor do termo de compromisso firmado pela CVM e essas empresas em
abril de 2002?
c) O detalhamento das informações
pertinentes ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) pagos à CVM pela AmBev
e pela BRACO. Qual a natureza e a finalidade desse pagamento?
É o relatório.
II – Voto
A proposição está em conformidade com os termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art.
216, I, do Regimento Interno desta Casa, bem como
com as normas de admissibilidade previstas no Ato
da Mesa nº 1, de 2001, razão pela qual pronunciamo-nos favoravelmente ao encaminhamento do Requerimento nº 213, de 2002.

Institui o 12 de agosto como Dia Na cional da Juventude.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Juventude, a ser celebrado em todo o território brasileiro, anualmente, no dia 12 de agosto.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 623, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 213, de 2002.
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
O Senador Romeu Tuma requer, nos termos re gimentais, sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de
Estado da Fazenda as seguintes informações:
a) Que inquérito(s) administrativo(s)
existem no âmbito da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) contra a Companhia de
Bebidas das Américas (AmBev) e a BRACO
S.A. (holding que controlava a Companhia
Cervejaria Brahma)?

PARECER Nº 624, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal sobre
Requerimento de Informações nº 291, de
2002, em que o Senador Eduardo Matarazzo Suplicy solicita ao Ministro de
Estado da Educação cópias dos relatórios de auditorias realizadas atendendo as
sugestões da Comissão de Sindicância,
constituída pela Portaria nº 366/2001,
destinada a apurar irregularidades na
aplicação dos recursos provenientes do
Programa de Garantia de Renda Mínima –
PGRM.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
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I – Relatório
Com fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, o ilustre Se nador Eduardo Matarazzo Suplicy apresenta requerimento de informações no sentido de que lhe seja en caminhado, pelo Ministro de Estado da Educação, cópias dos relatórios de auditoria realizadas atendendo
as sugestões da Comissão de Sindicância, constituída pela Portaria nº 366/2001, destinada a apurar irregularidades na aplicação dos recursos provenientes
do Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM.
Argumenta o nobre Senador que, a partir de denúncias sobre indícios de irregularidades na aplicação de recursos do citado PGRM, levadas por ele ao
conhecimento do Ministro da Educação, foi criada Comissão de Sindicância, que concluiu pela necessidade de o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu cação (FNDE) efetuar auditorias para averiguar as
possíveis irregularidades.
Decorrido um ano após o encerramento dos trabalhos da referida Comissão, o eminente parlamentar
avalia que as auditorias tenham sido realizadas e
considera de grande importância às atribuições cons titucionais do Congresso Nacional conhecer os relatórios.
II – Voto do Relator
O marco legal do requerimento de informações
encontra-se inserto nas disposições constitucionais
do art. 50, § 2º, que assim estabelece:
“Art. 50............... ...................................
..............................................................
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando crime de responsabilidade a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, bem como a prestação de informações
falsas”.
Em sintonia com as disposições supratranscritas, o art. 215 do Regimento Interno do Senado Fe deral, que disciplina as modalidades de requerimento, prescreve que os requerimentos de informações
inserem-se na modalidade escrita e dependente de
decisão da Mesa (v. art. 215, inciso I, alínea a).
Os ritos e restrições a essa modalidade de re querimento constam do art. 216 do citado Regimento
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e do Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990. Cabe
destacar que a proposição em exame encontra-se de
acordo com ambos normativos.
Ademais, convém ressaltar que os requerimentos de remessa de documentos – como ocorre no
caso em apreciação – equiparam-se aos pedidos de
informações, conforme disposto no art. 217 do Regimento desta Casa.
Diante do exposto, e considerando que se encontram satisfeitas as exigências regimentais, nosso
voto é pelo encaminhamento do Requerimento de
Informações nº 291, de 2002, ao Ministro de Estado
da Educação.

PARECER Nº 625, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento de Informações nº 292,
de 2002.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
O Senador Eduardo Suplicy, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do Re gimento Interno, encaminhou a esta Mesa o Requerimento de Informações nº 292, de 2002, no qual solicita o envio de questões à Ministra de Estado da Inte gração Nacional.
O Requerimento tem como objetivo solicitar in formações sobre as prestações de contas dos convênios 220/99 e 531/99, firmados com a prefeitura Municipal de Barra do Corda, Maranhão. No primeiro se mestre de 2001 a Câmara Municipal de Barra do Corda instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos provenientes dos mencionados convênios. Em agosto de 2001, o Relatório da CPI foi encaminhado ao Ministério da Integração Nacional.
Como existe a possibilidade de recursos federais te -
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rem sido desviados, é importante que o Congresso
tenha acesso a essas informações para que possa
cumprir com suas atribuições constitucionais.
II – Análise
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe cutivo, bem como as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990.
III – Voto
Em vista do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento de Informações nº 292, de
2002.

Junho de 2002

aplicação de recursos conveniados por aquela municipalidade com diversos órgãos federais, no período
de 1997 a 2000.
Justifica o distinto parlamentar seu requerimento, com as considerações de que, no ano de 2001, a
Câmara Municipal criou uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI), com o objetivo de elucidar a questão, que resultou infrutífera, porquanto o responsável,
ex-Prefeito, ter-se-ia se recusado a prestar depoimento.
Em face do malogro da CPI municipal, o Ministério da Educação, ao tomar conhecimento das denúncias de irregularidades, determinou a realização de
auditoria, no que diz respeito aos recursos repassados àquele município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
II – Voto do Relator
O marco legal do requerimento de informações
encontra-se inserto nas disposições constitucionais
do art. 50, § 2º, que assim estabelece:

PARECER Nº 626, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal sobre
Requerimento de Informações nº 293, de
2002, em que o Senador Eduardo Matarazzo Suplicy solicita ao Ministro de
Estado da Educação cópia do relatório
de auditoria realizada no Município de
Barra do Corda, no Estado do Maranhão.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
Com fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, o ilustre Se nador Eduardo Matarazzo Suplicy apresenta requerimento de informações no sentido de que lhe seja en caminhado, pelo Ministro de Estado da Educação, cópia do relatório de auditoria realizada por aquele ór gão no Município de Barra do Corda, no Estado do
Maranhão.
Segundo consta, a auditoria fora realizada com
a finalidade de apurar possíveis irregularidades na

“Art. 50. ................................................
..............................................................
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste ar tigo, importando crime de responsabilidade a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, bem como a prestação de informações
falsas”.
Em sintonia com as disposições supratranscritas, o art. 215 do Regimento Interno do Senado Fe deral, que disciplina as modalidades de requerimento, prescreve que os requerimentos de informações
inserem-se na modalidade escrita e dependem de
decisão da Mesa (v. art. 215, inciso I, alínea a).
Os ritos e restrições a essa modalidade de re querimento estão elencados no art. 216 do mesmo
regimento e no Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, os quais se encontram plenamente satisfeitos.
Cabe ressaltar que, a teor das disposições do
art. 217, os requerimentos de remessa de documentos – como ocorre no caso em apreciação – equiparam-se aos pedidos de informações.
Diante de todo o exposto, e considerando que
se encontram satisfeitas todas as exigências constitucionais e regimentais para essa modalidade de pro posição, o nosso voto é pelo encaminhamento do Re-
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querimento de Informações nº 293, de 2002, ao Mi nistro de Estado da Educação, nos termos expostos
pelo signatário.
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II – Análise
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo.
Igualmente, atende os requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma
vez que se encontra dirigido à autoridade ministerial
competente, refere-se a matéria submetida à apreciação do Senado Federal e atinente à sua competência
fiscalizadora e não contém tema vedado por aquele
diploma legal e nem sujeito a sigilo.
III – Voto
Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à
aprovação do Requerimento nº 299, de 2002.

PARECER Nº 627, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 299, de 2002.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
O eminente Senador Eduardo Suplicy, com
base no § 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216
do Regimento Interno, encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 299, de 2002, no qual requer seja solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda có pia do relatório final elaborado pela Comissão criada
mediante a Portaria Ministerial nº 369, de 2001, que
teve como finalidade constituir grupo de trabalho com
o objetivo de analisar e propor medidas relativas a
cessão de empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO a órgãos do Ministério da Fazenda, bem como informações sobre as
providências já implementadas por aquele Ministério
sobre a questão.
O ilustre requerente justifica o pedido afirmando
que faz-se necessária a construção de uma solução
para o problema [dos empregados do SERPRO cedidos ao Ministério da Fazenda] que seja justa para es ses servidores e garanta o bom funcionamento da Se cretaria da Receita Federal. Sendo assim, as informações aqui solicitadas são de fundamental importância
para que esta Casa do Congresso Nacional possa
contribuir para superar a questão. O eminente autor
adita, ainda, que a matéria em questão já foi objeto de
debates no Senado Federal quando da tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 1996, recentemente rejeitada pelo Plenário desta Casa.
É o relatório.

PARECER Nº 628, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 307, de 2002.
Relator: Senador Carlos Wilson
I – Relatório
O Requerimento nº 307, de 2002, de autoria do
nobre Senador Ari Stadler, com fundamento no artigo
50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o
art. 215, 1, a, do Regimento Interno do Senado Federal, solicita ao Ministro de Estado das Comunicações,
informações sobre a compatibilidade entre o nível de
endividamento das empresas concessionárias de
serviços de telecomunicações e o montante de investimentos por elas efetivamente realizados; e sobre a
possibilidade de o volume de dividendos e lucros pagos a acionistas virem a prejudicar a performance
operacional dessas empresas.
O nobre proponente argumenta que a imprensa
tem dado grande destaque a uma possível fragilidade
financeira das empresas concessionárias de serviços
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de telecomunicações, com o acúmulo de prejuízos e
perdas patrimoniais.
Mas na contramão desse cenário de dificuldades financeiras, o jornal Folha de São Paulo, no dia
12-5-02, publicou matéria na qual vários analistas do
mercado de capitais apontam que o processo de en dividamento das empresas de telecomunicações teria ocorrido para financiar o pagamento de lucros e dividendos e não para financiar a expansão dos serviços.
II – Voto
Considerando que a proposição em análise in sere-se na competência fiscalizadora do Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição Federal, estando, de acordo com o Regimento
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 307, de 2002.

Junho de 2002

Como justificação de sua proposição, o nobre
proponente destaca matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 12-5-02, sob o título “Privatizada se Endivida para Embolsar Lucro”, na qual, vários
analistas do mercado de capitais argumentam que o
processo de endividamento das empresas concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica
teria servido para financiar o pagamento de lucros e
de dividendos a seus acionistas e não para financiar
o investimento na expansão de serviços.
O autor do Requerimento em pauta destaca ainda que recentemente, o Congresso Nacional aprovou
a cobrança de uma taxa extraordinária, destinada a
compensar os alegados prejuízos incorridos durante
o período de racionamento.
II – Voto
Considerando que a proposição em análise in sere-se na competência fiscalizadora do Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição Federal, estando, de acordo com o Regimento
Interno do Senado Federal e com o ato da Mesa nº 1,
de 2001, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 308, de 2002.

PARECER Nº 629, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 308, de 2002.
Relator: Senador Carlos Wilson
I – Relatório
O Requerimento nº 308, de autoria do nobre senador Ari Stadler, com fundamento no artigo 50, § 2º
da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I,
a, do Regimento Interno do Senado Federal, solicita
ao Ministro de Estado das Minas e Energia, informações sobre a compatibilidade entre o nível de endividamento das empresas concessionárias de serviços
de distribuição de energia elétrica e o montante de in vestimentos por elas efetivamente realizados e sobre
a possibilidade de o volume de dividendos e lucros
pagos a acionistas virem a prejudicar a performance
operacional dessas empresas.

PARECER Nº 630, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 309, de 2002.
Relator: Senador Carlos Wilson
I – Relatório
O Requerimento nº 309, de 2002, de autoria do
nobre Senador Ari Stadler, com fundamento no artigo
50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o
art. 215, I, a, do Regimento Interno do Senado Federal,
solicita ao Ministro de Estado da Fazenda, es clarecimentos sobre empréstimos bancários realizados
pelas empresas concessionárias de serviço de Telecomunicações e de Energia Elétrica, cujos recursos
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foram utilizados no pagamento de dividendos a acionistas, em sua maioria no exterior, conforme relatos
publicado no jornal Folha de São Paulo, em 12 de
maio de 2002.
II – Voto
Considerando que a proposição em análise in sere-se na competência fiscalizadora do Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição Federal, estando, de acordo com o Regimento
Interno do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 309, de 2002.

PARECER Nº 631, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 310, de 2002, de autoria
do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy,
que requer ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre as medidas adotadas para averiguar as circunstâncias
da morte do Senhor José Cordeiro Santana, encontrado morto no dia 26 de março
de 2002, nas dependências do Núcleo de
Custódia da Polícia Federal de Recife, suposto mandante do assassinato de Fran cisco Assis Araújo, Cacique do povo Xu curu, acirrando o clima de tensão em
Pesqueira – PE.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
O presente Requerimento, de autoria do nobre
Senador Eduardo Suplicy, solicita ao Ministro de
Estado da Justiça, com base nos arts. 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, informações
sobre as medidas adotadas para averiguar as circunstâncias da morte do Senhor José Cordeiro San tana, encontrado morto no dia 26 de maio de 2002,
nas dependências do Núcleo de Custódia da Polícia
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Federal de Recife, suposto mandante do assassinato
de Francisco Assis Araújo, Cacique do povo Xucuru,
acirrando o clima de tensão em Pesqueira-PE.
Pelo requerimento, indaga-se também quanto
às medidas que estão sendo tomadas para garantir a
tranqüilidade pública e para garantir a segurança do
Sr. Rivaldo Cavalcanti de Siqueira, acusado de ser um
dos executores da morte do Cacique. Pergunta, ain da, se é correta a informação de que o Sr, Rivaldo Cavalcanti de Siqueira é beneficiário do Programa de
Proteção a Testemunhas.
É o relatório.
II – Análise
O requerimento sob análise atende ao disposto
no inciso I do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, segundo o qual os requerimentos de in formações serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente à sua competência fiscalizadora, e também se compatibiliza com o preceito contido no § 2º
do art. 50 da Lei Maior, redigido nos seguintes termos:
Art. 50....................................................
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas
referidas no caput deste artigo, importando
em crime de responsabilidade a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.
Ante o exposto, temos a dizer que o requerimento pode seguir seu curso, pois seu objetivo aten de ao interesse público e se afina com a missão
conferida a esta Casa de fiscalizar os atos do Poder
Executivo.
III – Voto
Opinamos, portanto, pela admissibilidade do
Requerimento nº 310, de 2002.
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PARECER Nº 632, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Projeto de Resolução do Congresso nº
03, de 1995 , que “regulamenta a escolha
de membros do Conselho de Comunicação Social pelo Congresso Nacional”.
Relator: Senador Carlos Wilson
I – Relatório
Em pauta o Projeto de Resolução do Congresso
nº 03, de 1995, que “regulamenta a escolha de membros do Conselho de Comunicação Social pelo Con gresso Nacional”, de autoria do nobre Senador José
Eduardo Dutra.
O Conselho de Comunicação Social, previsto
no art. 224, da Constituição Federal, funcionará
como órgão au xiliar do Congresso Nacional, nos
termos da Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991,
que estabelece as atribuições e a composição do
Colegiado.
De acordo com o art. 4º da referida lei, o Conselho de Comunicação Social será composto por 13
membros, sendo três representantes das empresas
de comunicação (rádio, televisão e imprensa escrita),
um engenheiro com notórios conhecimentos na área
de comunicação social, quatro representantes das
categorias profissionais (jornalistas, radialistas, artistas e profissionais de cinema e vídeo) e cinco representantes da sociedade civil.
Segundo o Projeto de Resolução do Congresso
nº 03, de 1995, a escolha dos representantes das categorias acima mencionadas, dar-se-á mediante lista
tríplice que será enviada pelas respectivas entidades
representativas. Os cincos representantes da sociedade civil serão escolhidos mediante uma lista de 15
nomes, elaborada pela Mesa do Congresso Nacional,
ouvidas as lideranças partidárias.
As indicações dos membros do Conselho de
Comunicação Social serão apreciadas por Comissão
Mista, formada por sete Senadores e sete Deputados.
O Parecer da Comissão Mista será apreciado em Ple nário, em sessão pública, sendo a votação procedida
em escrutínio secreto.
É o relatório.
II – Voto
O Conselho de Comunicação Social foi concebido pela Assembléia Nacional Constituinte de 1988,
como um órgão auxiliar do Congresso Nacional, no
trato de questões relacionadas à matéria, tendo sido
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regulamentado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro
de 1991.
O objetivo do Projeto de Resolução do Congresso nº 3, de 1995, é, regulamentar, no âmbito do Con gresso Nacional, os procedimentos a serem observados na eleição dos membros do referido colegiado.
Porém, no dia 05.06.2002, após um entendimento firmado entre as principais lideranças desta
Casa e da Câmara dos Deputados, ocorreu a eleição
dos membros do Conselho de Comunicação Social,
em conformidade com a Lei nº 8.389, de 30.12.1991,
de forma que fica prejudicado o presente projeto de
Resolução.
Assim, diante da realização das eleições para
os membros do Conselho de Comunicação Social, realizada no dia 05.06.2002, entendemos que o presente projeto encontra-se prejudicado, em conformidade
com o disposto no art. 334, a, do Regimento Interno, e
por esta razão, votamos pelo seu arquivamento.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os pareceress lidos vão à publicação.
Volta-se à lista de oradores.
Convido o ilustre Senador Ronaldo Cunha Lima,
para assumir a Presidência, considerando o motivo
relevante que faz com que eu me afaste temporariamente dos trabalhos.
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema
que abordarei, nesta manhã, está relacionado a algumas notícias divulgadas em jornais nacionais nos últimos dias.
Tenho comigo um jornal do dia 18, que diz: “Fernando Henrique afirma que Governadores da Oposição prejudicaram seus Estados”. Há, ainda, outra notícia, que diz: “FHC critica Governadores de Oposição”. Não repetirei as outras notícias. Vou ater-me a
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essas, para, em primeiro lugar, tentar mostrar o quan to é maldosa a afirmação do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, se não desavisada, ainda mais
triste. O chefe de um País deve buscar a integração, o
respeito e o fortalecimento do pacto federativo.
As afirmações feitas pelo Presidente Fernando
Henrique vão totalmente na contramão da História e
dos dados que comprovam que, onde se estabeleceu
uma política de resistência, mas democrática e de
participação, o desenvolvimento econômico e social,
apesar de todos os problemas causados pela política
neoliberal entreguista instalada no País, conseguiu se
fortalecer e avançar.
O Presidente afirmou que o Rio Grande do Sul
poderia ter um pólo industrial ainda maior e que não
entendeu a importância de se concederem incentivos
fiscais à Ford. Sua Excelência elogiou o conjunto das
pessoas da burocracia federal, afirmou que o ex-Go vernador Antônio Britto foi um parceiro muito ativo em
seu primeiro mandato e aproveitou para dizer que o
PT não entendeu a importância de concentrar – pres tem atenção nesta palavra: concentrar – além da GM,
a Ford no Estado.
A manifestação do nosso Governo foi rápida e
precisa e revelou a visão de quem realmente respeita
sua gente, o povo sul-rio-grandense. Nós nos somamos à posição do Governo, que considera político-eleitoreiras essas declarações. O Executivo gaúcho lamenta que Sua Excelência tenha se esquecido
da intervenção que fez, durante o período em que o
Rio Grande Sul estava negociando com a montadora,
em 1999, negligenciando o respeito e o equilíbrio fe derativo necessários. À época, o Presidente da República interferiu diretamente, alterando a lei automotiva
às pressas no Congresso Nacional, e o Governo Fe deral não moveu um dedo sequer para tomar conhecimento da discussão que estava sendo provocada no
Rio Grande do Sul, direcionando os interesses da
Ford para o Nordeste brasileiro.
Srªs e Srs. Senadores, o Rio Grande do Sul tem
crescido e, sem dúvida, esse crescimento tem a face
humana, a voz da solidariedade, da distribuição par ticipativa, e não dos privilégios e dos conchavos que
têm em vista interesses da política internacional.
O Rio Grande do Sul é o quinto Estado mais po puloso do Brasil, com 10,2 milhões de pessoas, e o
terceiro território em extensão nacional. Entre 1994 e
1998, seu PIB ficou estagnado, mas voltou a crescer
3,5% e 4,6 ao ano de 1999 a 2001. Este ano, as ex portações atingiram a cifra de 6,3 bilhões de dólares.
O PIB agropecuário do Rio Grande do Sul cresceu
12%, três vezes mais que o brasileiro.
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Trago outra notícia publicada nos jornais de anteontem. As estratégias colocadas em prática com
base no Governo popular e democrático contrapõem-se a essa política entreguista neoliberal. O
pano de fundo desse cenário aposta em estratégias
diferentes: valorização da riqueza e dos fatores pro dutivos locais, respeito ao meio ambiente, novo direcionamento de recursos públicos para todas as camadas da população, além de inserir outros fatores ine xistentes nessa política nacional, como a humanização do processo de desenvolvimento, conjugando
crescimento econômico e justiça social.
O Governo anterior do Estado do Rio Grande do
Sul optou claramente por tentar substituir a matriz
produtiva tradicional, privatizando empresas públicas,
direcionando as receitas do Estado para a atração de
concentração em poucas e grandes empresas e renegociando a dívida do Estado em patamares que realmente não estabeleceram como prioridade os interesses daqueles que produzem e que trabalham na região.
Não é por acaso que, apenas em 2001, o nosso Governo, atendendo a uma negociação com o Governo anterior e a União, pagou aproximadamente R$1 bilhão daquilo que foi produzido no Rio Grande do Sul, montante destinado ao pagamento de dívida com a União.
Então, essa informação já demonstra como se tratava
o povo antes e como se faz atualmente.
O nosso Governo Democrático e Popular do Rio
Grande do Sul segue uma direção totalmente oposta:
fortalece a matriz produtiva do Estado e aposta na
participação do povo. Desse modo, há o orçamento
participativo. Não é por acaso que, apenas em 2001,
mais de 400 mil pessoas participaram das assembléias e opinaram em que deve o dinheiro do Estado ser
aplicado. O Governo do Rio Grande do Sul atrai e in centiva setores estratégicos, apóia o associativismo e
os nossos indicadores podem comprovar esse fato –
não somente os sociais, que são os melhores do Brasil, mas também os econômicos.
Decorridos três anos, os principais indicadores
econômicos do Rio Grande do Sul contrastam o de sempenho dos anos anteriores no Estado com os ín dices do Brasil. A indústria gaúcha, por exemplo, de
1999 a 2001, obteve um crescimento de 11,7%. Nes se mesmo período, o País cresceu menos de 2%. O
Estado atualmente é o segundo maior exportador do
País, fato que contraria a histérica afirmação sobre o
nosso Governo ocorrida durante todos esses anos no
sentido de que o Rio Grande do Sul não tinha desenvolvido a contento, e, mais uma vez, o Sr. Fernando
Henrique Cardoso ainda tentou enganar o povo fazendo essa alegação. Entretanto, estão aqui os dados
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publicados pela Agência Carta Maior informando que
“sem a Ford, o Rio Grande do Sul cresceu 17,2%
mais do que a Bahia. O Rio Grande do Sul lidera, ao
lado do Rio de Janeiro, o crescimento industrial do
País”.
Segundo levantamento feito pelo IBGE – trata-se de órgão do Governo e não de dados do PT – a
produção industrial no Rio Grande do Sul e no Rio de
Janeiro tiveram as maiores taxas de crescimento no
mês de abril na comparação do mesmo do período do
ano passado, ambas cresceram 10,6%, bem acima
da média nacional que ficou em 6%.
O crescimento acumulado no ano, no Estado, é de
3,1% em relação a igual período do ano de 2001. Um dos
piores desempenhos industriais foi registrado na Bahia
que apresentou uma queda de 6,6%. O crescimento da indústria gaúcha foi impulsionado pelos setores de fumo,
mecânica, material de transportes, produtos alimentares.
E aqui está toda uma série de questões.
Essa informação que trazemos, Srªs e Srs. Senadores, não é para acentuar a guerra entre os Estados nem a
luta fiscal como muitos têm apostado e, sim, para nos contrapormos à informação de que o Rio Grande do Sul, em
seu governo de oposição, penalizou o Estado. Os dados
apontam que é totalmente diferente, o crescimento se dá
e os dados se comprovam.
O Governo gaúcho apóia os sistemas locais de
produção, promovendo a cooperação entre as empresas
e proporcionando a inovação e a modernização de setores como o coureiro-calçadista, móveis, conservas, autopeças, máquinas e implementos agrícolas.
São também fortalecidas as redes de cooperação, a economia popular solidária e os empreendimentos autogestionários. Ao mesmo tempo, há o investimento em novas tecnologias, como a criação do
Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), uma parceria entre o Poder Público
Estadual, Municipal, entidades empresariais e universidades com a empresa Motorola, transformando o
Rio Grande do Sul em referência mundial na fabricação de chips.
O Ceitec, que será âncora do Programa Nacional de Microeletrônica, oferecerá infra-estrutura tecnológica, como laboratórios, equipamentos de processamento físico-químico e recursos humanos às
empresas, aos centros de pesquisa e desenvolvimento e às universidades.
O setor de informática vem apresentando excelente crescimento nos últimos anos . Há, no Estado do
Rio Grande do Sul, mais de 1.200 empresas de in for-
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mática, dentre elas a Dell Computadores, segunda
maior empresa produtora de hardware do mundo.
Também se destaca a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs), que
oferece soluções em informática e telecomunicações.
Outra instituição que estava para ser privatizada
dentro da política do Governo anterior era o nosso
Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o Banrisul é um braço importantíssimo no desenvolvimento
do Estado e, em vez de ser privatizado, teve reforçado
o seu papel de agente do desenvolvimento, financiando a agricultura, as microempresas e as políticas públicas de inclusão social.
O Banrisul está presente em 72% dos 497 Municípios do Rio Grande do Sul. É um banco público que,
nos últimos três anos, destinou recursos para setores
vitais da economia gaúcha. Mais de R$466 milhões
foram para a agricultura; aproximadamente R$50 milhões para hospitais do Estado; R$5,5 milhões para o
pólo de informática; mais de R$22 milhões para ope rações de crédito assistido a 259 Municípios. Também
foram liberados mais de R$129 milhões para obras de
infra-estrutura em muitos Municípios gaúchos, nos
primeiros três anos de Governo. Além disso, laçaram-se novos produtos e foi democratizado o acesso
à população de baixa renda por meio da Conta Cidadania. O Banrisul também tem atuado no apoio a empreendimentos de alta tecnologia, na eletrificação rural e no incentivo às exportações.
O banco ganhou o Top de Marketing da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB/RS),
com o Programa: Banrisul, um Banco Público de Su cesso.
Mais recentemente, Srªs e Srs. Senadores, vejam a visão do Estado, foi aprovada, por unanimidade,
uma lei na Assembléia Legislativa com o apoio dos
funcionários do Banrisul. No Rio Grande do Sul, a privatização deste nosso banco jamais poderá ser feita
sem antes se realizar uma consulta prévia à sociedade gaúcha. É lei do Rio Grande do Sul que o Banrisul
só poderá sofrer algum tipo de modificação após ple biscito de consulta ao povo gaúcho. Esta é uma visão
de cidadania, de participação do povo e de respeito
ao seu patrimônio.
Na agricultura, V. Exªs sabem do nosso enfrentamento. A aftosa chegou pelas nossas fronteiras e fizemos o melhor e mais qualificado trabalho de luta e
de combate a esse vírus junto com a classe produtora, junto com os técnicos, junto com o Governo do
Estado, apesar da política discricionária até do Governo Federal.
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Sabemos que a agricultura é a base da economia gaúcha e volta, nesse sentido, a ser prioridade,
revertendo uma realidade que vinha provocando o
êxodo rural, o desestímulo à produção e até a miséria
no campo.
Programas fortalecem toda a produção primária, orientados para um desenvolvimento rural sustentável e justo.
Fortalecemos a agricultura familiar, a agroecologia, a extensão da assistência técnica para todo o
Estado e apostamos na possibilidade de mais crédito
para os agricultores. Com que objetivo? Fixar a população no campo, garantir para quem vive na cidade
alimentos saudáveis a preços acessíveis, por meio de
ações, de programas que garantam a soberania e a
segurança alimentar.
Foi implantado o seguro agrícola, uma reivindicação histórica dos agricultores.
Em 2001, ocorreu a maior safra de grãos da História do Estado, com uma colheita, como eu já disse,
de 18,3 milhões de toneladas. Recursos de aproximadamente R$1 bilhão em investimentos e créditos aos
agricultores.
Assistência técnica, por intermédio da Emater –
um trabalho qualificado e respeitado no Rio Grande
do Sul –, beneficia 230 mil famílias, orientadas para a
agroecologia e preservação do meio ambiente.
Agricultura ecológica se expande por 162 Municípios, são em geral pequenos agricultores que somam em torno de 13 mil hectares com produção co mercial. Apoio também ao manejo de recursos naturais, melhoria do solo, reflorestamento, agroindustrialização e comercialização. E o Plano Estadual de Se gurança Alimentar também ar ticula ações para regular o mercado e o abastecimento, controlar a qualidade, promover programas sociais de assistência e educação alimentar por meio do Banco de Alimentos.
Srªs e Srs. Senadores, o Rio Grande não estacionou, muito pelo contrário, ele se fortaleceu na sua cidadania, na sua democracia e avançou nos dados sociais e econômicos. Apostar na agricultura, como es tamos fazendo, é exatamente o compromisso para
que o Rio Grande retorne à sua vocação voltada para
a terra. Já beneficiamos, no que se refere à reforma
agrária, aproximadamente 7 mil famílias. Em 3 anos,
foram investidos R$ 100 milhões para se distribuir a
terra de forma justa e solidária. Muda a paisagem no
campo. Preenchem-se os vazios com gente e com
formas de produção solidária.
O RSRural, agora, nestes últimos dias, assinou
um convênio com o Governo que beneficiará 56 Muni-
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cípios com R$6,1 milhões investidos para a agricultura familiar. Os dados do Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são aqueles que nos orgulham porque têm sido forjados na luta e na história
de um povo que se orgulha da sua forma de ser, da
sua forma determinada e corajosa de fazer. A taxa de
mortalidade infantil é de 15 por mil nascimentos, en quanto que no Brasil é de 37,4. O analfabetismo tem
as menores taxas do Brasil: estamos em 7% e o país
ainda apresenta uma taxa na ordem de 15%.
Temos um projeto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, por meio do qual levamos a cidadania a
140 mil pessoas, que, esquecidas e excluídas da ca pacidade de agir como cidadãos, eram analfabetas.
Alfabetizamos, entre jovens e adultos nesses últimos
3 anos, mais de 140 mil pessoas de todas as idades,
que recuperaram a oportunidade de se sentir cidadãos e de saber ler e escrever.
Criamos agora a Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul com uma nova forma, buscando cur sos voltados às características regionais, uma universidade pública gratuita, na qual têm espaço as pessoas portadoras de deficiências, as pessoas oriundas
das camadas mais necessitadas da população.
O Rio Grande do Sul tem um dos mais altos salários mínimos do País: nossa média varia hoje entre
R$260,00 a R$280,00. O ensino médio, Sr. Presidente, responsabilidade do Estado, aumentou as matrículas para 92 mil.
Poderíamos estar aqui falando do que fizemos
em relação à valorização dos nossos trabalhadores.
Ao contrário do congelamento de salários, estamos,
com todas as dificuldades, recuperando os salários,
respeitando o Plano de Carreira dos Professores, estendendo-o aos funcionários das escolas. Ao invés de
demitir policiais civis e militares, nós os contratamos e
qualificamos. Estamos promovendo a formação da
polícia e de um serviço de segurança pública qualificados para enfrentar a corrupção.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Rio
Grande do Sul escolheu a possibilidade de trabalhar
para fortalecer o novo mundo. Não é por acaso que
mais de 60 mil pessoas do mundo inteiro estiveram
em Porto Alegre, neste ano, para a segunda edição
do Fórum Social Mundial. Estamos dando um exem plo. O Rio Grande do Sul, o Estado mais meridional
do Brasil, desenha uma história, há séculos, por meio
da utopia, de movimentos, de insurreições, mas tem
uma rebeldia construtiva. Dissemos não aos interesses do capital estrangeiro.
O Rio Grande do Sul não se dobrou aos interesses da Ford, embora desejasse que essa empresa lá
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permanecesse. Mas chamou-a para uma renegociação porque, tendo em vista suas condições econômicas, o Estado não poderia bancar os R$440 milhões
que a Ford havia negociado com o Governo anterior.
O Estado fez uma nova proposta. O Estado comprometer-se-ia com R$ 196 milhões e a Ford entrava, em
contrapartida, com R$113 milhões. O Governo não
contestaria a renúncia fiscal, estimada em R$3 bilhões, e até ajudaria a empresa a conseguir um em préstimo com apoio do Estado junto ao BNDES. Mas
a Ford não aceitou, foi intransigente, queria, como es tava estabelecido, a construção de creches, de estradas, de portos exclusivos, enfim, queria até os aparelhos
de ar condicionado e telefônicos, os prédios administrativos, ou seja, tudo tinha de correr por conta do Estado.
Sabemos hoje que a legislação manda que sejam oferecidas creches pelas empresas; e a Ford exigia que o
Estado construísse uma creche enquanto as nossas empresas precisam e devem fazê-las.
E o mais grave, Sr. Presidente, a Ford já havia
recebido adiantamento do Governo gaúcho, e, na
prestação de contas, o Governo quase não conseguiu
encontrar o material referente ao contrato com a em presa. Teve de fazer um verdadeiro trabalho de garimpo, buscando, nos 16 órgãos envolvidos no projeto, a
documentação para a prestação de contas. Quando
ela foi feita, encontraram entre as compras feitas pela
Ford, com os R$42 milhões já liberados pelo Governo
anterior e até mesmo com os R$28 mil – cujas contas
já haviam sido prestadas – imaginem, além de CDs,
pagamento de festa de fim de ano para os funcionários em São Paulo, ternos, calças, gravatas, materiais
escolares e passagens internacionais. Então, era
para aí que deveria ter ido o dinheiro do Rio Grande
do Sul? Não.
O Governo disse que o Rio Grande do Sul celebraria um acordo com o seu povo, que desejou que o
Estado elegesse a proposta popular e democrática
que representou Olívio Dutra. E, por isso, hoje celebramos o fortalecimento e o avanço da democracia.
Há três anos, com a participação popular direta, por
meio do Orçamento Participativo, o povo decide a prioridade de investir o dinheiro público e não o entrega
de mão beijada aos interesses do capital internacional especulativo. Os gaúchos escolheram participar
para governar, escolheram a política da igualdade e
da melhor qualidade de vida.
Portanto, aqueles que levantam a voz contra o
nosso projeto estão sendo desmascarados gradativamente com os dados, com os números e com as pes quisas que mostram o Rio Grande do Sul entre aque les Estados brasileiros que mais crescem na econo-
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mia, na agricultura e nos dados sociais de qualidade
de vida do seu povo.
Era o registro que eu tinha de fazer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedindo aos governistas defensores da política neoliberal que busquem ler
dados nas publicações e nos documentos que não
são discursos, mas compromissos e provas autênticas do que está se fazendo de diferente no Estado da
participação popular, que é o Rio Grande do Sul.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Emilia Fer nandes, o Sr. Ramez Tebet,Presidente deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, na
condição de Líder do Bloco da Oposição, na forma e
prazo regimentais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ronaldo Cunha Lima,
Sras e Srs. Senadores, uso da palavra, em primeiro
lugar, para saudar o Senador José Alencar, do Partido Liberal, pelo entendimento concluído ontem, depois de enormes esforços, entre o Partido Liberal e o
Partido dos Trabalhadores. Inclusive avisei o Senador
José Alencar que faria este pronunciamento hoje, em
nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Sou Líder do Bloco da Oposição, de que fazem parte
o PPS e o PT, mas falo hoje em nome do Partido dos
Trabalhadores, respeitando o PPS, que nesta Casa
represento também, mas que tem em Ciro Gomes o
seu candidato à Presidência.
Senador José Alencar, considero muito importante para os destinos do Brasil o entendimento que o
PT acaba de concluir com o PL. Desejo ser o mais sincero possível porque, quando em diversas ocasiões
perguntado, afirmei não que considerasse essencial
para a vitória de Lula que houvesse esse entendimento, mas pude compreender o extraordinário esforço
realizado por Lula, o nosso Presidente de honra, para
chegar a esse entendimento. Respeitei e compreendi
que o Lula acabou tendo uma interação e uma afinidade muito produtiva com V. Exª.
À medida que ambos se conheceram, V. Exª
pôde trocar idéias com o Lula e, mais do que isso, relatar a ele a sua experiência como empresário não
apenas em Montes Claros, mas na Paraíba, no Rio
Grande do Norte e no Paraná, onde fez questão de
mostrar as suas empresas e o seu relacionamento
com 16 mil trabalhadores empregados nas empresas
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em que V. Exª é o principal acionista. V. Exª relatou
também os diversos esforços que empreendeu ao
longo de sua vida, desde o início, quando ainda tinha
uma origem modesta e um empreendimento comercial que foi pouco a pouco crescendo.
Foi muito importante que pudesse V. Exª ter
esse diálogo com um dos principais líderes da história
do movimento sindical do Brasil e que nos anos 60 e
70 desenvolveu a idéia da necessidade de os trabalhadores se organizarem para discutir com os empresários a melhoria de seus salários, de suas condições
de vida no ambiente de trabalho. Assim, nos anos 70,
início dos anos 80, os trabalhadores foram à frente,
com muito acerto, reivindicar melhores salários, prin cipalmente porque naquele momento a economia
crescia e havia ganhos em produtividade muito
aquém do aumento salarial. Então, observado o dis tanciamento entre o enriquecimento de empresários
e o progresso dos trabalhadores, perceberam os pro cessos injustos, se organizaram e realizaram greves.
Naquele momento, Lula obteve extraordinária
experiência no diálogo com os empresários. Lembro-me bem, porque acompanhei de perto, quando
Lula disse aos representantes da Fiesp, na época
Luís Eulálio Bueno Vidigal, que era necessário conversar não só com o Di retor de Relações Industriais,
mas, e sobretudo, com os principais dirigentes, com o
presidente da empresa, com o Presidente da Fiesp. Foi
então que ele se sentou com o Presidente da Fiesp.
Nessa ocasião, os empresários avaliaram que
seria interessante utilizar instrumentos do Estado,
tanto do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça quanto da Justiça trabalhista, para cercear os direitos dos trabalhadores. Então, houve o episódio da in tervenção nos sindicatos, a prisão dos líderes dos trabalhadores, inclusive de Lula e de 13 líderes dos tra balhadores, por 40 dias aproximadamente. Durante
esse processo, os sindicatos tomaram consciência da
necessidade de não só lutar por melhores condições
de vida e de salários, mas também se interessar pela
questão do poder. Afinal, quem definia as diretrizes
de política econômica? Quem definia se um sindicato
iria ou não sofrer intervenção? O Executivo? O Ministro do Trabalho? No Poder Judiciário, quem dialogava,
se eles estavam sofrendo intervenção, se estavam
sendo presos?
No final dos anos 70, Lula e seus companheiros
chegaram à conclusão que deviam formar um partido
dos trabalhadores. Já em 1976, em diálogo público
que mantive com Lula, no calçadão da Barão de Ita petininga, ele manifestou a importância de os trabalhadores se organizarem em um partido, um partido
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de trabalhadores, para, assim, participar das decisões da vida política nacional.
Eis que em 10 de fevereiro de 1980, foi fundado
o Partido dos Trabalhadores. Tal como inúmeros pro fessores, profissionais liberais, que pensavam nas
questões relativas à construção de uma Nação em
que todos os segmentos pudessem dialogar, senti-me honrado e feliz por ter sido convidado para in gressar no PT desde a sua fundação.
Senador José Alencar, sabemos todos das dificuldades, sabe V. Exª e sabemos todos nós que
acompanhamos de perto o diálogo que se desenvolveu entre o Presidente do PT, Deputado José Dirceu;
o Presidente de Honra do Partido, Luís Inácio Lula da
Silva; o Presidente do PL, Partido de V. Exª, Deputado
Valdemar Costa Neto; o Líder do PL, Deputado Federal Bispo Rodrigues; V. Exª mesmo, o Deputado Luiz
Antonio Medeiros e outros. Sabe V. Exª que, no nosso
próprio Partido, houve enorme polêmica quanto a nos
aliarmos ao PL, onde estão representantes de entidades evangélicas, da Igreja Universal. A Igreja católica
se indaga: o PT estará junto com o PL, onde estão representantes da Igreja Universal? Por mais ecumênicos que sejam os cristãos de cada uma das igrejas,
não estão tão unidos politicamente. Assim, houve muita polêmica quanto a isso.
Eu avalio que o resultado seja um verdadeiro casamento. Por isso a imagem shakespeariana colocada por Lula, pois, nesses últimos dias, V. Exª e Lula
estavam como Romeu e Julieta, somente faltando os
pais de ambos – aí significando os partidos e as suas
bases – darem o consentimento para se casarem.
Quero cumprimentar V. Exª, Senador José Alencar, porque tanto V. Exª quanto Lula avaliaram que se
trata de algo muito positivo para o Brasil. Eu considero
que a visão de V. Exª como empresário e como um
dos principais dirigentes da Federação das Indústrias
de Minas Gerais – e o diálogo que manteve com Lula
nesse período foi muito interessante, foi um diálogo
de aprendizado mútuo, que será útil para a sociedade
brasileira. A presença de V. Exª, seja na Federação
das Indústrias de Minas Gerais, onde Lula esteve,
seja na Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul, seja na Firjan, ao lado de Lula, proporcionou certamente um diálogo de maior profundidade e de res peito mútuo entre as partes, entre Lula e os demais
empresários, seja da indústria, do comércio ou da
construção. Isso resultou numa interação bastante
positiva. Ainda ontem, em seu depoimento sobre as
diretrizes externas de seu futuro governo perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Câmara, em reunião conjunta, Lula lembrou de episódios
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históricos ao mencionar a relação do Governo brasileiro com os governos das superpotências. Quando
começou o diálogo com as representações empresariais, por exemplo, na Fiesp, no terceiro ou quarto en contro, Lula observou que o Presidente da Fiesp sen tava-se numa cadeira mais importante, mais no alto, e
os trabalhadores em outras cadeiras. Ele se deu conta
de que não havia razão para os trabalhadores estarem
em posições inferiores às dos empresários, já que o diá logo teria de ser de igual para igual. Essa percepção do
Lula, sua inteligência, perspicácia, capacidade analítica
e política continuam.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – V.
Exª me permite um aparte, antes de concedê-lo ao
Senador José Alencar?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senador Roberto Saturnino.
Permita-me apenas dizer que eu estava dialogando há pouco com o Senador José Alencar, e S.
Exª fez uma observação, no diálogo com alguns
companheiros do PT, semelhante à que todos nós
te mos em mente di ante da bele za de Ro meu e Ju lieta, que foi lembrada por Lula. Romeu e Julieta
termina em tragédia. Mas o que desejamos – quero
aqui expressar meu sentimento sincero – é que esse
casamento seja realmente em benefício do Brasil.
Que essa aliança de V. Exª e do Lula e o Partido dos
Trabalhadores seja a realização daquilo que V. Exª
tem apregoado, porque será benéfica para o Brasil a
alternância de poder. Que essa interação entre o PL
e o PT signifique, de fato, a realização do grande an seio de justiça de que esta Nação tanto precisa, mas
que, infelizmente, nesses últimos oito anos, nas últimas décadas e nos últimos séculos de história do
Brasil, não foi alcançado.
Embora o Governo Fernando Henrique Cardoso tenha alcançado resultados, como diminuir a inflação, possibilitando maior estabilidade dos preços,
criando um ambiente mais adequado para a realização de investimentos, no que diz respeito ao aspecto
de realização de justiça, este Governo deixa muito a
desejar.
Ouço V. Exª, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se nador Eduardo Suplicy, quero unir minha voz à de V.
Exª para saudar o acordo feito entre o PT e o PL, entre
Lula e José Alencar. Esse acordo, Senador, ficará na
história do Brasil como a formação de uma unidade essencial para o bom encaminhamento do destino do
País. V. Exª fez referência ao depoimento, ontem, de
Lula na Comissão de Relações Exteriores, onde esti-

JUNHO 2002
Junho de 2002

ve presente. Há tempos, todos temos consciência de
que o grande estrangulamento da economia brasileira
está no setor externo, na relação com as demais economias do mundo e com o capital financeiro internacional. Fica claro, cada vez mais, que a abertura só se
fará pela negociação, por parte do Brasil, com firmeza
e dignidade, sem a habitual subserviência que estamos a assistir, mas, ao contrário, respeitando os contratos, as regras estabelecidas. Entretanto, é preciso
que, na renovação desses contratos, em qualquer
oportunidade que se abra para o diálogo entre a eco nomia brasileira e qualquer outra, a voz da representação brasileira se faça ouvir com firmeza, altivez, dignidade e com o respeito que a Nação merece. E é
esta a especialidade do Lula. Ele se tornou uma liderança política importante no País, na América e no
mundo exatamente por possuir esse saber, essa intuição, essa ciência da negociação, que sempre exerceu
com muita competência. Esta é a grande qualidade
que se está a exigir do próximo presidente brasileiro:
que seja uma pessoa de estatura elevada na negociação, no conhecimento da realidade brasileira e na re presentação brasileira com altivez, com dignidade,
com consciência do interesse brasileiro, com competência e com saber, qualidades que Lula possui. Esse
saber da negociação e essa consciência da importância do Brasil, da dignidade da Nação brasileira e, di gamos, do cacife da nossa economia, que é grande e
não está sendo bem utilizado, esse mesmo saber
possui o Senador José Alencar. Esse acordo significa
a consolidação do saber da negociação com a unidade entre um representante da classe trabalhadora e
um representante da classe empresarial, ambos bra sileiros, ambos altamente respeitáveis, altamente
competentes e profundamente conscientes de que a
negociação tem de ser feita em outros termos. Dessa forma, o Brasil encontrará o caminho do seu destino feliz e
da grandeza que a Nação tem em potencial. O Senador
José Alencar, com sua integridade, sua respeitabilidade
e seu saber, reforçará enormemente a candidatura do
Lula. Esse acordo precisa ser saudado. Por essa razão,
fiz questão de apartear o discurso de V. Exª, que é extremamente importante e oportuno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Roberto Saturnino, agradeço o aparte de V.
Exª, que fez um diagnóstico correto de que esse en tendimento poderá significar, de fato, um caminho luminoso para o Brasil, além de ressaltar a qualidade
do depoimento de Lula, ontem, perante a Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal e a da Câmara dos Deputados, presididas, respectivamente,
pelo Senador Jefferson Péres e pelo Deputado Aldo
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Rebello. Lula fez inúmeras considerações, mas eu
gostaria de registrar a que se referiu à construção de
muros ao longo da história da civilização. Na China,
em 221 a.C., foram construídos os primeiros muros
para proteger aquele país da invasão de povos nômades e, posteriormente, nos séculos XV e XVI, edificou-se uma muralha de 6.400 quilômetros de extensão, que atualmente tem um sentido apenas turístico
e histórico. Disse Lula que poucas edificações cons truídas pelos homens podem ser vistas pelos astronautas no espaço, e uma delas é muralha da China.
Construiu-se, depois, em 1961, o Muro de Ber lim, que permaneceu até 1989, quando foi derrubado,
o que foi festejado como mais um passo na aspiração
de liberdade e de respeito entre os seres humanos.
Entretanto, após a destruição do Muro de Ber lim, surgiu, primeiramente, um muro separando os
Estados Unidos da América Latina, ao longo da fron teira com o México, altamente sofisticado – retratado
por Sebastião Salgado e mostrado em sua exposição
“Êxodos” –, onde, infelizmente, têm sido mortas pes soas em número maior do que o daquelas que tentaram fugir da Alemanha e atravessar o Muro de Berlim.
Esse fato não condiz com as aspirações de liberdade nem mesmo com a idéia de que nos falam os presidentes norte-americanos, que desejam a Área de Livre Comércio das Américas. As grandes empresas
multinacionais querem investir seus capitais além das
fronteiras e participar de licitações públicas municipais,
estaduais e federais no Brasil, em igualdade de condições, com a possibilidade de vender seus bens e serviços através das fronteiras sem barreiras. Mas, para o
ser humano, há cada vez mais dificuldade de locomoção, contrastando com o que antes representava a
América, para onde se dirigiam, às vezes perseguidos
por motivos religiosos, aqueles que desejavam “fazer a
América”, quando não havia nenhuma barreira para o
leste ou para o oeste – tanto que a França doou aos
Estados Unidos a Estátua da Liberdade, que está em
Manhattan, para simbolizar isso.
Por outro lado, esse fenômeno é mais recente
porque o governo de Israel resolveu construir um
muro de 364 km muito sofisticado, com diversas bar reiras de arame, concreto e células eletrônicas por
um milhão de dólares cada qual dos quilômetros,
mais um gasto que não se justifica de maneira alguma. Apresentei à Casa um requerimento que está
sendo considerado em primeiro lugar pela Comissão
de Relações Exteriores para que seja enviado ao go verno de Israel um apelo para que reconsidere a sua
decisão de construir um muro para separar o norte do
Estado de Israel e a Cisjordânia. Seria importante que
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pudéssemos fazer um apelo para Israel repensar a
forma de conter os que ali estão realizando operações terroristas. É preciso haver outros meios que
não o do muro. Esse não é um bom exemplo, tanto é
que a Sr.ª Laura Bush disse que não lhe parece uma
forma de se alcançar uma paz duradoura. E o Lula ao
responder mencionou que é preciso acabar com es ses muros. Não com a Muralha da China, pelo seu caráter atual de monumento turístico para o mundo, mas
é preciso de fato acabar com esses muros seja ao sul
dos Estados Unidos, seja em Israel. E que nem se inicie essa construção.
Senadores Tião Viana, José Fogaça e José
Alencar, concederei com toda a honra os apartes,
mas me permitam fazê-lo em primeiro lugar ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Eduardo Suplicy, quero cumprimentar o expressivo
pronunciamento que V. Ex.ª faz em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal e
dizer da alegria que vivemos nesse momento de consolidação da chapa que está disputando a Presidência da República do Brasil na figura de Lula como candidato a Presidente e o Senador José de Alencar, a
Vice-Presidente. Entendo que essa oportunidade de
consolidação da chapa traduz um sentimento que foi
lucidamente expressado pelo Presidente do PT, De putado José Dirceu há pouco dias, diante da ameaça
que vivemos do sentimento de soberania nacional, de
nação pela interpretação que analistas e especuladores têm feito da política brasileira. Recentemente um
especulador disse que o Brasil não votaria nessas
eleições, mas sim os americanos e que seria como no
Império Romano onde quem decidia eram os romanos. Estamos dando um grito de liberdade, de sentimento e de nação reafirmando a nossa necessidade
permanente de soberania nacional A chapa
Lula-José de Alencar consolida isso e traduz o que o
Presidente José Dirceu tentou expressar com uma
ampla coalizão nacional, envolvendo setores políticos, empresários e a sociedade brasileira, defendendo em primeiro lugar o povo brasileiro, com um sentimento muito especial, inarredável nesse momento da
decisão política. Vamos governar no início de um
novo milênio, em que as relações multilaterais precisam ver um país como o Brasil fortalecido, assumindo
o seu papel de líder dentro da América do Sul, do ce nário internacional e recuperando a sua auto-estima
para fortalecer a tese de uma ética internacional que
se opõe à atitude absolutista que tem tido o poderio
internacional, que é desfavorável à independência, ao
enriquecimento e à justiça entre as nações. Eu entendo
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que essa chapa traduz esse sentimento. O Senador
José Alencar, em todos os dias do seu mandato, pro cura apresentar a honradez como um vetor da sua
vida parlamentar. Em todos os momentos em que se
referiu à sua vida, ao seu passado, falou neste plenário com absoluto orgulho de que a sua honradez sem pre foi entendida como um órgão vital em sua vida, o
que é muito importante para a história do Partido dos
Trabalhadores. O PT tem exigência absoluta de ética,
coerência e respeito a um modo de fazer política pen sando no povo brasileiro, numa ação participativa po pular e no enriquecimento da nossa Nação. Eu entendo que essa junção em uma chapa com o Senador José
Alencar e com o Partido Liberal fortalece, pela sua biografia, esse sentimento. Eu fico extremamente feliz e en tendo que podemos consolidar nessa grande decisão,
que será a eleição de outubro, a ética como o sentimento
mais forte da vida pública do povo brasileiro para esse
momento. Parabéns pelo seu pronunciamento e pela escolha do nosso partido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Tião Viana. V. Exª expressa
aqui também uma percepção importante da convivência com o Senador José Alencar, o seu empenho,
o reconhecimento e de como avalia que esse entendimento poderá ser produtivo no interesse maior desta
Nação brasileira.
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço com prazer V. Exª.
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – Senador Eduardo Suplicy, cumprimento V. Exª e o seu partido. V. Exª está fazendo um pronunciamento moderado, carregado de bom senso, cheio de cuidados em
relação a um processo político bastante delicado que
é o de congregar partidos tão diferentes como o PT e
o PL. Que ro dizer a V. Exª que sou relator de emenda
constitucional cujo teor central é a defesa incondicional deste direito, de os partidos se autodeterminarem
quanto às coligações que bem entenderem fazer. Mas
essa coligação do PT com o PL não é só uma demonstração prática e concreta de que os partidos po dem e devem fazer as coligações que bem entenderem – porque o importante são os objetivos de uma
coligação. Mas também demonstra o quanto temos
razão em não aceitar a verticalização das coligações.
O que faço aqui é um registro, apenas um registro do
que está publicado nos jornais e do que foi publicado
nos jornais ao longo dos últimos meses. No Rio Gran de do Sul, li declarações formais de lideranças do PT
contrárias a essa coligação. E tive oportunidade de ler
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também declarações formais de representantes do
PL contrárias a essa coligação. O que faz ressaltar.
Senador Suplicy, a importância de respeitar a história
dos partidos nos Estados. Isso não se aplica somente
ao PT e ao PL, aplica-se também a outros partidos,
PMDB e PSDB, PDT e PTB. É preciso reconhecer
que em cada Estado há uma história política autônoma. E essa história política dos partidos tem que ser
respeitada. O erro não está em o Lula fazer acordo
com o Senador José de Alencar; não é esse o erro
mas quando Lula faz acordo com José de Alencar
obriga a que partidos tão divergentes como o PT e o
PL do Rio Grande do Sul se limitem pelo guarda-chuva político e legal que essa coligação lhes estabelece
e lhes impõe. Tenho certeza de que os dois partidos
regionais estarão se sentindo dentro de uma camisa
de força política que não existiria se não houvesse a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral normatizando
as verticalizações. Portanto, minha crítica não é à coligação do PT com o PL, pois defendo que o meu Partido, o PPS, também faça coligações tão abrangentes
quanto necessárias para atingir seus objetivos políticos, desde que se voltem para objetivos políticos honestos e comprometidos com o interesse público,
com o interesse nacional. Chamo a atenção, neste
momento, para o quanto é estapafúrdia, descabida e
contrária à natureza histórica dos partidos políticos a
necessidade da verticalização. Tenho certeza de que
recai também sobre o PT e o PL, nos Estados onde
há divergência, a viva sensação, a viva experiência
clara e concreta de que a verticalização não colabora,
de forma nenhuma, para a uniformidade política. Nos
Estados, esses partidos caminharão separados e te rão dificuldades para administrar a questão quando
chegarem ao processo eleitoral. Isso vale para todos
os partidos – PMDB, PDT, PTB; PPB, PPS, PL, PT,
PFL. Em primeiro lugar, é preciso que haja o direito de
fazer a coligação que bem entendem. Depois, há que
se respeitar a história política vivida pelos partidos
em cada Estado. Obrigado a V. Exª.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador José Fogaça.
Senador Ronaldo Cunha Lima, vou atendê-lo.
Permita-me apenas conceder também ao Senador
José Alencar o aparte final. Quero transmitir ao Senador José Fogaça que nós, do PT e do PPS, apoiamos
o seu parecer. Ainda há pouco, o Senador José Agripino Maia nos disse que, com tal decisão, acaba perdendo a possibilidade de ter um primeiro suplente do
PL em sua chapa para o Senado. No Estado do Para-
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ná, decidiu-se pela não-coligação com o PL. No Esta do do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra e Genro Tasso
pronunciaram-se criticamente. No Estado de Alagoas, nossa candidata é a Senadora Heloísa Helena.
Tenho a convicção de que S. Exª vai brilhar muito nes tas eleições, como tem sido aqui no Senado, e vai ser
eleita Governadora do Estado. Ali o PT votou pela
não-coligação com o PL.
Se o seu projeto, que já aprovamos no Senado,
tramitar com rapidez na Câmara, haveria possibilidade de este desejo expresso por V. Exª ser respeitado.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Concede-me V.
Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo um aparte, com muita honra, ao Senador
José Alencar.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Eminente Se nador Eduardo Suplicy, pedi a V. Exª que me concedesse esta oportunidade, primeiro, para levar uma
palavra de agradecimento a toda essa sua manifestação a respeito da aliança que acabamos de acertar e
que será homologada no próximo domingo pela con venção nacional do nosso Partido, o PL. Quero tam bém levar uma palavra de agradecimento aos eminentes Senadores Roberto Saturnino, Tião Viana e
José Fogaça pela participação nos debates do tema
trazido à tribuna por V. Exª. Nós, realmente, ontem tivemos uma reunião importantíssima, na qual se con solidou a idéia da coligação entre o PT e o PL. Dessa
reunião participou pessoalmente o eminente candidato à Presidência da República, Luís Inácio Lula da
Silva, Presidente de honra e fundador do Partido dos
Trabalhadores, ao lado do Presidente do PL, Deputado Valdemar da Costa Neto e do Presidente do PT,
Deputado José Dirceu. Também estiveram presentes
a eminente Deputada Maria do Carmo Lara, Presidente do PT em Minas Gerais, assim como o Deputado Nilmário Miranda, candidato posto pelo PT a Governador de Minas Gerais, bem como o Deputado Tilden Santiago, que também tem seu nome posto como
representante do PT para disputar uma das vagas do
Senado Federal nas próximas eleições. Além de S.
Exas, havia a presença de outras Lideranças, não só
Deputados, como também assessores de ambos os
partidos. Naquela reunião ocorreu um episódio que é
também histórico, como histórica é a aliança que se
confirmará agora, se Deus quiser, no domingo 23, da
parte do PL, e mais no fim do mês – parece-me que
dia 28 – da parte do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador José Alencar, eu gostaria de reiterar – o Pre -
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sidente José Dirceu o fará – a minha sugestão de
que V. Exª venha ao Diretório Nacional no dia 28
para dialogar conosco. Farei a sugestão ao Deputado José Dirceu, conforme já lhe havia comunicado,
para então dialogarmos até mesmo antes da consolidação da decisão. Acho que será muito produtivo.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Muito bem, estarei presente, atendendo ao honroso convite. Como
eu estava relatando, aconteceu naquela reunião um
fato muito significativo. O Lula havia estado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, onde fez uma palestra. Depois
disso, teve outros compromissos – parece-me que de
almoço, na CNBB – Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil – e alguns outros que o levaram a chegar
àquela reunião por volta de 5 horas da tarde. Ele já estava com a passagem e check in, pronto também
para embarcar num vôo das 19 horas para São Paulo.
Tínhamos pouco menos de duas horas para a reunião, das quais teriam que ser retirados no mínimo 40
minutos, o tempo de transportá-lo dali para o aeroporto. No fim, conversamos por cerca de uma hora e dez
minutos e sentimos suceder, naquele momento – e aí
a razão pela qual estou trazendo esta informação –, a
verdadeira razão pela qual, surpreendentemente, a
coligação foi acertada. É que, anteontem, as notícias
não eram boas em relação à viabilidade da coligação.
Tudo isso por força das dificuldades impostas pela le gislação de verticalização, de que falou muito bem o
Senador José Fogaça. E V. Exª até trouxe um exem plo. Há cerca de uma hora, veio cumprimentar-me o
meu eminente amigo e eminente Senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, desejando-me boa sorte, ainda que tivesse perdido o seu candidato a primeiro suplente, nada menos que o Dr. João Maia, que é
um dos mais brilhantes quadros do nosso Partido, o
PL. Pois bem, voltando ao episódio que considero de
relevância muito grande, ...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Histórica.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – ... histórica, anteontem correu a notícia a coligação estava praticamente inviabilizada. Toda a Imprensa Nacional repercutiu a inviabilidade da aliança, e o fez de forma a demonstrar, por meio de artigos publicados, editoriais,
notícias, entrevistas e matérias outras que no Brasil
estava havendo uma grande frustração. Frustração
nacional, de 70% da sociedade brasileira, que deseja
a alternância de poder. Estes 70% estão retratados
em todas as pesquisas publicadas em todos os institutos de pesquisa, porque o Brasil não pode dar continuidade a essa política que aí está: a de empobreci-
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mento nacional, trazendo total desesperança para jo vens que não encontram, em um País tão rico como o
nosso, condições de se realizarem. Eles vão buscar
outros países, alguns de menor potencialidade que o
nosso e, em alguns casos, até clandestinamente, invertendo o fluxo migratório. Nós todos somos descendentes de migrantes que, no passado, viram no Brasil
a verdadeira terra prometida: portugueses, espanhóis, italianos, alemães, asiáticos não só do Oriente
Médio como do Extremo Oriente, como japoneses
principalmente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Africanos também.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Sim, e quantos!
Daí porque construímos, no Brasil, essa raça miscigenada que nos oferece condições de sermos versáteis, inclusive dando motivos para especialistas do
mundo inteiro observarem a inteligência e a versatilidade do nosso povo. Pois bem, nós invertemos esse
fluxo migratório e estamos exportando jovens, que
não encontram futuro em um País de dimensões con tinentais como o nosso; de riquezas imensuráveis,
não somente de subsolo, mas de solo, de fotossíntese. E mais: 8 mil Km de costa; 200 milhas de mar territorial; um território de 8,5 milhões de km2 que se ele va a mais de 10 milhões de km2, se considerarmos as
200 milhas de mar territorial em toda essa extensão.
Terra de clima adorável. É um privilégio nascer e viver
neste País! Então, há tudo isso. Mas 70%, retratados
nas pesquisas, querem mudanças, querem alternância de poder. É a soma que possuem os candidatos
de Oposição. E pertencem, os três, a Partidos que re tratam mais uma posição à esquerda, como é o caso
do PT, do PSB e do PPS. Havia uma frustração no ar.
Além disso, as notícias, todas, mostravam que a não
realização da aliança significava um fracasso para o
PL, assim como também para o próprio PT, sem pre juízo da vitória de Lula. Eu concordo com V. Exª, pois
a vitória de Lula não dependeria nunca dessa aliança.
Eu acredito que essa vitória está assegurada porque
é isso que a sociedade brasileira deseja. Há os que
acreditam que o Lula seja um perdedor – são pessoas
que não tem capacidade de observação, por uma ra zão muito simples: o Lula é um homem simples, que
vem de uma origem humilde, e é um gigante do ponto
de vista político: construiu uma vida voltada para a atividade política das mais vitoriosas de toda a História
Republicana brasileira. É um homem que disputou a
sua primeira eleição à Presidência da República em
1989, e saiu dela vitorioso. Por quê? Disputou com
nada menos do que o saudoso Dr. Mário Covas, o sa udoso Dr. Ulysses Guimarães, o nosso grande minei-
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ro Dr. Aureliano Chaves, o Dr. Leonel Brizola, o Dr.
Guilherme Afif Domingos, o Dr. Paulo Maluf, Dr. Enéias, enfim, todos esses disputaram com o Lula e com o
Collor a eleição de 1989. É só perguntar quem foi a
segundo turno. Portanto, o Lula superou a todos es ses grandes nomes nacionais, sem nenhum desapreço a eles, mas foi uma vitória de Lula. Em 1994, Lula
não perdeu a eleição para o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Perdeu a eleição para o Plano
Real. Não havia quem pudesse vencer uma eleição
diante do Plano Real, porque acabou com a inflação
no Brasil. Em 1998, o mesmo caso. E mais: uma reeleição da Presidência da República. Então, Lula é um
vitorioso! Além disso, naquele momento, havia também a conscientização – daí o fenômeno – dos com panheiros do PL e os do PT, que estavam ali presentes e que estavam em seus Estados, com os quais foram feitos alguns contatos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permite-me V. Exª acrescentar algo?
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Certamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
Presidente, Senador Ronaldo Cunha Lima, certamente
há de compreender que o Senador José Alencar está
trazendo um depoimento histórico de grande relevância
e de enorme interesse para todos os brasileiros. Houve
um papel que me parece fundamental do Governador
Itamar Franco, nestes últimos dias, que talvez V. Exª
possa inserir em sua análise.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Pois não. Complementando esse episódio, que considero histórico e da
maior relevância, é que o noticiário, frustrante, os artigos,
os editoriais, as notícias frustrantes publicadas pela mídia, ontem, em razão da frustração de anteontem, trou xeram conscientização dos companheiros, que abriram
mão dos interesses particulares de cada Estado ligados
a alianças impossíveis, em face da verticalização. Um casuísmo grosseiro, imposto extemporaneamente, desrespeitando inclusive dispositivo constitucional. Essa conscientização foi que nos levou à decisão de não recuarmos
ao obstáculo trazido pela verticalização. E assim, por
exemplo, João Maia, de quem estávamos falando, entrou
em contato conosco, dizendo que seria sacrificado, mas
que abriria mão e não teria nenhum problema, porque
estaria aplaudindo a aliança em nome deste objetivo maior de alternância de poder no Brasil. Havia também uma
manifestação de um grande Deputado do Mato Grosso
Welinton Fagundes, que tinha sido convidado para ser
vice-Governador na chapa do nosso eminente colega Senador Antero Paes de Barros, com o apoio do eminente
Governador Dante de Oliveira, que tem hoje uma posição
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invejável no seu Estado, pelo trabalho admirável que
lá realizou. Então, aquilo era a verdadeira nomeação
do Deputado Welinton Fagundes na chapa do Senador Antero Paes de Barros. S. Exª não poderia mais
viabilizar isso, e queria deixar de ser Deputado – S.
Exª está na sua terceira eleição – e voltar para o seu
Estado. S. Exª abriu mão e fez pronunciamento, o que
demonstrou o desprendimento dele em favor desta
aliança que amplia as forças que desejam implantar
no Brasil um novo rumo, que nos devolva o sentimento nacional, a sensibilidade social e a intransigência
em relação à improbidade no trato da coisa pública.
Todos esses três fatores sentimento nacional, sensibilidade social e probidade – estão presentes na figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que disputou três eleições presidenciais e não possui um arranhão sequer
que lhe macule, nem de leve, o seu comportamento
ético e moral. Um homem acreditado como sendo de
palavra. Tanto é verdade que todas essa notícias de
que há um nervosismo de mercado em razão da sua
eleição não é verdade. Qualquer nervosismo que haja
ou é provocado para maior especulação ou é porque
os banqueiros credores do Brasil conhecem a fragilidade e total vulnerabilidade a que foi levada a economia brasileira por força dessa política equivocada que
coloca – e V. Exª, que é economista, sabe disso – em
prática uma política monetária restritiva de taxas de
juros, não altas, mas simplesmente onzenárias, impossível de serem remuneradas por qualquer economia por longo tempo. Nenhum economista por mais
arraigado monetarista que seja, como por exemplo,
Milton Friedman, adota ou recomenda uma política
monetária restritiva por longo tempo. Achatamos o
consumo da sociedade brasileira. Nós nos tornamos
um País de subconsumo, com consumo achatado por
força das taxas de juros elevadas. Temos de mudar
isso sem prejuízo da estabilidade da moeda, porque a
estabilidade é a maior conquista, dos últimos tempos,
do povo brasileiro e nenhum de nós participaria do
Governo com a intenção de perturbar a economia e
voltar a conviver com inflação. Não há mais espaço
para isso. E ninguém vai transigir em relação à responsabilidade fiscal. Da mesma forma ninguém vai
desrespeitar unilateralmente qualquer contrato. Tudo
isso é uma falácia. Entretanto, vamos mudar, sim, a
economia, porque vamos estabelecer como meta não
a inflação, mas o desenvolvimento. Nossa meta vai
ser o desenvolvimento realizado por meio da pequena empresa, por intermédio daquilo que os americanos chamam de sweat equity, quer dizer, o capital
construído pelo suor, pelo trabalho. Nas pequenas
empresas, o esforço de capital representa cerca de
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10% em relação ao esforço do trabalho (90%). Na minha vida, assim como na história das civilizações, o
capital nasceu depois do trabalho. Digo “na minha
vida”! Sou testemunha disto: primeiro nasceu o trabalho para depois formar o capital. Aprendi isso em 50
anos de trabalho ininterrupto cumprindo com os meus
contratos. Uma das primeiras conversas que tive
como Lula foi com relação à sua intenção. É admirável
o comportamento do Lula, mas ele não abre mão, por
exemplo, de oferecer às crianças brasileiras tratamento igualitário nas escolas, igualitário na educação, na alimentação e em tudo aquilo que representa
o que é necessário oferecer. Nós sabemos fazer conta. O Brasil tem condições de sobra para cuidar disso.
Cada ponto percentual da taxa de juros administrada
inconseqüentemente, para não dizer “irresponsavelmente”, cada ponto percentual representa R$6,5 bi lhões hoje, quase R$7 bilhões por ano. Isso tem que
mudar no Brasil; não podemos, de forma nenhuma,
conduzir a economia brasileira dessa maneira. Se
fôssemos ainda mais honestos do que somos, não
podemos dizer que vamos pagar nossa dívida se
mantivermos essa política. O empobrecimento da
economia brasileira é evidente. Hoje devemos quase
60% do PIB. Nosso passivo externo líquido é de mais
de 80% do PIB – e todos sabem que passivo externo
líquido, ainda que não seja formado somente de dívidas, demanda divisas para ser remetido e remunerar
os investimentos diretos. Quando vendemos uma hi drelétrica ou uma telefônica, aumentamos nosso passivo externo líquido e precisamos remunerar. Agora,
por exemplo, as telefônicas pagarão dividendos até
mesmo sem obter lucro. Depois de enfraquecer as
empresas, será preciso aumentar as tarifas. É isso o
que está ocorrendo no nosso País e estamos todos a
assistir de braços cruzados. Senador Eduardo Suplicy, não ingressei na vida pública a fim de atender
necessidade material minha, mas tentando trazer alguma contribuição oriunda da minha experiência no
setor privado. Estou muito tranqüilo ao lado de Lula,
que acredito ser um homem de bem, sério, brasileiro
que conhece o Brasil. Juscelino Kubitschek foi um dos
maiores Presidentes da história republicana, não por
ter sido um grande médico. Ao contrário: toda sua
obra foi de engenharia. Energia e transporte foram
seu binômio. Foi um grande Presidente, porque era
um grande político. Lula, da mesma forma, é um grande político. Pode-se formar na universidade um gran de cientista político, mas não se pode formar um político, porque este nasce. Quem ensina isso é um poeta
brasileiro dos mais populares, um gigante da poesia
popular, Noel Rosa. No samba que é seu hino ensina
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que o “samba é um privilégio que não se aprende no
colégio”. Da mesma forma é a política. Não somos
iguais. Somos semelhantes, pois somos todos do reino animal, da espécie humana. Apesar de semelhantes, cada um de nós tem sua vocação, sua aptidão,
seu modo de ser, seu temperamento. Lula é um político, nasceu político. Ninguém lhe retira essa característica. Ele tem condições excepcionais, por sua com provada honorabilidade e pelo gigantesco trabalho
que realizou de vitorioso no campo político, de realizar um excelente trabalho à frente da Nação brasileira, que precisa ser construída sobre este País rico
que Deus nos deu. É preciso que esta Nação recupere seu sentimento de defesa da sua soberania. Esta mos subservientes e obedientes, entregando o Brasil.
Mas essa política tem de mudar. E ninguém deve ter
medo disso. Devemos temer o que está aí. O exemplo
próximo que temos, o da Argentina, revela-nos que,
conduzindo o País da mesma maneira, poderemos ficar na mesma situação, razão pela qual devemos in terromper esse caminho. Precisamos exportar. E isso
não gera nenhuma incompatibilidade com o crescimento do mercado interno. Não estamos trabalhando.
E os brasileiros querem trabalhar! Os jovens desejam
trabalhar! Mas estamos todos proibidos de fazê-lo.
Devemos apenas administrar a questão monetária.
Essa é a nossa preocupação: a questão monetária se
transformou em fim, quando todos sabem que é meio
para promover o desenvolvimento. Não podemos, de
forma alguma, pensar que estabilidade monetária
seja fator de estagnação. Está errado! Sempre quisemos a estabilidade monetária para que as empresas
pudessem crescer a longo prazo. Não há como alavancar nossas empresas com recursos de terceiros,
porque, se formos a bancos, estaremos condenados
à morte. Essa situação não pode continuar. As taxas
de juros estão onerando donas de casa em 8% ao
mês, o que corresponde a 150% ao ano. Não podemos continuar. Devemos reagir. E a nossa reação
dá-se pelo voto democrático. Se o Lula ganhar as eleições, todos os jornais da face da Terra, a começar
pelo Le Figaro e o The New York Times, publicarão,
na primeira página: “As Esquerdas acabam de vencer
as eleições no Brasil”. E haverá, provavelmente, uma
segunda manchete: “As instituições democráticas es tão consolidadas naquele País”. O texto será de res peito ao Brasil por reconhecerem que assumiu a Pre sidência da República um brasileiro pelo voto democrático. A alternância de poder é intransigência dos
países já consolidados democraticamente. A Inglaterra, após a 2ª Guerra Mundial, teve seu maior herói:
Winston Churchill. Entretanto, na primeira eleição que
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disputou no País, depois da guerra, o povo inglês o
derrotou, porque não abria mão da alternância de poder. Precisamos dessa alternância. É urgente!
Alguém falou em Partidos. A incompatibilidade entre
PL e PT não existe mais. Sabemos que o grande estadista chinês Deng Xiao Ping pronunciou uma metáfora importantíssima sobre a qual a China está construindo a sua abertura econômica: “Não importa a cor do
gato, mas, sim, que ele cace o rato”. Essa expressão
foi traduzida por cientistas políticos inicialmente na
China e por outros até do Brasil da seguinte forma:
“Não importa a coloração ideológica, mas, sim, o bem
comum”. Atualmente, no Brasil, poderíamos traduzi-la
assim: “Não importa a coloração partidária, mas que
se alcancem os objetivos sociais”. Então, não há mais
esse problema – precisamos esquecer-nos dele. De vemos lutar para salvar o nosso País. Vamos ganhar a
eleição para o Brasil. Votar no Lula é votar no Brasil.
Nunca postulei a minha participação em sua chapa.
Sempre repeti que daria apoio a Lula independentemente de participar de sua chapa como candidato a
Vice-Presidente. Da mesma forma, iniciei um trabalho
com o Governador do Rio de Janeiro, Sr. Anthony Garotinho, para que houvesse unidade dos partidos de
Oposição a fim de ganhar a eleição no primeiro turno.
Com relação ao ex-Ministro e ex-Governador do Ceará, Sr. Ciro Gomes, conversei sobre o assunto com o
próprio Presidente do PPS, nosso eminente colega
Senador Roberto Freire. O meu propósito era construir uma aliança dos partidos de Oposição, que hoje
reúnem aproximadamente 70% dos votos, para ven cer a eleição do primeiro turno e para governar.
Então, não tenho dúvida nenhuma, nobre Senador
Eduardo Suplicy, de que estamos no momento mais
importante dos últimos tempos da história republicana brasileira. Há a aliança de dois partidos que têm
características do ponto de vista ideológico, mas cuja
ideologia política de extrema direita ou esquerda é
uma imagem do passado. Construiremos isso com
probidade, sentimento nacional, sensibilidade social,
com responsabilidade no trato da coisa pública e também levando condições para que – uso apenas como
uma imagem – os jovens brasileiros se realizem no
Brasil. Não somos contra as migrações, mas não
aquelas forçadas por uma premência, por uma necessidade absoluta de ganhar alguma coisa. Há engenheiros que se oferecem para trabalhar por dois salários mínimos! O Governo se ufana e diz que não há
mais greve por reivindicação salarial, como se isso
fosse uma vitória! Não há mais greve porque o trabalhador tem medo de perder o emprego. Se não há emprego, como é que se vai fazer greve? A greve é um
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movimento de reivindicação salarial absolutamente
legítimo. Mas não há por que as coisas irem bem; não
há por que elas irem mal. É preciso que meus Colegas também acordem, pois da forma com que tem
sido conduzida a economia ela está quebrando a em presa brasileira. E já quebrou, por exemplo, toda a in dústria de autopeças no Brasil. Aquelas que eram
grandes foram desnacionalizadas e as pequenas fe charam porque esse Governo deu 70% de proteção
aduaneira para as montadoras importarem o automóvel e 2% para importarem autopeças, quando a ver dadeira indústria automobilística brasileira era a de
autopeças. Assim, são contra fatos dessa natureza
que nos revoltamos, assim como contra o contrabando de armas sofisticadas e pesadas que estão nas
mãos do crime no Rio de Janeiro e em São Paulo, que
têm até poder paralelo nas favelas do narcotráfico brasileiro, utilizando-se de armamento a que nem o Exército
brasileiro tem acesso. Essa é uma situação que precisamos mostrar para os brasileiros por não ser política partidária, mas brasileira. Temos que voltar a ter a humildade para aprender que nem todos podemos ostentar o
nome de Orleans ou de Bragança, mas precisamos
valorizar os nossos sobrenomes simples, que poderão ser grandes um dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
A generosidade do Senador Ronaldo Cunha Lima
permitiu que V. Exª, Senador José Alencar, primeiro,
desse um depoimento histórico sobre os entendimentos havidos, sobretudo ontem, entre o PT e o PL.
Em segundo lugar, V. Exª talvez tenha batido um
outro recorde, porque acredito que o seu aparte tal vez tenha sido um dos mais longos na história do Se nado, mas todos o respeitamos pelo seu valor significativo e, certamente, parte desse entendimento entre
os nossos Partidos.
Quando V. Exª relembra a beleza do poema e da
canção de Noel Rosa, cita que “o samba realmente é
um privilégio que não se aprende no colégio”. Em verdade, o Lula é a pessoa que mais tem a vontade de
aprender. Está sempre estudando, e os seus filhos já
estão na universidade. Como político que é, bem exaltado por V. Exª, Lula tem feito questão de dialogar,
nestes últimos anos, por exemplo, com os especialistas da habitação, da energia, da segurança pública.
Ele tem se preocupado sobretudo com uma maneira
de acabar com a fome e a miséria. Por isso elaborou
programas de governo com as suas equipes, que po derá agora colocar em prática.
Ressalto, diante das suas observações, a importância do encontro que teremos na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos, onde
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já foi confirmada a presença do Ministro Pedro Malan
e do Presidente Armínio Fraga, para dialogar sobre
muitos dos pontos que V. Exª levantou e para dizer
como nós queremos o bem do Brasil e como queremos fazer, com as nossas proposições, que a todos
os brasileiros seja garantido o direito inalienável de
participar da riqueza da nossa Nação.
Sr. Presidente, para não abusar mais do tempo,
vou deixar as reflexões que faria sobre o pronunciamento do Senador Ramez Tebet para a semana pró xima, quando S. Exª aqui estiver presente.
Parabéns, Senador José Alencar, pela sua atitude, pelo casamento, que agora está com o noivado
completado, faltando apenas a cerimônia na próxima
semana em ambas as convenções. Ressalto que aqui
estava presente e preferiu hoje não apartear, mas é
importante a sua presença, a Senadora Heloísa Helena, testemunha deste nosso diálogo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cu nha Lima)
– Con cedo a pa lavra à Senadora Heloísa He lena
para uma co municação ina diável, pelo prazo de
cinco mi nutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou
falar sobre a minha aldeia. Sobre a aldeia de todos
nós falarei na segunda-feira, na Executiva Nacional
do nosso Partido.
Quero fazer um apelo ao Governo Federal. Sei
que várias vezes já falamos sobre isso, porque infelizmente as forças do atraso que conduzem o nosso
País com a sua incompetência, irresponsabilidade e
insensibilidade com o setor produtivo rural não têm
tido a capacidade de resolver problemas gravíssimos
relacionados às distorções na correção do saldo devedor dos produtores rurais, nem, ao menos, de garantir aos produtores rurais das regiões mais pobres
do País o que já foi assegurado na repactuação do
saldo devedor para os produtores rurais do Sul e do
Sudeste.
Tive oportunidade de, várias vezes, falar nesta
Casa sobre problemas gravíssimos tanto da agricultura familiar como do médio e pequeno produtor de várias regiões de Alagoas, do sertão, do agreste, da Zona
da Mata, do litoral, do Baixo São Francisco, que estão
impedidas de estabelecer mecanismos para dinamizar a economia local em função da irresponsabilidade
e insensibilidade do Governo Federal.
Como se isso não bastasse, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, mesmo naqueles casos em que
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produtores rurais estão adimplentes, dispondo de ga rantias reais suficientes para o financiamento pleiteado, a burocracia das instituições financeiras ou o re curso que a essas instituições está se colocando à
disposição estão impossibilitando a produção, no
caso específico de Alagoas, da região do agreste, da
região da grande Arapiraca, onde temos uma experiência, há três anos, extremamente proveitosa com a
produção de milho. Nessa cidade, o complexo industrial do Grupo Coringa absorve todo o mercado de milho, comprando essa produção a um preço compatível, viabilizada pela associação de grãos. Esses pro dutores estavam aguardando certidão, registrando
cédula ou com processo em andamento; já tinham
negociado suas propostas junto ao banco. São produtores adimplentes que dispõem de garantias reais su ficientes para o financiamento pleiteado, ou estão
com solo preparado com insumos garantidos ou com
a plantação já feita. Agora, o Banco do Nordeste está
dizendo que não tem recursos suficientes para disponibilizar aquilo que, efetivamente, já foi pactuado en tre a instituição e os produtores rurais da região.
Por várias vezes, tenho exigido do Governo Federal responsabilidade, competência e sensibilidade
em relação aos produtores rurais do Nordeste e das
regiões mais pobres do País. Mas, como se não bas tasse a incompetência do Governo Federal para corrigir as distorções do saldo devedor, para repactuá-lo
nas regiões mais pobres do País, o Banco do Nordeste diz que não tem recursos para disponibilizar nem
mesmo aos produtores rurais adimplentes, aos que
têm garantias reais para o financiamento pleiteado.
Sei que a irresponsabilidade do Governo Federal não tem limites. Mesmo assim, continuamos ape lando para que o problema possa ser resolvido. Também há questões relacionadas ao Banco do Brasil à
disponibilidade de recursos para a agricultura familiar,
para o pequeno e médio produtor rural, e até aos pro dutores rurais adimplentes, aos que têm condições
reais compatíveis com o financiamento pleiteado.
Assim, a situação já beira o absurdo.
É inimaginável o que o Governo Federal faz,
mas a irresponsabilidade, a incompetência e a insensibilidade para lidar com o produtor rural de Alagoas,
do Nordeste, são inaceitáveis.
Portanto, faço um apelo às instituições oficiais
de crédito no sentido de que solucionem a situação
gravíssima pela qual estamos passando. Aliás, o ape lo que faço é ao Governo Federal, pois é ele que im põe às instituições financeiras esse tipo de limitação
que tem inviabilizado o produtor rural de Alagoas, do
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Nordeste e, especialmente, das regiões mais pobres
do País.

Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, o Sr. Ronaldo Cu nha Lima, 3º Se cretário deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Concedo a palavra ao Senador Chico Sartori por cessão do
Senador Casildo Maldaner.
Alerto V. Exª que estamos há 16 minutos do término da sessão.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna desta Casa, na manhã de hoje, para falar da satisfação de participar do
aprendizado político que esta Casa me proporcionou
nestes primeiros cem dias de convívio fraterno, em
que as convergências e divergências navegam dentro
de um harmonioso respeito entre os nossos caríssimos companheiros Senadores.
Confesso que estou, a cada dia, conseguindo
entender com mais profundidade o que, na verdade,
representa o Congresso Nacional para a democracia
brasileira.
O clima de respeito e a irmandade que nos
unem durante as nossas ações parlamentares nos
faz amadurecer a alma na busca do entendimento e
da verdade, quando os mais variados e importantes
temas nos conclamam para a responsabilidade do
debate livre e democrático com o objetivo de decidir o
presente e o futuro da nossa sociedade.
Este momento, Sr. Presidente, considero extremamente rico para a nossa democracia. Imbuído da
função de Senador da República, como representante do Estado de Rondônia Congresso Nacional, tenho
nestas últimas semanas, percorrido os diferentes Municípios do meu Estado, com os meus companheiros
dos Diretórios municipais do PSDB, a visitar os nos sos Prefeitos e Vereadores, independentemente de
cor partidária, em busca do oxigênio necessário para
abastecer a minha ação neste Parlamento. Tenho, Sr.
Presidente, sentido, em cada um dos meus companheiros, o ímpeto de esperança pelo futuro do nosso
Brasil.
As grandes e importantes reformas, paulatinamente, vêm acontecendo, no momento em que o Brasil passa por um processo de transformações jamais
visto em direção à modernidade e em busca da ver dadeira estabilidade da vida democrática.
A estabilidade da nossa moeda tem impulsionado a melhoria da renda dos brasileiros, fortalecendo a
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expansão da nossa economia, e, por conseguinte, assistimos à diminuição dos índices da pobreza e da miséria que tanto têm preocupado a classe política bra sileira.
O nosso País, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é considerado o quinto mais populoso do mundo e aumentou sua população, nas três últimas décadas, em 80 milhões de habitantes. Essa explosão de mográfica de forma descontrolada tem estimulado a
violência, o desemprego e outras mazelas que o atual
e o futuro Governos haverão de administrar.
Quero afirmar, Sr. Presidente, em bom tom e
alta voz, que o Governo do Presidente Fernando Hen rique Cardoso vem, de forma incansável, tratando
esse problema para amenizar as desigualdades sociais existentes no País. Esse legado, Srªs e Srs. Senadores, considero a contribuição mais importante que
a era FHC passa para o seu próximo sucessor administrar.
Mas, Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade, ao usar desta tribuna na presença do seleto Ple nário e, de coração, tecer alguns comentários sobre
importantes eventos ocorridos neste final de semana,
durante a minha estadia aqui em Brasília, por ocasião
das Convenções Nacionais do PSDB e do PMDB, que
consagraram a grande aliança política para as próximas eleições presidenciais.
Partidos que, desde 1995, caminham juntos na
sustentação do processo de estabilidade econômica
e das grandes transformações das áreas econômicas
e sociais. Partidos que se sentem responsáveis pelos
avanços conseguidos a milhões de agricultores atra vés de projetos de economia familiar, no sentido de
obterem os juros mais baixos da história do País, destinados ao plantio de suas safras e de terem recursos
a fundo perdido para infra-estrutura, tudo dentro de
um processo democrático, descentralizado, comandado por comitês locais em cada Município. Partidos
que se sentem responsáveis pelo enorme processo
de reforma agrária instalado neste País – onde centenas e milhares de brasileiros, já cultivando as suas
terras, possam se orgulhar, pela primeira vez nas
suas vidas, de estarem fora da exclusão social. Partidos que contribuíram e que continuam a contribuir,
efetivamente, para o Brasil conseguir que 97% de
suas crianças estejam freqüentando as escolas do
ensino fundamental e que reduzida fosse a taxa de
mortalidade infantil, numa atuação corajosa e competente do ex-Ministro de Estado da Saúde José Serra –
aliás, o Brasil foi o País que mais reduziu a mortalidade infantil nos últimos dez anos. Partidos que proporcionaram uma parceria ao Governo do Presidente
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Fernando Henrique Cardoso nos momentos bons e
difíceis e que, a partir de janeiro do próximo ano, irão
governar o futuro do nosso País, com o Presidente
José Serra e com a nossa valorosa Deputada Rita
Camata na Vice-Presidência da República.
As cartas estão colocadas sobre a mesa. O nosso companheiro José Serra é o candidato da nossa
coligação à Presidência da República. O PMDB lan çou o nome da Deputada Rita Camata, que foi consagrada pela Convenção do seu Partido, com ampla
maioria dos votos, para ser a candidata a Vice-Presidente da República.
A Convenção que escolheu o nome da Deputada Rita Camata foi realizada de forma ampla e democrática. É verdade que, em alguns momentos, foi tu multuada em razão da presença de facções, acontecimentos normais dentro dos Partidos democráticos.
Como tucano, fundador do PSDB nacional e regional do meu Estado de Rondônia, inclusive seu
Vice-Presidente, e hoje Senador da República por
aquele Estado, estou contente com o resultado das
referidas convenções. Tenho a certeza de que o Bra sil, para continuar no rumo certo, manter-se no caminho seguro e imune às tempestades que vêm das políticas econômicas de países vizinhos e do populismo
irresponsável, o que não é fácil numa economia glo balizada, continuará a manter a proposta da estabilidade do Plano Real, e não poderemos admitir a des truição desse projeto para começar tudo de novo.
Não vamos destruí-la para começar do zero.
Não vamos fazer a política de terra arrasada para
adotar propostas que ninguém conhece. Vamos garantir, sim, um rumo certo e seguro, avançar na área
social, combater as desigualdades e lutar contra a exclusão social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho
muito orgulho de ser um brasileiro, de ser do PSDB,
de ser Senador da República e de representar o Estado de Rondônia no Congresso Nacional. Orgulho-me
de viver com toda a minha família no Brasil. Aqui res piro aliviado cada vez que assisto aos noticiários da
imprensa internacional sobre os países vizinhos.
O Brasil, Sr. Presidente, graças a Deus, tem responsabilidade fiscal, tem estabilidade econômica,
tem rumo, tem políticas sociais, está avançando nas
políticas rurais e urbanas, está investindo, como nunca, nos ensinos fundamental e superior, tem propostas que visam reduzir a discriminação e as desigualdades entre os mais pobres e os mais ricos, principalmente na questão racial.
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No meu Estado de Rondônia, Sr. Presidente, vamos caminhar juntos com o PMDB, vamos seguir a
orientação segura dos nossos companheiros do Diretório Nacional do PSDB, sob a Liderança firme do
nosso Presidente José Anibal, esse valoroso rondoniense de Guajará-Mirim, hoje Deputado Federal pelo
Estado de São Paulo, que tanto tem orgulhado essa
seleta legião de companheiros que formam o nosso
PSDB.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegou a hora do embate democrático. Os Partidos com
a suas coligações irão apresentar os seus candidatos
com os seus mais diversificados programas para que
o povo possa fazer o seu julgamento livre e consciente daquilo que de melhor possa ser para a nossa sociedade.
Conheço de perto o companheiro José Serra,
hoje como colega de Bancada no Senado Federal e
ontem como Deputado Federal, ex-Ministro do Planejamento e da Saúde, sem esquecer a sua participação no cenário da política estudantil à frente da Presidência da União Nacional dos Estudantes, UNE, na
sagrada missão de combate ao regime militar em de fesa da democracia.
Não quero desmerecer os demais candidatos,
mas acredito no Brasil, porque sinto que o seu crescimento é conseqüência da era FHC. Acredito no Brasil
por não ter nenhuma dúvida da competência, seriedade, honestidade e honradez do nosso companheiro
José Serra, que, a partir de janeiro do ano vindouro,
honrará o legado deixado pelo nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso em busca da consolidação
das idéias da socialdemocracia rumo à modernidade
do nosso País.
No próximo dia 30 de junho, o nosso PSDB no
Estado de Rondônia fará realizar a sua convenção re gional para a homologação da Coligação
PSDB/PMDB/PPB. Haveremos de buscar o entendimento da boa política na sua mais profunda significação como “arte de harmonizar as diferentes idéias e
pensamentos”.
Nesse dia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, irei colocar o meu nome à disposição dos meus
companheiros convencionais do meu Partido, como
seu fundador, ex-Presidente por inúmeras vezes do
seu Diretório Municipal da cidade de Vilhena, como
atual Vice-Presidente do nosso Diretório Regional,
como atual Senador da República, mandato conquistado de forma inédita por intermédio de uma luta judicial que durou sete longos anos, emoldurada por lá grimas de tristeza, conseqüência de equívocos e injustiças, mas também de alegria, provenientes da
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emoção do julgamento justo daqueles que, desprovidos da maldade, ousaram praticar o direito fazendo a
verdadeira justiça. Graças a Deus e aos valorosos
companheiros, com a nossa insistência e perseverança conseguimos conquistar esta cadeira no Senado
Federal, e a cada dia procuro honrá-la em nome do
povo de Rondônia.
Felizmente, enganaram-se os pessimistas. Vencemos aquela terrível batalha, haveremos de vencer
a próxima, e o meu nome será colocado à disposição
dos meus companheiros convencionais para concorrer a uma vaga no Senado pelo nosso PSDB e pela
coligação. Dessa vez, Sr. Presidente, espero a lealdade de alguns que de certa forma trabalharam para
que Chico Sartori não chegasse ao Senado Federal.
Vou à Convenção do meu Partido de espírito desarmado para pleitear o direito de continuar a servir
ao meu Estado de Rondônia, ao meu Partido, ao meu
País, com dedicação, seriedade, honestidade e, sobretudo, com alto espírito de brasilidade que sempre
tem norteado a minha vida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Concedo a palavra, até o término desta sessão, ao Senador
Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os minutos finais
da sessão serão o suficiente para registrar um fato
ocorrido ontem pela manhã no Ministério da Fazenda.
Testemunhei e presenciei a assinatura do contrato firmado entre o Governo do Estado de Rondônia, representado pelo Governador José Bianco, e a Corporação Andina de Fomento, contrato este de busca de
um crédito externo autorizado por esta Casa, conforme decreto legislativo de algumas semanas atrás,
que vai resultar, Sr. Presidente, em amplos benefícios
para o Estado de Rondônia.
Apesar de todas as dificuldades e das tentativas
de entrave que houve na tramitação do projeto de re solução nesta Casa, o fato consumou-se, e o contrato
foi assinado.
Sr. Presidente, segundo o testemunho de servidores do Ministério da Fazenda e da Secretária do Tesouro Nacional, esse foi talvez o contrato que mais rapidamente tramitou pelos órgãos do Governo Federal
para obter o indispensável aval do Governo Federal
na operação de crédito. Mas isso tem uma explicação.
Deve-se exatamente à postura de retidão, de absoluta transparência no trato da coisa pública, de decên-
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cia, de homem público que faz o que tem de ser feito,
que governa com a realidade e com os pés no chão,
postura que sempre teve o Governador José Bianco à
frente do Governo do Estado.
E o resultado positivo para o Estado está lá, a
olhos vistos, para quem quiser ver. Os avanços que o
Governo do Estado proporcionou na área da produção
e, sobretudo, da educação, vêm agora ser coroados de
êxito, Sr. Presidente, mediante esse empréstimo. Os
US$35 milhões, o equivalente hoje a aproximadamente
R$100 milhões, serão inteiramente aplicados na cons trução de cerca de 307 quilômetros de estradas estaduais asfaltadas que beneficiarão vários municípios do
Estado. Faço aqui, Sr. Presidente, questão de dizer quais serão esses Municípios: Colorado; Cerejeiras; Co rumbiara; Pimenteiras, São Felipe; Rolim de Moura;
Novo Horizonte; Nova Brazilândia; Presidente Médici;
Jiparaná e Nova Colina; Vale do Paraíso; Ouro Preto
do Oeste; Theobroma, Jorge Teixeira; Jaru; Cacaulândia; Alto Paraíso; Machadinho; Ariquemes; Cacoal;
Andreazza e a linha 208 de Cacoal.
São mais de trinta localidades. Quase a metade
da população do Estado está sendo beneficiada por
essas obras, cujos recursos serão aplicados exatamente na construção das estradas.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – A Presidência prorroga por mais três minutos esta sessão,
para que o Senador Moreira Mendes conclua o seu
pronunciamento.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obrigado, Sr. Presidente, pela deferência. Já estou concluindo o meu discurso.
Quero apenas dizer, Sr. Presidente, que o Go verno anterior recebeu cerca de R$90 milhões quan do da venda das Centrais Elétricas de Rondônia –
Ceron – para a Eletronorte e nada aplicou no Estado.
O Governo passado desviou esse dinheiro, jogou-o
na lata de lixo. Entretanto, tenho certeza de que esses
US$35 milhões, que hoje representam cerca de
R$100 milhões, haverão, na verdade, nas mãos do
Governador José Bianco, de se transformar em
R$110 milhões, porque S. Exª sabe realmente como
aplicar o dinheiro público e o faz com absoluta responsabilidade e transparência.
Assim, nesta tarde, registro esse evento da mais
alta importância, do qual tive a honra de ser partícipe.
Corri atrás, batalhei nesta Casa, intercedi junto à Mesa,
esgotei os procedimentos que o Regimento Interno me
permitia para agilizar a votação, resultando hoje em be nefício para o nosso Estado de Rondônia.
Esse era o meu registro, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Obrigado, Senador Moreira Mendes. V. Exª traz à Casa um
assunto que também me interessa, uma vez que fui
Relator dessa matéria na Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sobre a mesa, projetos de decreto legislativo recebidos da Câmara dos Deputados, que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2002.
(Nº 1.422/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato, que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de
Frutal a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Frutal, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 141, de 26 de março de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 624/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorização
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade
conforme os seguintes atos e entidades
1 – Portaria nº 59, de 22 de fevereiro de 2001 –
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Comunicação, na cidade de Senhora dos Remédios – MG;
2 – Portaria nº 88, de 22 de fevereiro de 2001 —
Associação Comunitária Iapuense de Radiodifusão,
na cidade de Iapu-MG;
3 – Portaria nº 91, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Radio Comunitária Interlagos, na cidade de Campo
do Meio – MG,
4 – Portaria nº 93, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Cultural Serra de Galés, na cidade de Parauna – G0;
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5 – Portaria nº 139, de 26 de março de 2001 —
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taquarana, na cidade de Taquarana – AL;
6 – Portaria nº 140, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago-MG;
7 – Portaria nº 141, de 26 de março de 2001 –
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal,
na cidade de Frutal – MG;
8 – Portaria nº 142, de 26 de março de 2001 —
Associação Comunitária de Comunicação do Município de Upanema – RN, na cidade de Upanema – RN,
9 – Portária nº 143, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajuricaba/RS, na cidade de Ajuricaba – RS
10 – Portaria nº 144, dm26 de março de 2001 –
Associação Verde Vida, na cidade de Candoí-PR
11 – Portaria nº 145, de 26 de Danço de 2001
Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba – PR;
12 – Portaria nº 146, de 26 de março de 2001 –
Associação Cultural Comunitária Jacutínguense de Ra diodifusão (ACCOJAR), na cidade de .Jacutinga – MG;
13 – Portaria nº 147, de 26 de março de 2001 –
Associação pró-Saúde de Feijó/AC, na cidade de Fejó
– AC;
14 – Portaria nº 198, de 18 de abril de 200l Associação Cultural e Educadora de Comunicação Comunitária, na cidade de Guapiaçú – SP; e
15 – Portaria nº 205, de 18 de abril de 2001 —
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista, na cidade de Tupi Paulista -SP.
Brasília, 22 de junho de 2001. – Marco Maciel.
MC nº 239 EM
Brasília, 17 de maio de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação de Frutal, com sede na cidade de
Frutal, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co munidade, numa demonstração de receptividade da fi losofia de criação desse braço da radiodifusão, de man -
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cha a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem era conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social o cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e atados esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000166/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 141, DE 26 DE março DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
antigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53710.000166/99, resolve:
Art. 1º Autorizar Associação Comunitária de Comunicação de Frutal, com sede na Praça Matriz, nº
99, Centro, na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pela preso de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20°01’30”S e longitude em
48°56’22”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz
Art. 4º Este ato somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do respectivo Decreto Legislativo.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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Ata de fundação da Associação Comunitária de Comunicação de Frutal
Às 20 horas do dia oito de janeiro de 1999, na
Praça da Matriz, 99 – Edifício Executivo, Sala 801,
deu-se início à Assembléia Geral para a criação da
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal.
Após ficar entendido entre os presentes a importância que a criação desta entidade representa para a
comunidade frutalense, especialmente no aspecto
de divulgação e fomento da cultura, educação, arte
e esporte, passou-se a discussão a respeito da
aprovação dos estatutos sociais da associação e
eleição de sua primeira diretoria e conselho fiscal.
Discutidos e analisados seus artigos, o estatuto foi
aprovado por unanimidade dos presentes, passando
em seguida à eleição dos membros da Diretoria e
Conselho Fiscal, ficando assim constituídos:
Diretoria
Diretor-Presidente: Cristiane Vieira Oliveira,
compositora, solteira brasileira, residente na Rua
Raul Paula e Silva, 51, Frutal, Minas Gerais.
Diretor Administrativo Financeiro: Samarone
Souza Costa, representante comercial, solteiro, brasileiro, residente na Praça da Matriz, 99, Frutal – Minas
Gerais.
Conselho Fiscal
1 – Juliana Vieira Oliveira, empresária, na Rua
Uberaba, 8, Frutal, Minas Gerais.
2 – Cleder Resende Silva, técnico em eletrônica, casado, brasileiro, residente na Rua Raul Paula e
Silva, 51, Frutal, Minas Gerais.
Nada mais havendo a ser tratado, ficou determinado que se lavrasse a presente ata que foi feita por
mim, secretário ad hoc, Samarone Souza Costa,
anexando-a aos Estatutos aprovados, registrando-a
no Cartório competente para que surta seus efeitos
legais e assinada pelos presentes.

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 300, DE 2002
(Nº 1.426/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao de Proteçao aos Idosos e Adolescentes de Camocim a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Camocim, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 799, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes
de Camocim a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Camocim, Estado do Ceara.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 638/01
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo do três anos, sem direito de exclusividade, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 736, de 12 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária de Radiodifusão Sousense – ACRS, na cidade de Sousa – PB.
2 – Portaria nº 797, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Comunitária Alternativa de Radiodifusão, na cidade de São Lourenço – MG.
3 – Portaria nº 798, de 28 de dezembro de 2000
– Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Ibiaense – ASPLA, na cidade dø Ibiá – MG.
4 – Portaria nº 799, de 28 de dezembro de 2000
– Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes
de Camocim, na cidade de Camocim – CE.
5 – Portaria n° 806, de 28 do dezembro de 2000
– Associação Comunitária. de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Pedro Gomes – ACOPE, na cidade de Pedro Gomes-MS;
6 – Portaria n° 36, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Serra Verde FM, na cidade de Serranópolis – GO
7 – Portaria n° 67, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário Felipense, na cidade do Felipe Guerra – RN;
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8 – Portaria n° 102, de 22 de fevereiro de 2001 –
Associação Comunitária, Cultural e Beneficente “Ba cia do Rio Paraguai”, na cidade de Nioaque – MS; e
9 – Portaria n° 113, de 6 de março de 2001 –
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade
“PULC” de São Gonçalo do Sapucaí, na cidade São
Gonçalo do Sapucaí – MG.
Brasília, 26 de junho de2001. – Aécio Neves.
MC 00197 EM
Brasília, 29 de março de 2001.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Proteção
aos Idosos e Adolescentes de Camocim, com sede
na cidade de Camocim, Estado do Ceará, (explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser viço, cuja documentação inclui manifestação de apo io da comunidade numa demonstração de receptividade da filosofia da criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e
a sedimentação da cultura geral das localidades
postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações be néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú cleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo nº 53650.002710/98,
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 799, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.815, de 3 de junho de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650002710/98, resolve:
Art 1º Autorizar a Associação de Proteção aos
Idosos e Adolescentes de Camocim, com sede na
Rua General Tibúrcio n° 162 – Centro, na cidade de
Camocim. Estado do Ceará a executar serviço de ra diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612. de 19 de fevereiro de 1996, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante Iocalizado nas coordenadas geográficas com latitude em 02°54’07”S e longitude em
40°50’38”W. utilizando a freqüência de 104.9 MHz.
Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 0102/2000-DOSR/SSR/MC
REFERÊNCIA: Processo nº 53650002710/98, de
27-11-98.
OBJETO: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
INTERESSADO: Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes de Camocim, localidade Camocim, Estado do Ceará.
I – Introdução
1. A Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes de Camocim, inscrita no CGC/MF ou CNPJ
sob o número 00.961.349/0001-90, no Estado do Cea-

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

157

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rá, com sede na Rua General Tibúrcio nº 162 – Cen tro, cidade de Camocim – CE., dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimentos datados de 16 de novembro de 1998 e
19 de abril de 1999 subscritos por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – Processo n° 53650002710/98 D.O.U., de 18 de março de
1999, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 2.615, de
03 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
* Atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 01, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-02-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar n°
02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
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– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 131, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua da Independência s/nº
– Centro, na cidade de Camocim, Estado do Ceará,
de coordenadas geográficas em 02°53’5l”S de latitude e 40°50’36”W de longitude o que foi alterado para
02º54’17”S de latitude e 40º50’28” de longitude. Ocorre que, aos 19 de abril de 1999 a Entidade informou
novo endereço e as seguintes coordenadas:
02°54’07”S de latitude e 40°50’38” de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no
DOU, de 18-03-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 12 e 15, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
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– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de armamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação de documentos dispostos no subitem 6.7, incisos I, II, III, V, VIII e X da Norma nº 2/98, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa da requerente, efetivação
de necessária alteração estatutária, bem como
apresentação do Projeto Técnico e posterior adequação do mesmo à Norma nº 2/98, (fls. 22 a 131).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 111, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instalação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 113 e 114.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de
habilitação de interessados na exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação de Proteção aos Idosos e Adolescentes de Camocim,
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– quadro diretivo
Presidente:

Osmundo Carneiro dos Santos

Vice-Presidente:

Magna Ferreira Lima

1ª Secretária:

Maria José Fernandes

2ª Secretária:

Marlene Araújo de Carvalho

1º Tesoureiro:

Maria Luiza Fernandes

2º Tesoureiro:

Lindomar Gomes Batalh a

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua General Tibúrcio nº 162 – Centro, cidade de
Camocim, Estado do Ceará;
– coordenadas geográficas
02°54’07” de latitude e 40°50’38” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 113 e
114, bem como “Formulário de Informações Técnicas” .– fls. 111 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pe dido formulado pela Associação de
proteção aos Idosos e Ado lescentes de Camocim,
no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53650002710/98, de 27 de novembro de
1998.
Brasília, 28 de novembro de 2000.
Relator da Conclusão Jurídica Relator da Con clusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 29 de setembro de 2000. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Aprovo
o
Relatório
nº
102/2000/DOSR/SSR/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 30 de novembro de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA
DE RADIODIFUSÃO
RELATÓRIO Nº 40/2001-DOSR/SSR/MC
REFERÊNCIA: Processo nº 53.780.000.076/99 de
14-4-1999.
OBJETO: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
INTERESSADO: Associação de Desenvolvimento
Comunitário Felipense, localidade de Felipe Guerra,
Estado do Rio Grande do Norte.
I – Introdução
1. Associação de Desenvolvimento Comunitário
Felipense, inscrito no CGC sob o número
09.078.361/0001-25, no Estado do Rio Grande do
Norte, com sede na Rua Tenente Francisco Xavier, no
22, Centro, Cidade de Felipe Guerra – RN, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por
meio de requerimento datado de 13-4-1999, subscrito
por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oficial da União — DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “A designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá-
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ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 4 a 87, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Francisco Diógenes
s/nº, Cidade Alta, Cidade de Felipe Guerra, Estado do
Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas
em 05°35’02”S de latitude e 37º41’19”W de longitude,
retificadas em declaração, à fl. 48, em 5-9-2000, em
05°35’08”S de latitude e 37°41’19”W, as quais foram
aceitas, constando no Formulário de Informações, às
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fls. 45 e 93, consoantes aos dados constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 40, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), do subitem 6.7,
inciso II da Norma nº 2/98, bem como comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa da requerente (fls. 43 a 92).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 45 e 93, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 96 e 97. Na ocasião da solicitação do licenciamento da estação, a
entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0 W.
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15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação de Desenvolvimento Comunitário
Felipense.
– quadro diretivo
Presidente:

José Ailton Costa

Vice-Presidente:

Wilson Pascoal de Brito

1ª Secretária:

Maria Dalvaci Ramalho

2ª Secretária:

Regina Coeli da Costa

Tesoureiro:

José

Alcione de Menezes

– Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Francisco Diógenes s/nº, Cidade Alta, Cidade
de Felipe Guerra, Estado do Rio Grande do Norte;
– coordenadas geográficas
05°35’08” S de latitude e 37°41’19” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 45 e 93, e “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls.
96 e 97, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de De senvolvimento Comunitário Felipense, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na lo calidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.780.000.076/99,
de 14 de abril de 1999.
Brasília, 11 de janeiro de 2001. – Relator da conclusão Jurídica – Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE RADIODIFUSÃO
RELATÓRIO Nº 42/2001-DOSR/SSR/MC
REFERÊNCIA: Processo nº 53.670.000.485/98, de
4-9-98
OBJETO: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
INTERESSADO: Associação Rádio Clube Opção Comunitária, localidade de Catalão, Estado de Goiás.
I – Introdução
1. Associação Rádio Clube Opção Comunitária,
inscrita no CGC sob o nº 2.221.965/0001-30, no Estado de Goiás, com sede na Av. Dr. Lamartine Pinto
Avelar, s/nº, Vila Chaude, Cidade de Catalão, GO, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 4 de se tembro de 1998, subscritos pelo representante legal,
demonstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema
irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “A designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de Folha nº 1, bem como a documentação
apresentada, relatando toda a instrução do presente
processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
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5. A requerente, como mencionado na introdução (item I), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento às
normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 à 208, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Av. Dr. Lamartine Pinto Avelar, s/nº, Vila Chaude, Cidade de Catalão, Estado de
Goiás, de coordenadas geográficas em 18°10’40”S
de latitude e 47°58’51”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3. Ocorre que a entidade apresen-
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tou novas coordenadas geográficas em 18º09’17”S
de latitude e 47°55’50”W de longitude.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos e
que, por conseguinte, as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser mantidas, pelo que se depreende
da memória do documento de folhas 60 a 63, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação de alteração estatutária, bem como apresentação dos documentos dispostos no subitem 6.7, incisos: II, III, V e VI, entre outros, bem como do subitem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma nº 2/98. (fls.
70, 71,198 e 201).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 184, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor, antena e torre e linha
de transmissor), com indicação da potência
efetiva irradiante e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena
e de irradiação, com indicação de características elétricas da antena.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 194 e 195.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Rádio Clube Opção Comunitária
– quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
1ª Secretária:
2º Secretário:
Suplente:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:
Suplente:
Dir. de Comunicação:
Suplente:

Enival Mamede Leão
Guilherme Castro Moya
Magda Valéria da Silva
Ronaldo da Silva
Dinalva Donizete Ribeiro
Adailson Francisco de Almeida

José Edson Antunes
Sebastião Carlos Serafim
João Neto de Souza
Luiz Mário da Costa

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
– Av. Dr. Lamartine Pinto Avelar, s/nº, Vila Chaude, cidade de Catalão, Estado de Goiás;
– coordenadas geográficas
18°09’17”S de latitude e 47°55’50”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 184, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCom”, fls. 194 e 195, que se refere à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Rádio
Clube Opção Comunitária, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53.670.000.485/98,
de 4 de setembro de 1998.
Brasília, 11 de janeiro de 2001. – Relator da
conclusão Jurídica – Relator da conclusão Técnica.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.

JUNHO 2002
Junho de 2002

Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 42/2001/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 18 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação)

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169
Sexta-feira 21 12803

170
12804 Sexta-feira 21

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2002
Junho de 2002

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

171

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – Introdução
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– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.......................

1. Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Nossa Senhora da Conceição de Euclides da
Cunha inscrita no CGC sob o número
02.606.415/0001-39, Estado da Bahia, com sede na
Rua D. Pedro II, 715, Centro, cidade de Euclides da
Cunha – BA, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 24-9-1998, subscrito por representante legal, de monstrando interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oficial da União, de
14-12-1998, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 6 a 167, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• Atos constitutivos da entidade/ documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;

• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Praça da Bandeira s/nº,
Centro, cidade de Euclides da Cunha, Estado da Ba hia, de coordenadas geográficas em 10º30’31”S de
latitude e 39º00’59”W de longitude, consoante aos
dados constantes no aviso no DOU de 14-12-1998,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 107, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
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– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), planta de arruamento, declaração de acordo com o subitem
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, bem como do subitem 6.7,
incisos III, IV, V, VIII da Norma nº 2/98, Ata de Eleição dos atuais dirigentes devidamente registrada,
esclarecimento sobre funcionária pública e alteração
estatutária (fls. 113 a 168).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 169, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; ....................................................
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 171 e 172.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de do cumentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Nossa Senhora da Conceição de Euclídes da
Cunha.
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– quadro diretivo
Presidente:

Paulo Teomar Bispo Cardoso

Vice-Presidente:

Gilvan Vieira Menezes

1ª Secretária:

Maria Ro drigues Damasceno d’Abreu

2ª Secretária:

Lucília Guimarães Abreu

1º Tesoureiro:

Marco Antônio da Silva

2º Tesoureiro:

Isach Gonçalves da Silva

1º Dir. de Patrimônio:

Severino Ramos Carvalho da Silva

2º Dir. de Patrimônio:

Zenaide Almeida Carmezim

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça da Bandeira, s/nº, Centro, cidade de Eu clides da Cunha, Estado da Bahia;
– coordenadas geográficas
10° 30’ 31”S de latitude e 39°00’59”W de longitude, correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 169, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCom”, fls. 171 e 172, que se refere à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nossa Senhora da
Conceição de Euclides da Cunha, no sentido de con ceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53.640.001.442/98, de
5-10-/1998.
Brasília, 15 de janeiro de 2001. – Adriana G.
Costa, Relatora da conclusão Jurídica – (assinatura), Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 55/2001/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 18 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)
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do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
7. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13. ..............................................

I – Os Fatos
A Fundação Cultural e Educativa Cônego João
Parreiras Vilaça, com sede na cidade de Carmo do
Cajuru, Estado de Minas Gerais, requer lhe seja ou torgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, mediante a utilização
do canal 278E C.
2. De acordo com os artigos 12 e 15 dos estatutos da entidade e conforme ata de instituição da Fun dação Cultural e Educativa Cônego João Parreiras Vilaça, lavrada em 6 de outubro de 1997, devidamente
registrada em 17 de outubro de 1997, sob número
1.504, no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas, na cidade
de Carmo do Cajuru, MG, preenchem os requisitos do
Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo com
a legislação específica de radiodifusão.
3. O Conselho Diretor com mandato de 10 (dez)
anos está assim constituído:
DIRETORIA
Cargos
Nomes
Diretor-Presidente
Carlos Anderson da Silva
Secretário
Célio Corrêa da Costa
Diretora Adm. Financeira Maria Elizabete da Silva
4. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada aos autos, encontrando-se às fls. 27 e seguintes.
II – Do Mérito
5. A outorga pelo Governo Federal de permissão, concessão e autorização para executar serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens está ad mitida na Constituição Federal (letra a, inciso XII, do
art. 21).
6. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para ou torgar concessão, permissão e autorização para o re ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia

§ 1º É dispensável a licitação para ou torga para execução de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
8. A documentação instrutória referente à Fun dação encontra-se em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial
nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no Diário
Oficial da União em 19 de abril de 1999, às fls. 81.
9. O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites fixados pelo De creto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração firmada pelos mesmos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis põe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub-censura.
Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada
– OAB/DF – 5419
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 22 de junho de 1999. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 12 de julho de 1999. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de Ou torgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 18 de julho de 1999. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
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Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
I – Introdução
1. Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvimento inscrita no CNPJ sob o número
02.870.406/0001-50, Estado do Rio Grande do Norte,
com sede na Rua São Francisco, 66-A, Centro, cidade de São Francisco do Oeste – RN, dirigiu-se ao Se nhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 3-12-1998, cujo teor foi retificado em declaração à fl. 5, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União de
18-3-1999, Seção 3, que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• Atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
em face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 2 a 117 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• Informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
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com centro localizado na Rua São Francisco, 66-A,
Centro, cidade de São Francisco do Oeste, Estado do
Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas
em 05º58’30”S de latitude e 38º09’08”W de longitude,
consoante os dados constantes no aviso no DOU de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 54, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), do subitem 6.7,
incisos III, IV, V, VIII da Norma nº 2/98, Ata de Eleição dos atuais dirigentes, devidamente registrada,
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente,
comprovação de válida existência das entidades que
manifestaram apoio, declaração constando o endereço da sede da requerente; bem como esclarecimentos acerca de funcionário público ocupante de
cargo diretivo na entidade requerente e transmissor
certificado (fls. 57 a 117).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 74 e 113,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão re sumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio; ........................................................
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
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– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 86 – 87 e 108 –
109. Na ocasião da solicitação do licenciamento da
estação, a entidade deverá indicar o nome do fabricante e o modelo do transmissor certificado para o
serviço de radiodifusão comunitária de 25,0 W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvimento
– quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
Dir. Financeiro:
Dir. Secretária:

José Eugênio de Freitas Lunguinho
Erivan de Freitas Lunguinho
Wallace de Caldas Martins
Ana Paula Silva Martins

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua São Francisco, nº 66–A, Centro, Cidade de
São Francisco do Oeste, Estado do Rio Grande do
Norte;
– coordenadas geográficas
05°58’30” S de latitude e 38°09’08” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “For mulário de Informações Técnicas”, fls. 74 e 113, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RADCOM”, fls. 86 – 87 e 108 – 109, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Fundação José Ri bamar Lunguinho de Desenvolvimento, no sentido de
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na lo -
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calidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.780.000.321/98,
de 8-12-1998.
Brasília, 16 de janeiro de 2001. – Relator da
conclusão Jurídica – Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
De acordo
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À Consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 44/2001/DOSR/SSR/MC
Encaminhe–se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 18 de junho de 2001. – Paulo Menincucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
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ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:

I – Introdução

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.

Associação Assistencial Cultural Padre Deoclides,
inscrita no CGC sob o número 2.565.564/0001-05, no
Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Rua
Antônio Bezerra Fernandes, 334, Ari de Pinho, Cidade de Acari, RN, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 8 de dezembro de 1998, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
A Requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 1 a 125, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.

II – Relatório

III – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá-

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Vicente de Moura, s/nº,
Ari de Pinho, Cidade de Acari, Estado do Rio Grande
do Norte, de coordenadas geográficas em 6°26’2”S
de latitude e 36°38’42”W de longitude, consoante aos
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-3-1999, Seção 3.
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10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 62 a 65, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para alteração es tatutária, apresentação do subitem 6.7, inciso I, II e
VI, cartão de CNPJ, esclarecer sobre diretores funcionários públicos, bem como, posteriormente do
subitem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma 02/98,
(fls. 73, 74, 75, 85 e 101).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 133, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas
em seu item 6.11, folhas 135 e 136. Na ocasião da solicitação do licenciamento da estação, a Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o modelo do
transmissor certificado para o serviço de radiodifusão
comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
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IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Assistêncial Cultural Padre Deoclides
– quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
1º Secretária:
2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

Valter Dantas de Medeiros
Dulce Willig de Albuquerque Carvalho
Juarez Alves da Silva
José Renato Dantas Araújo
Maria Helena Dantas de Medeiros
Maria Salésia Fernandes

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Vicente de Moura, s/n.º, Ari de Pinho, Cidade de Acari, Estado do Rio Grande do Norte
– coordenadas geográficas
06°26’02”S de latitude e 36°38’42”W de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados no “Formulário
de informações técnicas”, fls. 133, que se refere à localização da estação e “Roteiro de Análise de Instalação
da Estação de RADCOM”, fls. 135 e 136;
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Assistêncial Cultural Padre Deoclides, no sentido de con ceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53.780.000.332/98, de
10 de dezembro de 1998.
Brasília, 12 de Janeiro de 2001.
Relator da conclusão Jurídica
Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. _ Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coodenador-Geral.
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. – Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 23 /2001/DOSR/SSR/MC.
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Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 18 de janeiro de 2001. Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À comissão de Eucação.)
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cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
I – Introdução
1. Associação da Rádio Comunitária Cidadania,
inscrito no CNPJ sob o número 01.219.241/0001–99,
no Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av.
Dr. Gregório de Paiva, nº 29, Centro, Cidade de Alexandria – RN, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 16 de outubro de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro -

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 4 a 102, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Av. Dr. Gregório de Paiva, nº
29, Centro, Cidade de Alexandria, Estado do Rio
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Grande do Norte, de coordenadas geográficas em
06º24’51” S de latitude e 38º00’52” W de longitude,
consoante aos dados constantes no aviso no DOU de
18-3-1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 60, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
do subitem 6.11, (Projeto Técnico), planta de arruamento, declaração de acordo com o subitem
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.l da Norma nº 2/98, alteração
estatutária, cópia do CNPJ da requerente, bem
como comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa da requerente, entre outras (fls. 65 a 110).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 76, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
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inscritas em seu item 6.11, folhas 90 e 91. Na ocasião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação da Rádio Comunitária Cidadania.
– quadro diretivo
Presidente:
José Iran Araújo da Silva
Vice-Presidente: Manole Ferreira de Evaristo
1ª Secretária:

2º Secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:

Maria do Socorro de Queiroz Silva

Francisco Ferreira Júnior
Francisco Genildo da Silva
Júlio César de Souza

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Av. Dr. Gregório de Paiva, nº 29, Centro, Cidade
de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte;
– coordenadas geográficas
060 24’ 51” 5 de latitude e 380 00’52” W de longitude, correspondentes aos dados constantes no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 76, e “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 90
e 91, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação da Rá dio Comunitária Cidadania, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.780.000.257/98, de 16
de outubro de 1998.
Brasília, 12 de Janeiro de 2001.
Relator da conclusão Jurídica Relator da con clusão Técnica
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 17 de janeiro de 2001. _ Hamilton de
Magalhães Mesquita
Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão
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Brasília, 17 de janeiro de 2001. _ Antonio Car los Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprova o Relatório nº 039/2001/DOSR/SSR/MC
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 18 de janeiro de 2001. _ Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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(À Comissão de Educação.)
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RELATÓRIO Nº 114/2000 – DOSR/SSR/MC

I – Introdução
1. A Associação Cultural, Educacional e Rádio
Comunitária de Pirabeiraba, inscrita no CGC/MF ou
CNPJ sob o número 2.470.593/1-98, no Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Conselheiro Pedreira nº
205 – Distrito de Pirabeiraba, cidade de Joinville – SC.,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 31 de agosto
de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde pretende instalar o seu transmissor,
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Regu-
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lamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida no intervalo de folhas 2 a 238, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Conselheiro Pedreira nº
205 – Distrito de Pirabeiraba, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina, de coordenadas geográficas em 26°12’66,4”S de latitude e 48°54’23,8”W de
longitude, tendo sido considerado para efeito de análise
o disposto na planta de arruamento com coordena-
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das em 26º12’26”S de latitude e 48º54’23” de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no D.O.U., de 18.03.1999, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 100 a 103, denominado de ”Ro teiro de Análise Técnica de RadCom“.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação de documentos dispostos no sub-item 6.7, incisos I, II, III, IV, V e VIII da Norma 02/98, comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram
apoio à iniciativa da requerente, efetivação de necessária alteração estatutária, bem como apresentação
do Projeto Técnico e posterior adequação do mesmo
à Norma 02/98, (fls. 110 a 238).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
”Formulário de Informações Técnicas“ – fls. 207, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
14. Segue-se o roteiro de verificação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 149 a 152. Na ocasião da solicitação do licenciamento da estação, a Entidade deverá
indicar o nome do fabricante e o modelo do transmis-
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sor certificado para o Serviço de Radiodifusão Comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Cultural, Educacional e Rádio Comunitária de Pirabeiraba,
– quadro diretivo
Presidente:
Vice-Presidente:
1ª Secretária:
2º Secretário:
Tesoureiro:
Dir. de Programação:

Vanderlei Desordi
Adolar Eichholz
Laurita Jansen
Adenir Sabel
Valter Oliveira dos Santos
Maurício Evaldo Fleith

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Conselheiro Pedreira nº 205 – Distrito de
Pirabeiraba, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
– coordenadas geográficas
26º12’28” de latitude e 48º54’23” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no ”Roteiro de
Análise de Instalação da Estação“ – fls. 149 a 152,
bem como ”Formulário de Informações Técnicas“ – fls
207 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Cultural,
Educacional e Rádio Comunitária de Pirabeiraba, no
sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53820000610/98, de 02 de setembro de 1998.
Brasília, 28 de novembro de 2000.

(À Comissão de Educação.)
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MENSAGEM Nº 1.744, DE 2000
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RELATÓRIO Nº 4/2000-DOSR/SSR/MC

II – Relatório

Referência: Processo nº 53.720.000.083/99 ,
de 20-1-99.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Fundação de Assistência a
Carência Social, localidade de Rosário, Estado
do Maranhão.

• atos constitutivos da entidade/ documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-98 e Norma
nº 2/98, de 6-8-98.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar nº
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:

I – Introdução
1. Fundação de Assistência a Carência Social,
inscrita no CGC/MF sob o número 00.847.303./1-44,
no Estado do Maranhão, com sede na Rua 5, nº 395,
Malvinas, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, por meio de requerimento datado de
11 de janeiro de 1999, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que
indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de
9 de setembro de 1999, Seção 3, que contempla o lo gradouro onde Processo nº 53.720.000.083/99 pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita ”a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998“. apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de di-
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rigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de di rigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está con tida no intervalo de folhas 1 à 77, dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados ini cialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km,
com centro localizado na Rua Benedito Leite, nº 488,
Centro, na cidade de Rosário, Estado do Maranhão,
de coordenadas geográficas em 2º56’4“ S de latitude
e 44º14’38“W de longitude, consoante aos dados
constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-9-1999,
Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que os cálculos inicialmente efetuados estão corretos
e que, por conseguinte, as coordenadas geográficas
indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 57, denominado de ”Roteiro de Análise Técnica de RadCom“.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
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– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação de documentos dispostos no sub-item 6.7, incisos: I, II, VI, entre outros, bem como o sub-item
6.11, (Projeto Técnico), da Norma 02/98. (fls. 206).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
”Formulário de Informações Técnicas’, fls. 65, firmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema ir radiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor, antena e torre e linha
de transmissor), com indicação da potência
efetiva irradiante e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de instalação da antena
e de irradiação, com indicação de características elétricas da antena.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma 02/98, em especial as exigências ins critas em seu item 6.11, folhas 78 e 79.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Fundação de Assistência a Carência Social
– quadro diretivo
Presidente: Sônia Maria Viana Botentuit
Vice Presidente: Francinete Marinho Fonseca
1º Secretária: Maria de Jesus Altina Moraes
2ª Secretária: Luiza Saies Maciel
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1ª Tesoureira: Benilde Maria Viana Bitentuit
2ª Tesoureira: Maria de Jesus Ferrreira
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Benedito Leite, nº 488, Centro, na cidade
de Rosário, Estado do Maranhão;
– coordenadas geográficas
02º56’04“S de latitude e 44º14’38“W de longitude, correspondentes aos cálculos efetuados na ”Aná lise Técnica de RadCom“ – fls. 57 -, e que se refere à
localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Fundação de
Assistência a Carência Social, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.720.000.083/99, de 20
de janeiro de 1.999.
Brasília, 14 de setembro de 2000.
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Relator da conclusão Jurídica
Relator da conclusão técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 14 de setembro de 2000.
Coordenador Geral : Hamilton de Magalhães
Mesquita
De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 18 de setembro de 2000.
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão Antônio Carlos Tardeli
Aprovo o Relatório nº 0004/2000/DOSR/
SSR/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 18 de setembro de 2000
Secretário de Serviços de Radiodifusão Paulo
Menicucci
(À Comissão de Educação.)
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O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 299 a 319, de
2002, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de 45 dias, nos termos do art. 233, § 1º,
da Constituição Federal, e, de acordo com o art. 122,
II, “b”, do Regimento Interno, poderão receber emen das, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa aprovou os
Requerimentos nºs 213, 291 a 293, 299, 307 a 310,
de 2002, de autoria dos Srs. Senadores Romeu
Tuma, Eduardo Suplicy e Ari Stadler, solicitando informações a Ministros de Estado.
Comunica, ainda, que aprovou parecer sobre o
Projeto de Resolução nº 3, de 1995-CN, pelo arquivamento.
Essa matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Ademir Andrade, Eduardo
Siqueira Campos, Mauro Miranda, Carlos Bezerra,
João Alberto de Souza e Jonas Pinheiro enviaram
discursos à Mesa para serem publicados, na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acostumou-se,
neste País, a ver os recursos destinados às escolas
irem minguando pelo caminho e quase nada restar
quando chegavam ao seu destino final. O hábito tanto
se foi perpetuando que quase fez o monge, para lem brar o velho ditado popular. Ninguém mais se espantava ou se indignava com os desvios que rotineiramente consumiam as verbas da educação. Firmou-se
a idéia de que assim era o natural de ser e ponto final.
A situação, hoje, já não é mais a mesma, até por força
de legislação mais eficiente sobre as formas de financiamento da educação.
A criação do Fundef, o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, representou, sem dúvida, uma conquista nessa direção.
Criado por iniciativa do MEC, o Fundef contribuiu
para corrigir uma grave distorção na divisão dos re cursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Até então, a Constituição apenas
determinava a aplicação obrigatória de 25% das re ceitas fiscais em educação. Mas nada definia quan to às responsabilidades de cada nível de governo
no ensino obrigatório.
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Ocorria, então, uma desigualdade extremamente perversa, se é que há desigualdade que não seja
perversa. As cidades mais ricas, com redes municipais de ensino pequenas e poucos alunos, tinham di nheiro sobrando. As mais pobres, com grandes redes
e muitos alunos, ficavam com dinheiro faltando.
A maior inovação do Fundef foi modificar a es trutura de financiamento do ensino fundamental. Dos
25% destinados à educação, os Estados têm de investir 60% exclusivamente no ensino fundamental.
Cada Estado e seus municípios passaram a receber
receita proporcional ao número de alunos matriculados em cada rede de ensino. Também passou a haver
um gasto mínimo relativo a cada aluno por ano. Sempre que os recursos do Fundo, em um Estado, não alcançarem esse valor mínimo, o Governo Federal deverá fazer uma complementação de verbas.
É este último ponto que vou tomar como epicentro para tecer as considerações, as quais julgo ser imperioso trazer a esta Casa. Perceberam os Srs. Senadores, pela minha fala até este momento, que não sou
contrário ao Fundef. Temos de reconhecer o impacto
positivo causado pelo Fundo nas regiões Norte e Nordeste – muito maior que no Sul ou Sudeste. Quanto
mais pobre o município, maior foi o aumento no gasto
por aluno. Além disso, os professores brasileiros do
ensino fundamental tiveram um aumento médio de
13%, uma vez que o Fundef estabelece a parcela de
60% dos recursos para pagamento dos professores.
O percentual é ainda muito baixo para elevar o salário
dos professores ao nível que queríamos, mas houve
município no Nordeste em que o aumento chegou a
270%, dado o inacreditável valor da remuneração dos
professores nesses locais, algo em torno de 80 reais
por mês. Isso tudo temos de reconhecer, Sr. Presidente!
Mas há questões na aplicação do Fundef que
ainda preocupam. Uma delas é a que me referi anteriormente, qual seja, o descumprimento das determinações do Fundo quanto aos valores mínimos anuais
e quanto à complementação que o Governo Federal
deve repassar aos Estados.
O Presidente da República, Sr. Presidente, tem
desrespeitado sistematicamente a fórmula prevista
para o cálculo do valor mínimo para o Fundef, conforme determinação do art. 6º da Lei nº 9.424, de 1996.
Com que propósito o cálculo não é respeitado, Srªs e
Srs. Senadores? Não o podemos dizer, mas sabemos
que quanto menor o valor mínimo anual fixado pelo
Governo, menor é o valor da complementação da
União.
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Acresce que o Governo tem promovido um ver dadeiro calote na complementação que deve fazer
aos Estados nos quais o custo por aluno ficou abaixo
da média nacional. O Governo tem repassado, por determinação presidencial, valores inferiores ao determinado pela Lei. Esse calote não é de agora; vem
desde a criação do Fundo, em 1998. Ao longo dos últimos anos, a dívida acumulada está beirando os 11 bilhões de reais.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação divulgou em seu site a posição da entidade sobre o valor mínimo do Fundef para 2002. Diz o
documento:
Em 1998, a diferença entre o Valor Mí nimo Legal (R$ 419,50) e o do Decreto (R$
315,00) foi de R$ 104,50 por aluno/ano.
Esta foi a dívida que o MEC contraiu com
milhões de estudantes do ensino fundamental. Em 2002, a diferença e, por conseqüência, o calote do MEC por aluno será de
aproximadamente R$ 237,08 para os estudantes de 1ª a 4ª série e de R$ 249,76 para
os matriculados da 5ª a 8ª série.
E sabem com que alunos o Governo está con traindo dívida, Sr. Presidente? Não é, decerto, com os
alunos paulistas, cariocas, gaúchos, catarinenses,
paranaenses etc.; mas com os alunos dos Estados de
menor arrecadação per capita, justamente os mais
pobres, os que mais necessitam de educação de qualidade, de escolas bem equipadas, de professores
bem remunerados! Estão sendo prejudicadas as cri anças que mais necessitam do impulso da educação
para ascenderem socialmente, as que mais precisam
fazer da escolaridade uma ferramenta para abrir portas, as portas de uma vida melhor, de um futuro mais
promissor!
O que está fazendo o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso é um verdadeiro crime
de lesa-pátria! Um crime muito bem caracterizado
pelo nobre Colega, Senador Carlos Bezerra, como
crime de responsabilidade! Concordo com o nobre
Senador, quando considera que o Fundef deveria ser
um importante instrumento para reduzir as disparidades na aplicação de recursos no ensino fundamental,
e entre as redes estadual e municipais. Com esse
canto do cisne, ouvimos as láureas à criação do Fun def. No entanto, os desequilíbrios entre Estados per manecem, porque o valor mínimo nacional vem sen do definido de forma equivocada pela União.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não estou
aqui a falar ao léu, como se quisesse apenas com pa -
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lavras modificar o mundo! Ao tomar conhecimento da
distorção no cálculo do valor mínimo anual do Fundef,
submeti a esta Casa um projeto de lei para modificar a
Lei nº 9.424, de 1996, que regulamenta a matéria.
Trata-se do PLS nº 67, de 22 de março de 2000.
O objetivo central do referido projeto é procurar
corrigir os desvios resultantes de falhas na legislação,
especialmente no que dispõe sobre a definição do valor mínimo e a conseqüente complementação por
parte do Governo Federal devida aos Estados mais
pobres. Além disso, o projeto propõe o fortalecimento
do papel dos conselhos de acompanhamento e con trole social, abrindo a possibilidade de participação
dos legislativos locais. Desta forma, pretendemos que
o Fundef corra em trilhos seguros, sem as inaceitáveis distorções que têm, lamentavelmente, pontuado
seu funcionamento.
Segundo as informações legislativas da Casa, a
matéria encontra-se atualmente na Comissão de
Assuntos Sociais, pronta para entrar em pauta. É im perioso que a proposição volte a caminhar, pois o parecer da relatoria está na CAS desde setembro do
ano passado. Enquanto o projeto dorme nas gavetas,
mais perdem os alunos e professores mais necessitados com tal demora.
Tramitam com o meu projeto outras iniciativas
de ilustres Srs. Senadores, que tratam de matéria
análoga. Portanto, Sr. Presidente, não estou sozinho
nessa batalha. Acompanham-me os nobres Colegas
Luiz Pontes e Paulo Hartung, autores de projetos de
lei que também visam a modificar a lei regulamentadora do Fundef.
Acompanha-nos o Senador Leomar Quintanilha, ilustre relator da matéria. Acompanham-nos todos os demais Senadores da Casa que também lutam para acabar com a desigualdade histórica entre
Estados e Municípios, notadamente na divisão dos
recursos destinados à educação.
Não tenho dúvida de que, posta em marcha, a
matéria receberá a adesão dos Srs. Senadores, pois
todos sabemos que lutar pela educação jamais é uma
luta vã e inglória. É, no mínimo, estar empenhado em
combater as injustiças sociais em um País extremamente desigual e excludente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é de agora que as questões relacionadas ao
meio ambiente afligem não apenas meu pensamento,
mas também a alma de todos os indivíduos deste planeta. Neste exato momento, gostaria de chamar a
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atenção de todos para o problema do aquecimento
global, sobre cujos males o Jornal de Brasília dissertou criticamente há bem pouco tempo atrás, em um
longo e interessante ar tigo. Nele, o jornal denuncia,
corajosamente, que a superpopulação, o desmatamento, o lixo tóxico e o efeito estufa, tudo isso agrava,
em muito, as condições de sobrevivência da Terra nos
próximos anos.
A acusação é séria e merece uma reflexão mais
cuidadosa por parte de todos os setores da sociedade. Já há alguns anos, cientistas do mundo inteiro têm
alertado para o perigo crescente do desrespeito às
regras básicas da preservação do meio ambiente.
Enquanto isso, dirigentes políticos e diplomatas ainda
hesitam em tomar decisões mais austeras contra os
efeitos nocivos das mudanças climáticas. Como é sa bido, tais mudanças exercem efeito drástico e trágico
sobre as espécies vegetais e animais de nosso ecos sistema.
Consciente do perigo que nos ronda, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, no último
mês de maio, um estrondoso relatório, dimensionando a extensão da crise ecológica e humanitária que
progressivamente nos aterroriza. Estruturado em ma pas regionais, o documento reitera que, apesar das
configurações multifacetadas, os problemas ecológicos se espalham igualmente pelo planeta, uniformizando, até certa medida, uma série de pontos.
No que tange à questão do aquecimento global
em curso, os deslocamentos das espécies para as regiões menos quentes constituem suas principais con seqüências até o momento. Da linha do Equador para
os pólos, das baixas altitudes para as mais altas, todo
esse movimento tem adquirido uma velocidade maior
nos últimos anos, transformando violentamente as
condições de reprodução dos ambientes naturais. Por
exemplo, observa-se, com maior freqüência, o surgimento tanto de acasalamentos extemporâneos quan to posturas de ovos fora de época em diversas espécies de altas latitudes.
Em que pesem as considerações históricas so bre a reincidência do efeito estufa na Terra, a migração atual relacionada a esse fenômeno pode levar a
uma redução drástica da biodiversidade mundial. Isso
se explica porque, a despeito da lenta visibilidade dos
danosos efeitos, não há como nos furtarmos ao fato
de que a maioria das espécies encontra-se, hoje, circunscrita às reservas e aos parques, cuja localização
se vê mergulhada nas redes intrincadas da urbanidade, entre estradas, indústrias e sofisticados complexos agropecuários. Evidentemente, isso causa pro-
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fundas mudanças nas paisagens e nas relações entre
as espécies.
Especialistas norte-americanos do Centro de
Ciências Aplicadas à Biodiversidade, sediado em
Washington, já estabeleceram novas estratégias para
combater os males do aquecimento global. Como
ilustração, vale mencionar que os Estados Unidos decidiram por adotar a formação de corredores biológicos, com o propósito de evitar prováveis ondas maciças de extinção das espécies. A bem da verdade, a
aplicação dessas estratégias extrapola o território
norte-americano, tendo sido detectada sua ação em
ecossistemas mais críticos, como é o caso da Mata
Atlântica no Brasil.
Em suma, a situação ecológica no planeta Terra
tem adquirido patamares alarmantes, comprometendo a sobrevivência saudável de nossos filhos e netos.
Contra isso, governos do mundo inteiro estão sendo
instados a prestar colaboração máxima e acelerada,
para evitar a ocorrência de um mal maior. Nesse sentido, todas as nações devem apor sua assinatura ao
Protocolo de Kyoto – documento internacional que
propõe medidas drásticas em favor da preservação
ambiental da Terra –, para cujo êxito deve ser urgentemente endossado por toda a população mundial.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, usualmente, ao
pensarmos na economia goiana, o primeiro segmento que nos vem à mente é o agropecuário. Com efeito,
a produção rural do Estado de Goiás é deveras pujante e corresponde à parcela majoritária do conjunto de
nossa economia. No entanto, a firme e contínua marcha do desenvolvimento goiano não depende única e
exclusivamente da notável expansão e da ampla di versificação que hoje se observam em nossa produção agrícola. É alvissareiro observar que, nos principais centros urbanos do Estado, o setor industrial vai
ganhando vulto, consolidando empreendimentos, gerando empregos, contribuindo para o aumento da arrecadação tributária e para um dinamismo ainda maior de nossa vida econômica.
Um dos melhores exemplos desse fortalecimento da produção industrial do Estado de Goiás é o Pólo
Farmoquímico de Anápolis.
Iniciado em 1989, com o estabelecimento dos
laboratórios Teuto e Neo Química no Distrito Agroindustrial da cidade, o Pólo Farmoquímico de Anápolis
já é, em apenas 13 anos de existência, o segundo
maior centro de produção de medicamentos do País.
No que tange especificamente à fabricação de gené-
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ricos, o pólo goiano concorre com Rio de Janeiro e
São Paulo pela posição de maior fabricante.
De fato, nada menos que um quarto das indústrias farmacêuticas de capital nacional estão sediadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia),
onde atualmente se observa um ritmo frenético de in jeção de recursos. O número de laboratórios em ple na operação totaliza onze. Cinco outros estão em
construção: Genexis, Genoma, Geolab, Melcon e
FBM. Em fase de projeto e carta consulta, encontram-se mais nove, sendo dois de produção de insumos farmacêuticos.
As cinco empresas de maior porte atualmente lá
estabelecidas pretendem investir, em seu conjunto,
mais de R$100 milhões até 2004. Esses investimentos destinam-se a projetos que incluem expansão das
respectivas plantas industriais e parceria com grupos
estrangeiros.
Com essa política agressiva, as indústrias far macêuticas sediadas em Anápolis vão rapidamente
ganhando terreno num mercado antes dominado de
forma inconteste pelos fabricantes que operam no
Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, afinam os
instrumentos que os capacitarão a disputar, nas far mácias, a venda de medicamentos genéricos e similares.
Uma das já mencionadas empresas pioneiras a
se estabelecerem na cidade goiana, a Neo Química,
realiza, atualmente, investimentos da ordem de 35
milhões de reais para finalizar a primeira etapa do seu
novo complexo fabril. Oferecendo aos varejistas um
catálogo que arrola 300 medicamentos similares e 14
genéricos, essa empresa vê-se compelida a crescer,
como única forma de conseguir atender as encomendas sempre crescentes.
No ano passado, a Neo Química venceu licitação para fornecer um dos medicamentos componentes do “coquetel” anti-aids ao Sistema Único de Saúde. No certame, a empresa goiana derrotou a gigante
norte-americana Abbott Laboratories. Esse contrato –
que absorveu boa parte de sua capacidade produtiva
em 2001, pois demandava a fabricação de 12 milhões
de cápsulas do medicamento – contribuiu para o seu
faturamento superior a 73 milhões de dólares.
No corrente ano, a Neo Química estará envolvida em nova disputa com multinacionais, para vender
um outro dos medicamentos que integram o mesmo
“coquetel”. Nesse contexto, a área de 81 mil metros
quadrados, atualmente ocupada pela empresa, representa uma limitação, evidenciando-se diminuta
para atender à gigantesca demanda por medicamentos. Daí, a imperiosa necessidade de expansão.
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No entanto, essa necessidade de investir na expansão dos negócios não é exclusividade de uma única das empresas estabelecidas no Pólo Farmoquímico de Anápolis. Ao contrário, trata-se de necessidade
compartilhada por todas elas. O Laboratório Kinder,
por exemplo, associou-se a um grupo indiano para
distribuir os medicamentos genéricos por ele fabricados, ao mesmo tempo em que aposta firme no seg mento de fitoterápicos. O Laboratório Ducto irá mais
que duplicar sua área fabril, passando de 6 mil metros
quadrados para 14 mil , ao custo de R$15 milhões.
A empresa Greenpharma investe na construção
de laboratórios específicos, para realizar testes de bioequivalência de genéricos. Até o fim deste ano, a indústria quer lançar mais 50 produtos genéricos e ou tros 50 similares de marca. Os testes de bioequivalência serão conduzidos em parceria com o Instituto de
Ciências Farmacêuticas e hospitais locais, para pos sibilitar as análises em pacientes.
Para que se faça uma idéia do potencial de re torno desse investimento, basta dizer que cada teste
desse gênero custa em torno de 100 mil reais, e, atu almente, eles são realizados apenas no Estado de
São Paulo. Somente o Laboratório Teuto, fabricante
do maior número de genéricos entre as indústrias estabelecidas em Anápolis, gastou quantia próxima a 5
milhões e 200 mil reais, até o ano passado, em testes
de bioequivalência e biodisponibilidade e no registro
de remédios. Para o corrente ano, a previsão é de dispêndios da ordem de 3 milhões de reais.
A participação dos genéricos no faturamento do
Laboratório Teuto – segundo fontes do setor, teria superado com folga os 100 milhões de reais em 2001 –
vem crescendo constantemente. No ano 2000, ela foi
de 2,5%. Em 2001, atingiu 4,5%. Neste ano, considerada a intenção da empresa de lançar 100 novas
apresentações de genéricos, a expectativa é que
essa participação salte para 18,6%.
Maior empresa do pólo de Anápolis, empregando 2 mil do seu total de 5 mil trabalhadores e dispondo
de uma capacidade de produção da ordem de 360 milhões de unidades anuais, o Laboratório Teuto vem
crescendo também no mercado externo. Nos próximos quatro anos, colocará componentes do coquetel
anti-aids e genéricos em farmácias da Coréia do Sul e
da Costa Rica. Outros países da América do Sul, bem
como nações africanas constituem mercados de
grande interesse para a empresa. Com esses mercados, o Teuto pretende firmar contratos no valor de 15
milhões de dólares até o final deste ano.
Dados do Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica (IGTF) indicam que as empresas em ope ração no Pólo Farmoquímico de Anápolis já investi-
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ram 350 milhões de reais desde o começo da estruturação desse centro de produção de medicamentos,
no ano, nada longínquo, de 1989. A inexistência de
números oficiais impedem que se saiba com precisão
os valores movimentados anualmente no Pólo. Porém
as informações que aqui trouxemos a respeito dos in vestimentos e dos negócios realizados ou projetados
por algumas das principais empresas lá sediadas são
mais do que suficientes para que se possa dimensionar a pujança desse complexo industrial.
Temos, portanto, em Anápolis, mais um motivo
de orgulho para todo o povo goiano. Um dos mais im portantes pólos farmoquímicos do País. Como afirmei
ao início desta fala, a irrefreável marcha de Goiás no
rumo de seu pleno desenvolvimento não está na ex clusiva dependência de seu espetacular potencial
agropecuário. O Pólo Farmoquímico de Anápolis é
uma excelente amostra da progressiva consolidação
de um expressivo setor industrial no nosso Estado.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a implantação da
política que ensejou a existência dos medicamentos
genéricos em nosso País é um avanço indiscutível,
que beneficia, sobretudo, as camadas mais pobres da
população. Graças a essa ação, elas têm, hoje, condições de tratar suas enfermidades com menor comprometimento de sua pequena renda, escolhendo en tre uma variedade de cerca de 600 apresentações diferentes desse tipo de produto.
Contudo, há um problema sério que se vem verificando em relação aos genéricos em cidades tão di ferentes quanto Brasília, Rio de Janeiro e Cuiabá. Re firo-me à disparidade de preços entre esses medicamentos, que pode chegar até a 220% para o mesmo
medicamento, de acordo com matéria publicada pelo
jornal O Globo, do dia 17 de março passado.
Segundo o Grupo Pró-Genéricos, citado na
mesma notícia, que reúne os 20 laboratórios que produzem ou importam genéricos, essas disparidades
têm origem nas estratégias de marketing de cada
empresa. Enquanto alguns laboratórios preferem
vender abaixo do custo para ganhar mercado, outros
apostam em estratégias de distribuição e outros pre ferem investir mais em propaganda.
A Folha do Estado, de Cuiabá, do último dia 21
de março, que traz matéria semelhante sobre esse
assunto, diz que a Agência Nacional de Vigilância Sa nitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, informa que
a única obrigação dos laboratórios é manter os preços dos genéricos 45% menor, em média, que os preços equivalentes dos remédios de marca.
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Mas não é o que diz o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, Antônio Barbosa, segundo matéria do Jornal de Brasília, datada de 8
de novembro passado. Para ele, “o genérico tem que
ser o medicamento mais barato do mercado, pois recebe incentivos do Governo, como propaganda de graça,
alíquota zero para importação de matéria-prima e tem
descontos no registro dos remédios”.
Essa declaração do presidente do Conselho
veio a propósito de um outro problema relativo a pre ços, revelado pelo resultado de uma pesquisa feita
pelo próprio Conselho nas farmácias do Distrito Federal. A pesquisa mostrou que 39 genéricos estavam
mais caros que medicamentos de marcas similares,
com a diferença chegando até a 78%. A Anvisa diz,
em resposta, ainda segundo o Jornal de Brasília,
que não se pode comparar genérico com similar porque os similares não passam pelos testes de bioequivalência, feitos em seres humanos, e de equivalência
farmacêutica, feitos em laboratórios, a exemplo do
que ocorre com os genéricos.
Surge, então, uma dúvida. Se os similares são
medicamentos seguros – como devem ser –, não ha veria meios para se baratear ainda mais os preços à
população? Nesse caso, não deveria o Governo estar
investindo nessa solução? Afinal, tudo o que se deseja são remédios seguros e eficazes, ao menor preço
possível.
De qualquer maneira, entendo que se o Governo não tem meios legais de controlar os preços dos
genéricos, ou mesmo a sua relação de preço com os
similares, pode atuar para estimular a concorrência e
forçar os preços desses remédios para baixo. Para
isso, basta fazer o uso que, aliás, considero o mais
correto da atividade publicitária no Governo.
As farmácias têm obrigação de ter a revista
ABCfarma, na qual figuram os preços dos genéricos
da mesma forma que na página da Anvisa na Internet.
Além disso, pelo telefone 0800 da Agência, as pessoas também podem se informar gratuitamente sobre
os preços desses medicamentos. Só que uma imensa
parcela da população não sabe disso e precisa ser informada a respeito, para poder exercitar o seu direito
de escolha.
Aí é que entra a ação publicitária do Governo.
Por meio de campanhas de grande alcance, feitas sobretudo em rádio e televisão, porque esses são os
meios de maior penetração nas camadas mais populares, devem ser divulgados amplamente esses me canismos de consulta.
Com isso, a população teria meios simples e eficazes de pesquisar os preços dos medicamentos.
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Como vantagem adicional, teria a garantia da Anvisa
quanto à qualidade dos produtos, uma vez que ela só
informaria sobre aqueles que recebem a chancela do
Ministério da Saúde.
Este é, em linhas gerais, Sr. Presidente, o as sunto sobre o qual queria me manifestar, com a sugestão que me ocorreu oferecer. Com isso, acredito
que tenha dado uma pequena contribuição para um
maior avanço na política dos genéricos, em benefício
de toda a população.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é costume
acreditar que o tempo ajusta os espaços da convivência entre as pessoas. O tempo desarma paixões, arrefece ânimos exaltados, amaina agruras, favorece o
esquecimento, destrói as razões dos conflitos. O tem po redimensiona verdades absolutas e recria realidades novas, fazendo-as nascer de verdades pequenas
e partilhadas.
Não parece ser esse o resultado do que vem
ocorrendo com o renitente, histórico, indomável e
sangrento conflito entre Israel e o povo palestino. Os
anos, os meses, os dias passam, e a situação se en caixa cada vez mais em uma perspectiva de exasperação, comprovam a gravidade os acontecimentos
que têm castigado as duas nações durante os últimos
meses. Israel arrasa cidades, moradias e vidas humanas, acionando poderosos e sofisticados meios de
guerra. Palestinos revidam matando também, fazendo dos próprios corpos instrumentos de surpresa,
destruição e morte. A cada novo ataque, novas incursões; a cada nova incursão, novos ataques. Ataques,
vítimas e pretextos mesclam-se como em caldeira de
ódios ferventes, em frêmitos de estertores e de renovados juramentos de vingança.
O horizonte de paz duradoura, quase formalizado há mais ou menos dois anos em Camp David,
vem-se desfazendo, vem-se distanciando, destinado,
quem sabe, a tornar-se uma miragem a atrair milhares de pessoas para a morte, na aridez de um deserto
desprovido de relacionamento e de racionalidade.
A genuína paz não é fruto da ação de exércitos
que aplicam tecnologia de ponta, nem de homens-bomba que se despedaçam. A genuína paz
não se alicerça sobre escombros, muito menos sobre
cadáveres. Funda-se, sem dúvida alguma, em verdades compartilhadas, em cessões recíprocas, em
compromissos resultantes de diálogo, na compreensão da justiça real, que reconhece e respeita as ver dades rea is de cada povo, sem submeter a ninguém
pela sem-razão da força. Homens-bomba e retaliações nada mais produzem do que a fragilização das
possibilidades de retomada do diálogo e a dissemina-
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ção do entendimento de que as conversações para a
paz são impossíveis.
Difundiu-se no mundo, após os atentados de 11
de setembro de 2001, a idéia de um universo polarizado entre o Bem e o Mal. Há países onde mora o
Bem. Há países onde se alojou o Mal. Estes e seus
homens devem ser destruídos. Semelhante maniqueísmo, Sr. Presidente, Srªs e Senhores Senadores,
além de visão retrógrada e tradutora de uma eugenia
estapafúrdia, em nada contribui para a paz. Pelo contrário, lança bases para ações de prepotência, em defesa de políticas, de éticas, de justiças e de morais cujos únicos pilares são interesses hegemônicos.
Suplantando a justiça ou marginalizando-a com
reconhecimentos parciais, não haverá possibilidade
de paz. Os parâmetros da justiça estão claramente
delineados no que se relaciona aos direitos do Povo
Palestino. São parâmetros, são metas de domínio e
de consciência de todos os povos, merecedores da
solidariedade geral. Nesse contexto, deve ser rechaçado com determinação todo plano estrangeiro que
vise a atingir a integridade regional árabe. Devem ser
condenadas a ocupação israelense dos territórios e
das cidades palestinas e sua sistemática opressão
com chacinas que atingem, sem discriminação, sem
dissuasão, inocentes, velhos, mulheres e crianças.
Devem ser acatadas as reivindicações existenciais
desse povo, representadas pelo direito de território
próprio, de retorno dos refugiados, de autodeterminação e estabelecimento de um estado independente.
A paz ou é justa e ampla, ou não é paz. A avaliação global da realidade do Oriente Médio solidifica a
convicção de que nem a força bruta, nem a morte serão caminho para a reversão dos acontecimentos e
para o abandono da opção pela tragédia. O caminho
é o diálogo, a cooperação, a disponibilidade para o reconhecimento do espaço de cada povo. O caminho é
a interação das culturas e das civilizações, com fun damento nos valores humanísticos que sustentam a
igualdade de todos, indistintamente.
Fora dessa perspectiva, o tempo continuará alimentando a falta de razão dos conflitos, armando as paixões, dividindo o mundo entre bons e maus, armazenando e aprofundando o ódio e o cultivo da destruição.
Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que hoje me
traz aqui pode parecer de pequena envergadura diante
dos enormes problemas sociais que temos no país.
Entretanto, é por considerá-lo parte desse contexto sócio-econômico que tem levado os brasileiros a um gradual empobrecimento que vou abordá-lo, pois ele é importante para os que o vivem e a sua solução é de
grande relevância para que o país tenha condições re-
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ais e suficientes para orientar, fiscalizar e reprimir a so negação fiscal em todas as suas formas e em todos os
níveis e escalões da sociedade.
Neste momento em que se discutem tanto as re ceitas do Poder Executivo e se fala novamente sobre o
“déficit” da Previdência Social, está no Congresso Nacional, para ser votada, a Medida Provisória nº 2.175-29,
que estrutura as carreiras de cargos do Fisco Federal.
Essa Medida Provisória citada dispõe, para di zer resumidamente, sobre as três carreiras responsáveis pela arrecadação tributária nacional, bem como
sobre as formas de se verificar o cumprimento, por
parte das empresas e do cidadão, das suas obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.
Compete ao Servidor Público do Fisco, por
exemplo, o combate ao enriquecimento ilícito (originado pela sonegação tributária), a sustentação das
contas da Previdência Social (por meio da fiscalização da adimplência dos contribuintes) e a repressão
ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e ao serviço
degradante (pela repressão ao descumprimento de
normas trabalhistas).
Cuidar do Plano de Cargos e Salários desses servidores é, pois, matéria de grande importância para o
país, principalmente no momento atual, em que torna tão
evidente a necessidade de se organizarem as contas públicas para buscar o equilíbrio financeiro do Estado e de
combater a corrupção sob todas as suas formas.
É, portanto, de causar estranheza a alguns e de
despertar a impaciência de outros, que matéria tão
relevante esteja sendo regulada, há quase três anos,
por um instrumento tão frágil e tão transitório quanto é
uma Medida Provisória.
Ressaltamos que o Parecer sobre a matéria, já
está pronto e foi criteriosamente elaborado pelo no bre Relator da Comissão Mista específica, Deputado
Roberto Pessoa (PFL – CE), que só o concluiu após
longas e profícuas discussões e negociações com
autoridades do Poder Executivo e com integrantes
dos cargos que formam as carreiras do Plano do Fis co Federal. Na elaboração do Parecer, o nobre Deputado preocupou-se com todos os detalhes, a começar
por corrigir as distorções que pudessem existir na MP,
inclusive as inconstitucionalidades que havia no texto
original, antes mesmo que o Supremo Tribunal Federal precisasse fazê-lo, como vem acontecendo reiteradas vezes em Medidas Provisórias.
Entre as correções feitas no texto original da Medida Provisória, destaca-se também a da tabela salarial da carreira, principalmente no que diz respeito à re muneração dos novatos no serviço público. A remuneração inicial concedida pela Medida Provisória configura-se hoje como totalmente incompatível com a im portância e com a responsabilidade dos cargos. A re muneração para os que ingressam nas carreiras da
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Auditoria Fiscal no âmbito federal está tão aviltada que
tem feito com que bons profissionais se desinteressem
de ingressar na carreira, apesar de estarmos em período de grande desemprego.
Levantamento feito pela Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Previdência Social – ANFIP demonstra que, a cada concurso, o número de candidatos
inscritos diminui mais e mais, em razão da baixa remuneração, a qual está totalmente incompatível com o nível de conhecimento e de formação exigidos para o desempenho das atividades inerentes ao cargo. Como
exemplo, citamos os concursos realizados em 1997 e
em 2001: no primeiro, o número de inscritos passou de
cento e vinte mil candidatos, enquanto, no segundo,
após a edição dessa Medida Provisória, esse número
baixou para pouco mais de vinte mil inscritos.
Outra correção importante realizada pelo nobre
Relator diz respeito à garantia de paridade entre servidores ativos e aposentados, conforme estabelece a
Constituição cidadã de 1988, em seu art. 40. O Governo, apesar da absoluta clareza do texto constitucional, vem insistindo em sua postura equivocada de
quebrar o princípio da paridade, numa atitude, sobretudo, antidemocrática e que representa um mau
exemplo para os cidadãos brasileiros, tendo em vista
que todos têm consciência de que são obrigados a
respeitar a Constituição.
Sendo assim, urge que garantamos a celeridade
na votação da matéria, com a aprovação do parecer do
Relator, Deputado Roberto Pessoa (PFL – CE).
Terminando, sabemos que prevalece no Congresso Nacional a consciência quanto à necessidade
de se modernizar o país, dotando-o de estruturas públicas com recursos humanos que atendam às cres centes demandas sociais.
Para que esse objetivo de modernidade seja alcançado, é de extrema necessidade que seja votada
essa matéria, corrigindo-a em suas deficiências e in constitucionalidades e aprimorando-a para que consigamos construir um país baseado na Justiça Fiscal e
no reconhecimento da importância de um serviço público de qualidade.
Manifestando dessa forma o meu apoio a essa
matéria, apelo aos líderes partidários que se empenhem em colocá-la em pauta para que seja votada o
quanto antes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 05
minutos.)
(OS 16676/02)
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Ata da 93ª Sessão Não Deliberativa,
em 21 de Junho de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Nabor Júnior.
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa o Expediente, que passo a ler.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2002
(Nº 6.022/2002, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a incidência das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), nas hipóteses que menciona, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas jurídicas fabricantes e as
importadoras dos produtos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta de corrente da venda desses produtos, ficam sujeitas
ao pagamento das contribuições para os Programas de Integração So cial e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Con tribuição para o Financiamento da Seguridade So cial (COFINS) às alíquotas de um in teiro e quarenta
e sete centésimos por cento e seis inteiros e setenta e nove centésimos por cento, res pectivamente.

§ 1º O disposto no caput, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se,
exclusivamente, aos produtos autopropulsados.
§ 2º A base de cálculo das contribuições de que
trata este artigo fica reduzida:
I – em trinta inteiros e dois décimos por cento, no
caso da venda de caminhões chassi com carga útil
igual ou superior a 1.800kg e caminhão monobloco
com carga útil igual ou superior a 1.500kg, classificados na posição 87.04 da TIPI, observadas as especificações estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal;
II – em quarenta e oito inteiros e um décimo por
cento, no caso de venda de produtos classificados
nos seguintes códigos da TIPI: 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02,
8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os
destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos
códigos 8702.10.00 e 8702.90.90)
§ 3º o disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
às pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
Art. 2º Poderão ser excluídos da base de cálculo
das contribuições para o PIS/PASEP, da COFINS e do
IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por
conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei
nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos
pela intermediação ou entrega dos veículos, e o
Imposto – sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos
termos estabelecidos nos respectivos contratos de
concessão.
§ 1º Não serão objeto da exclusão prevista no
caput os valores referidos nos incisos I e II do § 2º do
art. 1º.
§ 2º Os valores referidos no caput:
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I – não poderão exceder a nove por cento do valor total da operação;
II – se rão tri butados, para fins de incidência
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à
alí quo ta de zero por cen to pelos re feridos con cessi o ná ri os.
Art. 3º Fica reduzida a zero por cento a alíquota
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente à receita bruta da venda:
I – dos produtos relacionados nos Anexos I e II
desta Lei;
II – dos produtos referidos no art. 1º, auferida
por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as
pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de produtos discriminados nesta Lei, em decorrência de modificações na codificação da TIPI.
Art. 4º O art. 5º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 5º Os componentes, chassis, car roçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas
posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06
e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do
IPI do estabelecimento industrial.
§ 1º Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos
no caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quan do importados diretamente por estabelecimento industrial.
§ 2º A sus pen são de que tra ta este
ar ti go é con di ci o na da a que o pro duto, in clusive importa do, seja des ti na do a emprego, pelo es tabelecimento in dus tri al ad qui ren te:
I – na produção de componentes,
chassis, carroçarias, acessórios, partes ou
peças dos produtos autopropulsados;
II – na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03,
87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.
§ 3º A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos crédi-
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tos do IPI pelo respectivo estabelecimento
industrial.
§ 4º Nas notas fiscais relativas às saidas referidas no caput deverá constar a expressão “Saída com suspensão do IPI” com
a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.
§ 5º Na hipó te se de des tina ção dos
pro du tos ad qui ri dos ou impor ta dos com
suspensão do IPI, distin ta da prevista no
§ 2º des te ar tigo, a saida dos mes mos do
estabelecimento in dus tri al adqui ren te ou
im por ta dor dar-se-á com a in ci dên cia do
imposto.
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se,
também, a estabelecimento filial ou a pessoa
jurídica controlada de pessoas jurídicas fabricantes ou de suas controladoras, que opere
na comercialização dos produtos referidos no
caput e de suas partes, peças e componentes para reposição, adquiridos no mercado interno, recebidos em transferência de estabelecimento industrial, ou importados.“(NR)
Parágrafo único. O disposto no inciso I do § 2º
do art. 5º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999,
com a redação alterada por este artigo, alcança, ex clusivamente, os produtos destinados a emprego na
produção dos produtos autopropulsados relacionados nos Anexos I e II desta Lei.
Art. 5º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições
40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao pagamento das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de um inteiro e quarenta e três centésimos por
cento e seis inteiros e seis décimos por cento, respectivamente.
Parágrafo único. Fica reduzida a zero por cento
a alíquota das contribuições para o PIS/PASEP e da
Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos
produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas.
Art. 6º O disposto nesta lei não se aplica a pro dutos usados.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
quarto mês subseqüente ao de sua publicação.
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ANEXO II
1. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, com acessórios, próprias para
máquinas e veículos autopropulsados das posições
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;
2. Partes da posição 84.31, reconhecíveis como
exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas
e aparelhos das posições 84.29;
3. Motores do código 8408.90.90, próprios para
máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;
4. Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10,
próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
5. Outros motores hidráulicos de movimento re tilíneo (cilindros) do código 8412.21.90, próprios para
máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;
6. Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10,
próprios para produtos dos códigos 8701.20.00,
87.02 e 87.64;
7. Bombas volumétricas rotativas do código
8413.60.19, próprias para produtos dos códigos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701.20.00, 87.02 e 87.04;
8. Compressores de ar do código 8414.80.19,
próprios para produtos dos códigos 8701.20.00,
87.02 e 87.04;
9. Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código 8414.90.39;
10. Partes classificadas no código 8432.90.00,
de máquinas das posições 8432.40.00 e 8432.80.00;
11. Válvulas redutoras de pressão classificadas
no código 8481.10.00, próprias para máquinas e veículos autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06;
12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas
ou pneumáticas classificadas no código 8481.20.90,
próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433 .5;
13. Válvulas solenóides classificadas no código
8481.80.92, próprias para máquinas e veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06;
14. Embreagens de fricção do código
8483.60.1, próprias para máquinas dos códigos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
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15. Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, próprios para acionamento elétrico
de vidros de veículos autopropulsados.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.022, DE 2001
Dispõe sobre a incidência das contribuiçõeS para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), nas hipóteses em que menciona, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos autopropulsados classificados nos códigos 8429, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701,
8702, 8703, 8704, 8705 e 8706, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 3.777, de 23 de março
de 2001, relativamente às vendas que fizerem, ficam
sujeitos ao pagamento das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS às alíquotas de um inteiro e quarenta e sete
centésimos por cento e seis inteiros e setenta e nove
centésimos por cento, respectivamente.
§ 1º O disposto no caput, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se,
exclusivamente, aos produtos autopropulsados.
§ 2º A base de cálculo das contribuições de que
trata este artigo fica reduzida:
I – em trinta inteiros e dois décimos por cento, no
caso da venda de caminhões chassi com carga útil
superior a 1.800kg. e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500kg., classificados na
posição 8704 da TIPI, observadas as especificações
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal;
II – em quarenta e oito inteiros e um décimo por
cento, no caso de venda de produtos classificados
nos seguintes códigos da TIPI: 8429, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 8701, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02,
8704.10.00, 8705 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os
destinados aos produtos classificados no Ex 02 dos
códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
às pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da
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Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
Art. 2º Poderão ser excluídos da base de cálculo
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins os
valores recebidos pelo fabricante ou importador nas
vendas diretas ao consumidor final dos veículos clas sificados nas posições 8703 e 8704 da TIPI, por conta
e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos
pela intermediação e entrega dos veículos, nos ter mos estabelecidos nos respectivos contratos de con cessão.
§ 1º Não serão objeto da exclusão prevista no ca put os valores referidos nos incisos I e II do § 2º do art. 1º.
§ 2º Os valores referidos no caput:
I – não poderão exceder a doze por cento do valor total da operação;
II – serão tributados, para fins de incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota zero pelos referidos concessionários.
Art. 3º Fica reduzida a zero a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente à
receita bruta da venda:
I – dos produtos relacionados nos Anexos I e II
desta lei;
II – dos produtos referidos no art. 1º, auferida
por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as
pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da
Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001.
Parágrafo único. Os produtos relacionados no
Anexo II serão classificados na TIPI por ato do Poder
Executivo.
Art. 4º O art. 52 da Lei nº 9.826, de 23 de agosto
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 5º Os componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições 8429, 8432, 8433,
8701 a 8706 e 8711, da TIPI, sairão com suspensão
do IPI do estabelecimento industrial.
§ 1º Os componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças, referidos no caput, de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quando importados diretamente por
estabelecimento industrial.
§ 2º Observado o disposto no § 3º, a suspensão
de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive importado, seja destinado a emprego,
pelo estabelecimento industrial adquirente:
I – na produção de componentes, chassis, car roçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos
autopropulsados;
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II – na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 8429, 8432, 8433,
8701, 8702, 8703, 8705, 8706 e 8711, e nos códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI.
§ 3º A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo res pectivo estabelecimento industrial.
§ 4º Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a expressão “Saída com
suspensão do IPI” com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto
nas referidas notas.
§ 5º Na hipótese de os produtos adquiridos ou
importados com suspensão do IPI terem destinação
distinta da prevista no § 2º, a saída deles do estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á
com a incidência do imposto.
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se, também,
a estabelecimento filial ou a pessoa jurídica controlada de pessoas jurídicas fabricantes ou de suas con troladoras, que opere na comercialização dos produtos referidos no caput e de suas partes, peças e componentes para reposição, adquiridos no mercado in terno, recebidos em transferência de estabelecimento
industrial, ou importados.“ (NR)
Art. 5º O disposto no inciso I do § 2º do art. 5º da
Lei nº 9.826, de 1999, alcança, exclusivamente, os
produtos destinados a emprego na produção dos produtos autopropulsados relacionados nos Anexos I e II
desta lei.
Art. 6º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições
4011 (pneus novos de borracha) e 4013 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitos ao pagamento das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de um inteiro e quarenta e três centésimos por
cento e seis inteiros e seis décimos por cento, respectivamente.
Parágrafo único. Fica reduzida a zero a alíquota
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas
e varejistas.
Art. 7º O disposto nesta lei não se aplica a pro dutos usados.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
mês seguinte aos noventa dias posteriores àquela publicação.
Brasília,
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ANEXO II
1. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 4009, com acessórios, próprias para
máquinas e veículos autopropulsados das posições
8429, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701, 8702, 8703, 8704, 8705 e 8706;
2. Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das po sições 8429;
3. Motores do código nº 8408.90.90, próprios
para máquinas dos códigos nºs 8429, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
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4. Cilindros hidráulicos do código nº 8412.21.10,
próprios para máquinas dos códigos nºs 8429,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
5. Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do código nº 8412.21.90, próprios
para máquinas dos códigos nºs 8429, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
6. Cilindros pneumáticos do código nº 8412.3
1.10, próprios para produtos dos códigos nºs 870
1.20.00, 8702 e 8704;
7. Bombas volumétricas rotativas do código nº
8413.60.19, próprias para produtos dos códigos nºs
8429, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
8701.20.00, 8702 e 8704;
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8. Compressores de ar do código nº 8414.80.19,
próprios para produtos dos códigos nºs 870 1.20.00,
8702 e 8704;
9. Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código nº 8414.90.39;
10. Partes classificadas no código nº 8432.90.00,
de máquinas das posições 8432.40.00 e 8432.80.00;
11. Válvulas redutoras de pressão classificadas
no código nº 8481.10.00, próprias para máquinas e
veículos autopropulsados dos códigos nºs 8429,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.
8702, 8703, 8704, 8705 e 8706;
12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulico
ou pneumáticas classificadas no código nº
8481.20.90, próprias para máquinas dos códigos nºs
8429, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
13. Válvulas solenóides classificadas no código nº
8481.80.92, próprias para máquinas e veículos autopropulsados das posições 8429, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 e
8706;
14. Embreagens de fricção do código nº
8483.60.1, próprias para máquinas dos códigos nºs
8429, 8433.20, 8433.30.00, 843 3.40.00 e 8433.5;
15. Outros motores de corrente continua do có digo nº 8501.10.19, próprios para acionamento elétrico de vidros de veículos autopropulsados.
MENSAGEM Nº 1.382, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, o texto do projeto de
lei que ”Dispõe sobre a incidência das contribuições
para os, Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), nas hipóteses em que menciona, e
dá outras providências“.
Brasília, 13 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MF Nº 246 EM PL PIS PASEP
Brasília, 10 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que
”Dispõe sobre a incidência das contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
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Social (Cofins), nas hipóteses em que menciona, e dá
outras providências“.
2. A presente proposta objetiva introduzir, no setor
automotivo, mecanismo de incidência monofásica, relativamente à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins,
que será concentrada nas operações de venda praticadas pelos fabricantes e importadores de veículos.
3. Pelo mecanismo proposto, ficam desonerados
da incidência das referidas contribuições todas as fases
posteriores na cadeia de comercialização de veículos,
bem assim as auto peças, mediante adoção de alíquotas
zero.
4. Esse modelo tributário, que se demonstrou
plenamente eficaz, na experiência vivida em relação
aos combustíveis, representa enorme simplificação
para o setor produtivo, além de implicar controle fiscal
mais eficiente, representando, sem nenhum exagero,
verdadeira reforma tributária para esse segmento da
economia nacional.
5. Registre-se que todos os cálculos foram efetuados de forma a impedir qualquer repercussão nos
preços finais dos referidos produtos, inclusive no que
se refere a vendas diretas, hoje praticadas pela indústria automotiva, direcionadas a órgãos públicos e fro tistas.
8. O mesmo mecanismo tributário é proposto para
o setor de fabricação e comercialização de pneus.
9. Ademais, propõe-se a alteração do art. 5º da
Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, de forma a estender aos fabricantes de autopeças o regime suspensivo ali estabelecido, principalmente nas operações de importação desses produtos.
10. Quanto à adequação à Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, cumpre esclarecer que a
potencial perda de arrecadação será compensável
por meio da elevação da alíquota do IPI incidente sobre autopeças, de forma a tornar neutro, do ponto de
vista arrecadatório, a alteração sugerida, sendo que a
referida elevação de alíquotas será objeto de proposta de edição de decreto tão logo seja editada esta lei.
11. Ademais, o melhor con trole fiscal ad vindo
do modelo de tributação pro posto, como já verificado, inclusive, na exitosa experiência verificada no
setor de combustíveis, per mite prever ga nhos de arrecadação em decorrência da redução da evasão
fiscal.
12. O regime de urgência se justifica pelo fato
de tratar-se de matéria cujos efeitos de simplificação
e melhoria na eficácia do controle fiscal devem ser
implementadas de imediato, principalmente se con siderada sua sujeição do princípio da noventena.
Respeitosamente, – Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda.
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.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 70, DE 2002 – COMPLEMENTAR
(Nº 183/2001 – Complementar, na Casa de Origem).
Altera a lista de serviços anexa do
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de
1968, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de
1987.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item 77 da lista de serviços anexa ao
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com
a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15
de dezembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
”77. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos,
exceto se destinados a posterior operação
de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a
outra mercadoria que deva ser objeto de

posterior circulação, quando ficarão sujeitos
ao ICMS.“ (NR)
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
ORIGINAL Nº 183, DE 2001
Altera a lista de serviços anexa do
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de
1968, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de
1987.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item 77 da lista de serviços anexa ao
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. com
a redação dada pela Lei Complementar nº 56 de 15
de dezembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
77. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, biografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a
posterior operação de comercialização ou industriali-
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zação, ainda que incorporados, de qualquer forma, a
outra mercadoria que deva ser abjeto de posterior circulação, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (NR)
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 406, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1968
Estabelece normas gerais de direito
financeiro, aplicáveis aos impostos sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer
natureza, e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR Nº 56,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1987
Dá nova redação à Lista de Serviços
a que se refere o artigo 8º do Decreto-Lei
nº 406(1), de 31 de dezembro de 1968, e
dá outras providências
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1º A Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei
nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação
determinada pelo Decreto-Lei nº 834(2), de 8 de se tembro de 1969, passa a ter a redação da lista anexa
a esta Lei Complementar.
....................................................................................
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI
COMPLEMENTAR Nº 56, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1987
Serviços de:
....................................................................................
77. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2002
(Nº 5.828/2001, na casa de origem)
Dispõe sobre a informatização do
processo judicial e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O uso de meio eletrônico na comunicação de atos e a transmissão de peças processuais serão admitidos nos termos desta lei.
§ 1º O disposto nesta lei aplicar-se-á, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista em to dos os graus de jurisdição.
§ 2º O uso do meio eletrônico dispensa a apre sentação dos documentos originais.
Art. 2º O envio de petições, de recursos e demais peças processuais por meio eletrônico será admitido àqueles que se credenciarem junto aos órgãos do
Poder Judiciário.
§ 1º O credericianiento far-se-á mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação do interessado.
§ 2º Ao credenciado será atribuido registro e
meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.
§ 3º Os órgãos respectivos de Segunda Instância
poderão criar um cadastro único para as Justiças respectivas.
Art. 3º o envio de petições, de recursos e demais
peças processuais por meio eletrônico considerar-se-á realizado no dia e hora de seu recebimento
pelo provedor do Judiciário.
Art. 4º A publicação de atos e de comunicações
processuais poderá ser efetuada por meio eletrônico
e considerada como data da publicação a da disponibilização dos dados no sistema eletrônico para con sulta externa.
Parágrafo único. Os prazos processuais terão
início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação feita na forma deste ar tigo.
Art. 5º Nos casos em que a lei processual exigir
a intimação pessoal, as partes e seus procuradores,
desde que previantente cadastrados de acordo com o
art. 2º, serão intimados por correio eletrônico com aviso de recebimento eletrônico.
§ 1º Os prazos processuais terão início no pri meiro dia útil seguinte ao retorno do aviso de recebimento de que trata o caput deste artigo.
§ 2º Decorridos cinco dias do envio de que trata
o caput deste artigo sem confirmação de recebimento, a publicação far-se-á na forma prevista no art. 4º.
Art. 6º As cartas precatórias, de ordem e, de um
modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os destes e dos demais poderes, far-se-ão preferencialmente por meio eletrônico.
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Art. 7º As pessoas de Direito Público, os órgãos
da administração direta e indireta e suas representações judiciais deverão disponibilizar, em cento e vinte
dias da publicação desta lei, serviço de recebimento e
envio de comunicações de atos judiciais por meio ele trônico.
Parágrafo único. As regras desta lei não se apli cam aos Municípios, enquanto não possuirem condições técnicas de implementação de sistemas eletrônicos.
Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário poderão
desenvolver sistemas de comunicação de dados, com
distribuição de programa de acesso aos cadastrados
nos termos do art. 2º, que será de uso obrigatório nas
comunicações eletrônicas de que cuida esta lei.
Parágrafo único. O sistema será dotado dos se guintes requisitos:
I – aviso automático de recebimento e abertura
das mensagens;
II – numeração automática ou outro mecanismo
que assegure a integridade do texto;
III – protocolo eletrônico das mensagens trans mitidas, especificando data e horário;
IV – visualização do arquivo para confirmação
de seu teor e forma antes do envio,
V – proteção dos textos transmitidos, obstando
alterações dos arquivos recebidos;
VI – armazenamento por meio eletrônico dos
atos praticados, bem como dos acessos efetuados na
forma desta lei.
Art. 9º A redução a termo de atos processuais
poderá ser efetuada com o emprego de tecnologia de
gravação de som, imagem ou reconhecimento de voz,
a critério do juízo.
Art. 10. A conservação dos autos do processo
poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio
eletrônico.
Art. 11. Será assegurada a requisição, por via
eletrônica, por parte dos Juízes e Tribunais, mediante
despacho nos autos, de dados constantes de cadastros públicos, essenciais ao desempenho de suas atividades.
§ 1º Consideram-se cadastros públicos essenciais, para os efeitos deste ar tigo, dentre outros existentes e que venham a ser criados, ainda que mantidos
por concessionárias de serviço público ou empresas
privadas, os que contenham informações necessárias a alguma decisão judicial.
§ 2º O acesso de que trata este artigo dar-se-á
por meio de conexão direta informatizada, telemática,
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via cabo, acesso discado ou qualquer meio tecnológico disponível.
§ 3º Os órgãos que mantêm os registros de que
trata este artigo, no prazo de noventa dias, contados a
partir do recebimento da solicitação, disponibilizarão
os meios necessários para o cumprimento desta disposição.
Art. 12. Esta lei entra em vigor sessenta dias depois de sua publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 5.828, DE 2001
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(Á Comissão de Contituição, Justiça e Cidadania.)
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• 2º Diretor de Patrimônio – Antônio de Sá Be zerra

PARECER Nº 633, DE 2002

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de
2001 (nº 715 de 2000, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura do Gama a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Gama, Distrito Federal.

Relator: Senador Valmir Amaral
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 185, de 2001 (nº 715, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura do Gama a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Gama, Distrito Fe deral.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 946, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 75, de
21 de março de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura do Gama:
• Presidente – José Ribamar de Moraes Silva
• Vice-Presidente – Pedro Ergnaldo Gontijo
• 1º Secretário – Maria do Socorro Costa Bezerra
• 2º Secretário – Francisco Cláudio Aguiar de
Andrade
• 1º Tesoureiro – Enilson Vieira das Neves
• 2º Tesoureiro – Allan Barbosa de Souza
• 1º Diretor de Patrimônio – Wander Pereira Teles

O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Informática da Câma ra dos De putados, que se guiu o
pa re cer favorável de seu re lator, Depu tado Arol de
de Oliveira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 185, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de Co municação e Cultura do Gama atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
...........................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 634, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de
2002 (nº 1.141/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Waldy Freitas,
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Camaçari, Estado da Bahia.

Junho de 2002

Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial no 642, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 815, de 28 de de zembro de 2000, que outorga permissão à Fundação
Waldy Freitas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada na cidade de Camaçari, Estado da
Bahia.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Santos Filho, e aprovação
daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Waldy Freitas (cf. fls. 46):
Wandileuza Araújo Freitas – Presidente
Alexsandro Alves Lacerda – Secretário
Rosângela Pereira de Almeida – Tesoureira
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não de-
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pende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que “dispõe sobre for malidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão e permissão
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens”.
Além disso, devido à sua especificidade, os ca nais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, que “institui o Código Brasileiro de Telecomunicações”.
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III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2002.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da con cessão ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mínimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outor ga ou renovação so mente
pro du zi rá efei tos le gais após de li be ra ção do Con gresso Naci o nal, na forma dos pa rágrafos ante ri ores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as universidades brasileiras;
d) as fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As universidades e fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31
DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de RadiodifusãO, aprovado
pelo Decreto nº 52.795 (¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
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PARECER Nº 635, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
2002 (nº 923/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí.

Sábado 22 12945

O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Informática da Câma ra dos De putados, que se guiu o
pa re cer favorável de seu relator, o Depu tado Mar çal Fi lho.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con siderado
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc nica
le gis la ti va.
II – Análise

Relator: Senador Freitas Neto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2002 (nº 923, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso ciação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.354,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 319,
de 5 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cumento que in tegra os autos, dá conta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras (cf. fls. 229):
• Presidente – Maria de Lourdes C. do
Nascimento
• Vice-Presidente – João Batista de
Sousa
• Secretário – José Evangelista Torres
Lopes
• 2º Secretário – Raimundo Nonato Batista Lages
• Tesoureiro – Maria do Rosário Barbosa Macêdo
• 2º Tesoureiro – Maria de Fátima Macêdo Araújo

O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 24, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos
pela Aprovação do ato, na forma do projeto de decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
........... ........................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
.......... .........................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
......... ..........................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
........ ...........................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 636, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de
2002 (nº 937/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Difusora Gomes Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
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Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 28, de 2002 (nº 937, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Difusora Gomes Ltda., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.504,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
outubro de 2000, que outorga concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Difusora Gomes Ltda. (cf. fl. 189):
Nome do Sócio Cotista
• Arno Gomes
• Ivone da Silva Gomes

Cotas de Participação
70
30

Total de Cotas

100

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Dr. Hélio.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 28, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Difusora Gomes Ltda.,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à outorga da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.

JUNHO 2002
Junho de 2002

Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santros, Presidente, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente·
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 637, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de
2002 (nº 979/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Diógenes Almeida Celestino a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel dos Cam pos, Estado de Alagoas.
Relator: Senador Teotônio Vilela Filho

Sábado 22 12949

Relator ad hoc: Senador Gerson Camata
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 35, de 2002 (nº 979, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Diógenes Almeida Celestino a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel dos
Campos, Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.680,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 496,
de 23 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Beneficente e Cultural Comunitária Diógenes Almeida Celestino (cf fls. 102/103):
• Presidente – Cícero Novais
• Vice-Presidente – José Benedito Alves
• Tesoureiro – Jerônimo Ferreira da Silva
• Diretor Administrativo – Tatiana Correia dos
Santos
• Diretor de Comunicação – Cícera Vieira de
Almeida Novais
• Diretor de Cultura – Marcus Robson do Nascimento Costa
• Diretor de Esporte – José Monteiro Falcão
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Neuton Lima.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe-
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lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 35 de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Beneficente e Cultu-

JUNHO 2002
Junho de 2002

ral Comunitária Diógenes Almeida Celestino atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

JUNHO 2002
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo o3torgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 638, DE 2002

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de
2002 (nº 1.050/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Beneficente,
Artística e Cultural Guaraniense de Rádio
e TV a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guarani, Estado de Minas Gerais.

Sábado 22 12951

Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 82, de 2002 (nº 1.050, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Beneficente, Artística e
Cultural Guaraniense de Rádio e TV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarani,
Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.605,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 475,
de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de
Rádio e TV (cf. fl. 22):
• Presidente – Zilda Moraes Pinto
• Vice-Presidente – Hilda Moreira de Azevedo
• Secretário-Executivo – Diogo Moraes Vieira
Pinto
• Tesoureiro – Gilson Xavier de Azevedo
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Gustavo Fruet.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru-
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ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 82, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação

JUNHO 2002
Junho de 2002

do ato, na forma do projeto de decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da comissão, 18 junho de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
........................................ ............................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
........................................ ............................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 639, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de
2002 (nº 1.098/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Divinópolis Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto

Sábado 22 12953

I – Relatório
Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 89, de 2002 (nº 1.098, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Divinópolis Ltda., para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 816, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 23 de
maio de 2000 que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Divinópolis Ltda., (cf. fl. 113):
Nome do Sócio Cotista
• Ailson de O. Ceccotti
• Amarildo José de Meio
• Antônio F. Pedrosa
• Antônio O. Lemos
• Outros 14 acionistas

Cotas de Participação
11.288
11.288
11.288
11.288
158.03

Total de Cotas

203.184

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Babá.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
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pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 89, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -

JUNHO 2002
Junho de 2002

solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Divinópolis Ltda.,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Presidente Ricardo Santos, Arlindo Porto, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............... ....................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 640, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de
2002 (nº 1.184/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à TVSBT – Canal 3
de Nova Friburgo Ltda. para explorar ser viço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Gerson Camata

Sábado 22 12955

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 99, de 2002 (nº 1.184, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à TVSBT – Canal
3 de Nova Friburgo Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.068,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 de
julho de 2000, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento TVSBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda.
(cf fl. 270):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Cíntia Abravanel
556.875
• Carmen Torres Abravanel
5.625
Total de Cotas
562.500
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado José Mendonça Bezerra.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 99, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade TVSBT – Canal 3 de
Nova Friburgo Ltda. atendeu a todos os requisitos téc -

JUNHO 2002
Junho de 2002

nicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Gerson Camata, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 641, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de
2002 (nº 1.001/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM de Iporá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Piranhas, Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda

Sábado 22 12957

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 113, de 2002 (nº 1.001, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio EM de Iporá Ltda., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Piranhas, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.681,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 652,
de 19 de outubro de 2000, que outorga permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Rádio FM de Iporá Ltda. (cf fl. 9):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Wanderley Alves da Paixão
10.000
• Sônia Maria Clélia Araújo Barcelos
10.000
Total de Cotas
20.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Co municação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Nárcio Rodrigues.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 113, de 2002, evidencia o cum primento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Se nado Federal, ficando ca racterizado que a entidade Rá dio FM de
Iporá Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos

JUNHO 2002
Junho de 2002

e legais para habilitar-se à outorga da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto Legislativo ori ginário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Mauro Miranda, Relator.

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

301

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da con ces são ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mínimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 642, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
2002 (nº 1.003/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

Sábado 22 12959

I – Relatório
Chega a esta comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 2002 (nº 1.003, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.744, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 654, de 19 de
outubro de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Inte gração Comunitária Cidade Esperança (cf. fl. 28):
• Presidente – Marcos Eduardo Costa
Brasil
• Vice-Presidente – Wilson Pereira dos
Santos
• Secretário – José Luís Pereira dos
Santos
• Tesoureiro – Samanta Pereira dos
Santos
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, Deputado Luciano Zica.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 114, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança atendeu a todos os requisi-

JUNHO 2002
Junho de 2002

tos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto
de decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 643, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
2002 (nº 1.017/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Educativa de São
José das Palmeiras a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São
José das Palmeiras, Estado do Paraná.
Relator: Senador Álvaro Dias

Sábado 22 12961

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2002 (nº 1.017, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Educativa de São José das Palmeiras
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José das Palmeiras, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.354, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 312, de 5 de
julho de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural e
Educativa de São Jose das Palmeiras (cf. fl. 24):
• Presidente – Renildo Novais
• Vice-Presidente – Valdinei Luis Fediuk
• 1º Secretário – Albano Nierdele
• 2º Secretário – Lhacer Alves Ibrahim
• Diretor Administrativo – Alceu Orlando Fleck
• Diretor Financeiro – Rafael Bergamaschi Vergani
• Diretor de Eventos e Divulgações – Ilson Bar ba de Oliveira
• Diretor da Área Ecológica – Rui Novais
• Diretora da Área Cultural – Leopoldina da Conceição Cardoso Américo
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, Deputado Nelson Proença.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
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cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 116, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -

JUNHO 2002
Junho de 2002

solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural e Educativa
de São José das Palmeiras atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto
de decreto Legislativo originário da Câmara dos De putados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente, Alvaro Dias, , Relator
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Sábado 22 12963

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
.................. ..................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 644, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de
2002 (nº 1.157/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Pantanal de Coxim
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 128, de 2002 (nº 1.157, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Pantanal de Coxim
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Coxim, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.504,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
outubro de 2000, que outorga concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Rádio Pantanal de Coxim Ltda. (cf. fl. 5):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Tânia Cezaretti Diniz José 7
6.000
• Adeleide dos Santos Almeida
4.000
Total de Cotas
80.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado José Egydio.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações. que devem instru-
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ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 128, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando

JUNHO 2002
Junho de 2002

caracterizado que a entidade Rádio Pantanal de Coxim Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e le gais para habilitar-se à outorga da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Presidente Ricardo Santos, Relator – Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 645, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 130, de
2002 (nº 1.202/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Milano FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Paranacity, Estado do Paraná.
Relator: Senador Álvaro Dias

Sábado 22 12965

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 130, de 2002 (nº 1.202, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Milano FM Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Paranacity, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.607,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 597,
de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Milano FM Ltda., (cf. fl. 2):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Augusto Tezelli Netto
75.000
• Maryangela Couraça Tezelli
75.000
Total de Cotas
150.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, Deputado Nárcio Reinaldo
Moreira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 130, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Milano FM Ltda., aten -

JUNHO 2002
Junho de 2002

deu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Álvaro Dias, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 646, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de
2002 (nº 1.203/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de So nora, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

Sábado 22 12967

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 131, de 2002 (nº 1.203, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Itaí de Rio Claro
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Sonora, Esta do de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.607,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 600,
de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Rádio Itaí de Rio Claro Ltda. (cf. fl. 6):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Adão de Moura Borges
50
• José Rinaldo da Silva
50
Total de Cotas
100
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de sua relatora, Deputada Luiza Erundina.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 131, de 2002, evidencia o cum primento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Se nado Federal, ficando ca racterizado que a entidade Rádio Itaí de
Rio Claro Ltda., atendeu a todos os requisitos técni-

JUNHO 2002
Junho de 2002

cos e legais para habilitarse à outorga da per missão, opinamos pela aprovação do ator, na forma do
projeto de decreto Legislativo ori ginário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 131/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

311

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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Relator Ad Hoc: Senador Gerson Camata
I – Relatório

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
.................. ..................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 647, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de
2002 (nº 1.207, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que “aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Costa Dourada
de Comunicação Ltda., para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Maragogi,
Estado de Alagoas”.
Relator: Senador Teotonio Vilela Filho

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 137, de 2002 (nº 1.207, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Costa Dourada de
Comunicação Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Maragogi, Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.671,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 614,
de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Sistema Costa Dourada de Comunicação
Ltda., (cf. fl. 8):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Francisco Lopes Alves Pinto
5.000
• Nilton Tadeu Lira Neto
5.000
Total de Cotas
10.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, Deputado Átila Lira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru-
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ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 137, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando

JUNHO 2002
Junho de 2002

caracterizado que a entidade Sistema Costa Dourada
de Comunicação Ltda., atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à outorga da per missão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Presidente, Ricardo Santos – Relator, Gerson Camata.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 137/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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Relator ad hoc Senador Gerson Camata
I – Relatório

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º – O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º – o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 648, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de
2002 (nº 1.212/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação A Voz do Povo A Voz de Deus
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapiraca, Estado de
Alagoas.
Relator: Senador Teotonio Vilela Filho

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 140, de 2002 (nº 1.212, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação A Voz do Povo A Voz de Deus a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Arapiraca, Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 546,
de 14 de setembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação A Voz do
Povo A Voz de Deus (cf. fl. 17):
• Presidente – Aldo de Melo Brandão
• Vice-Presidente – Maria do Socorro Silva Lira
• Secretária – Silvânia Meire do Nascimento
Almeida
* Tesoureira – Deusdete Rocha Lira
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Oliveira Filho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 140, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação A Voz do Povo A Voz
de Deus atendeu a todos os requisitos técnicos e le -

JUNHO 2002
Junho de 2002

gais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Gerson Camata,
Relator.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 140/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de radio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 649, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de
2002 (nº 1.224/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Comunidade Unida de Jacuacanga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Angra dos Reis, Estado
do Rio de Janeiro.

Sábado 22 12973

Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2002 (nº 1.224/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Comunidade Unida de Jacuacanga a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.744, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 628, de 5 de
outubro de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Comunidade Unida de
Jacuacanga (cf. fls. 17/18):
• Presidente – Raimundo Ribeiro da Silva Filho
• Vice-Presidente – Omar dos Santos Dorneles
• 1º Secretário – Antônio Fernando Maciel Torres
• 2ª Secretária – Maria José Esteves Ribeiro
• 1º Tesoureiro – Jorge José de Sales
• 2º Tesoureiro – José Alonso Costa
• Diretor de Patrimônio – João Antônio de Souza
• Diretor de Comunicação – Luis Carlos Câmara
Botelho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu Relator, Deputado Agnaldo Muniz.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
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das Comunicações, que devem instruir o processo sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 147, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando

JUNHO 2002
Junho de 2002

caracterizado que a Comunidade Unida de Jacuacanga atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Geraldo Cândido,
Relator.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 147/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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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 competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial;
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para
as de televisão;
....................................................................................
PARECER Nº 650, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de
2002 (nº 1.226/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Amigos Moradores de
Mandaguari a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mandaguari, estado do Paraná.
Relator: Senador Alvaro Dias

Sábado 22 12975

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nu 148, de 2002 (nº 1.226, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Amigos Moradores de Mandaguari
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nu 1.819,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 626,
de 5 de outubro de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Ami gos Moradores de Mandaguari (cf. fls. 336/337):
• Presidente - Antonio Teixeira Veloso Neto
• Vice-Presidente – Wanderlei Lukachewski
* 1º Secretário – Maria Vaz de Lima Ramalho
• 2º Secretário – Lázaro Valter Monteiro
• 1º Tesoureiro – Eleza Martelli Xavier
• 2º Tesoureiro – Luiz Carlos Nunes Thaddeu.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Gastão Vieira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS no 148, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação de Amigos Moradores de

JUNHO 2002
Junho de 2002

Mandaguari atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente, Álvaro Dias, Relator.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ASSINAM O PERECER AO PDS Nº 148/2002 NA REUNIÃO DE 18-6-02 OS SENHORES SENADORES
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 651, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de
2002 (nº 1.257/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Aurilândia a
executar serviço de radiodifusão comuni-

Sábado 22 12977

tária na cidade de Aurilândia, Estado de
Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 153, de 2002 (nº 1.257, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Aurilândia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aurilândia, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 744,
de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária de Aurilândia (cf. fl. 27):
• Presidente - Ademir Afonso Macêdo
• Vice-Presidente – Antônio Teixeira Duarte
• Primeira Tesoureira – Daura Isabel de Lima
• Segundo Tesoureiro – José Luís Taveira
• Secretário Executivo – Mauro Lúcio Jorge da
Silva
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado César Bandeira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
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pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 153, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -

JUNHO 2002
Junho de 2002

solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de Aurilândia atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para se habilitar à autorização, opinamos pela apro vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Mauro Miranda, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
............ .......................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judiciaL
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para
as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 652, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de
2002 (nº 1.266/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Mercom Brasília Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Santo Antônio da Alegria,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 166, de 2002 (nº 1.266, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Mercom Brasília Comunicação Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade de Santo
Antônio da Alegria, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial no 749, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 161 de
27 de março de 2001, que outorga permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Mercom Brasília Comunicação Ltda. (cf. fl. 8):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Celso Bellez Wamburg
20
• Márcia Guimarães de Azeredo
1
Total de Cotas

21

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo Marinho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

322

ANAIS DO SENADO FEDERAL

12980 Sábado 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 166, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Mercom Brasília Comunicação Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos

JUNHO 2002
Junho de 2002

e legais para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de
decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Relator.
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§ 5º O prazo da con cessão ou per missão
será de dez anos para as emis soras de rádio e de
quinze para as de telsvisão.
...................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

PARECER Nº 653, DE 2002
Da Co missão de Educação, so bre
o Proje to de Decre to Legislativo nº 220,
de 2002 (nº 1.258/01, na Câ ma ra dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso ciação Bene fi cen te Maria
Pinto a executar ser vi ço de radi o di fusão co munitária na cida de de Caucaia,
Esta do do Ce a rá.

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

.................. ..................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Na ci o nal apre ciará o ato
no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebi men to da men sagem.
§ 2º A não renovação da con ces são ou per mis são depen de rá de apro vação de, no mínimo,
dois quin tos do Con gresso Naci o nal, em vo tação
no mi nal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O can ce la men to da con cessão ou per missão, antes de venci do o prazo, de pende de
de ci são judi ci al.

Re la tor: Senador Lúcio Alcân ta ra

I – Re latório
Che ga a esta Comis são o Pro je to de De creto Legis la ti vo nº 220, de 2002 (nº 1.258, de 2001,
na Câmara dos De pu tados), que aprova o ato que
au to ri za a Asso cia ção Be ne fi cen te Ma ria Pin to a
executar ser viço de radi o di fu são comu ni tá ria na
cidade de Ca u ca ia, Estado do Ce ará.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 308,
de 2001, o Pre sidente da Re pública subme te ao
Congresso Na cional o ato constan te da Por taria
nº 750, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a explo ra ção de ca nal de radi o di fu são, nos termos do art. 49, XII, combi na do com o art. 223, §
3º, ambos da Cons ti tu i ção Fede ral.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cumento que integra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te soli ci ta ção foi instru í da de con formidade
com a legislação apli cável, o que le vou ao seu
deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Beneficente Maria Pinto (cf. fls. 11/13):
•Presidente – Maria Ivone da Silva Borges
•Vice-Presidente – Geraldo Ribeiro do Nascimento
•Tesoureira - Irany de Alencar Martins
•Primeira Secretária - Francisca Barrêto Santos
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* 2º Secretário - Francisco das Chagas Miguel
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Informática da Câma ra dos De putados, que seguiu o
pa recer favorável de seu relator, o Depu tado Mar cos de Je sus.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, consti tu ci o nal e va zado em boa téc ni ca le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au torização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas
e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Ten do em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 220, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Fe deral, ficando caracterizado que a Associação Be neficente Maria Pinto atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ri car do Santos - Pre si den te, Lú cio Alcân ta ra
– Re la tor.
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....... .............................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de no mí nimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de ou tor ga ou re novação so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Naci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te riores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 654, DE 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................

Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de
2002 (nº 1.338/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
concessão outorgada à Rádio Iracema de
Fortaleza S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
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Relator: Senador Lúcio Alcântara

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de 2002 (nº 1.338,
de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova concessão outorgada à Rádio Iracema de Fortaleza S/A para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.481,
de 1998, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
24 de novembro de 1998, que renova concessão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cumento que integra os au tos, dá conta de que a
pre sen te soli ci ta ção foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu
deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Rádio Iracema de Fortaleza S/A (cf. fl.
182):

•Diretor Presidente – Maria Marly Nogueira de Lima
•Diretor Vice-Presidente – Mônica Bezerra Araripe
•Diretor Superintendente – José Júlio
Cavalcante
•Diretor Secretário – Ernani Benevides
Medeiros

Junho de 2002

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado José Mendonça
Bezerra.

Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca
legislativa.

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Na cional, dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão
ou autorização para que se executem ser viços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nes ta Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução
nº 39, de 1992, do Sena do Federal. Essa norma
interna relaciona uma sé rie de informações a serem prestadas e exigências a se rem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem ins truir o pro cesso submetido à análise des ta Co missão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vis ta que o exame da do cumentação que acompanha o PDS no 227, de 2002, evi dencia o cumpri men to das forma li da des esta be lecidas na Reso lu ção nº 39, de 1992, do Se nado
Federal, fican do ca racterizado que a entidade
Rádio Irace ma de Forta le za S/A aten deu a to dos
os requisitos técni cos e le gais para habi li tar-se à
renovação da con cessão, opinamos pela apro vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo ori gi ná rio da Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra,
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 655, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de
2002 (nº 1.566/00 2001, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação José Possidônio
Peixoto, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pacatuba, Estado do Ceará.
Relator: Senador Lúcio Alcântara

JUNHO 2002
Junho de 2002

I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.041,
de 200l, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 355, de 5 de julho de
2001, que outorga permissão à Fundação José Pos sidônio Peixoto para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Pacatuba,
Estado do Ceara.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108 de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de sua relatora, a Deputada Luiza Erundina, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da Fundação José Possidônio Peixoto (cf. fls. 109/110):
• Diretor Presidente – Francisco de Souza Possidônio
• Diretor Secretário – Gina Maria Possidônio
• Diretor Tesoureiro – Enivaldo Ferreira Possidônio
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
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A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre formalidades e
critérios para a apreciação dos atos de outorga e re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236 de 28 de

Sábado 22 12987

fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2002.
Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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DECRETO-LEI Nº 236 – DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

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

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.

a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão edu cativa não dependerá da publicação do edital previsto no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795 – DE 31
DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.

§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em votação
nominal.

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

§ 3º O ato de outor ga ou re novação so mente
pro du zi rá efei tos le gais após de li be ra ção do Con gresso Naci o nal, na forma dos parágrafos an te riores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão;
....................................................................................

Altera dispositivoS do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108 – DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre sidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o prazo previsto no art. 91, §3º, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no
sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes
matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2001,
de autoria do Senador Roberto Saturnino, que dis-
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põe sobre a regulamentação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT,
e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 161, de 2001,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta parágrafos aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2001,
de autoria do Senador Edison Lobão, que altera a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para definir como
infração o transporte de bebidas alcoólicas na condição que especifica;
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tembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras
providências.
O Projeto de Resolução nº 34, de 2002, não
tendo recebido emendas, será incluído em Ordem
do Dia oportunamente.
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2002,
foi apresentada uma emenda, que vai ao exame da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É a seguinte a emenda recebida:

– Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2001,
de autoria do Senador Edison Lobão, que revoga
dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”,
para eliminar a incidência de fator multiplicador sobre o valor das multas estabelecidas; e
– Projeto de Lei do Senado nº 13, de 2002,
de autoria do Senador Osmar Dias, que modifica a
redação do art. 5º da Lei nº 10.256, de 9 de julho de
2001, que trata da Seguridade Social.
Tendo sido aprovados, em decisão terminativa,
pelas Comissões de Assuntos Econômicos, e de
Constituição, Justiça e Cidadania, os projetos vão à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre sidência comunica ao Plenário que se encerrou ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 34, de 2002, que
autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais de
reescalonamento de seus créditos, junto à República Islâmica da Mauritânia, ou suas agências governamentais, renegociados no âmbito do Clube de Pa ris, conforme Ata de Entendimentos, celebrada em
16 de março de 2000, no valor total de dez milhões,
setecentos e vinte e seis mil, vinte e um dólares dos
Estados Unidos da América e setenta e sete centavos; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2002
(nº 4.908/2001, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera dispositivos da
Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou de acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de se -

(À Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia
Fernandes.
V. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pro nunciamento.
A SRA EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago
uma reflexão sobre um setor, que, para o Estado do
Rio Grande do Sul, é de fundamental importância.
Trata-se da agricultura familiar.
O nosso Estado tem tido lucidez em relação ao
fato de que investir na economia, fundamental para o
Estado, distribuindo oportunidades e renda, fixando o
homem no campo, realmente faz a diferença necessária não apenas para o Rio Grande do Sul, mas para
toda a economia da região Sul e do Brasil.
No último dia 19, o Governo Democrático e Po pular do Rio Grande do Sul assinou convênios, no valor de R$6.144,83, com 56 prefeituras gaúchas, com o
objetivo de viabilizar projetos para agricultores familiares, no exercício de 2002, por meio do Programa RS
Rural.
Esclarecemos que este programa tem como objetivo combater a pobreza no meio rural. Neste con texto, são financiados projetos que integram ações de
manejo dos recursos naturais (como corretivos de
solo, plantio de quebra-ventos e coberturas verdes),
geração de renda (como implantação de pomares e
aquisição de matrizes, dentre outras) e infra-estrutura
familiar e/ou comunitária (redes de água e elétrica, reforma de moradias).
Estes convênios vão atingir várias regiões do
Estado: Noroeste Colonial, Alto Jacuí e Alto da Serra
de Botucaraí.
No Município de Ijuí, foram assinados convênios, no valor de R$4.266.200,00, com 31 Municípios
da região Noroeste Colonial. As prefeituras beneficiadas aumentam, assim, a sua participação no crescimento do RS com a agricultura familiar. De 1999 a
abril de 2002, foram aplicados na região mais de
R$12 milhões por meio do Programa RS Rural. Beneficiaram-se 12.890 famílias, destas, mais de mil são
indígenas.
Em Cruz Alta, foram assinados convênios com
oito municípios do Alto Jacuí, no valor de R$930 mil. Em
três anos, o referido programa aplicou R$3.464.982,98
na região, em benefício de 2.768 famílias de agricultores e 156 grupos familiares indígenas.
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Os demais convênios, com prefeituras do Alto
da Serra do Botucaraí, foram assinados na cidade de
Soledade. Os municípios beneficiados receberão
R$1.876.953,00 do RS Rural. Entre 1999 e maio de
2000, recebeu R$2,7 milhões, destinados a 1.993 fa mílias de agricultores familiares.
Na mesma oportunidade, em que se faz essa
grande mobilização em torno de valorização da agri cultura familiar, os municípios do Alto da Serra do Botucaraí assinaram, com o Programa Troca-Troca de
Sementes de Milho, mais de R$480 mil em contratos.
O benefício inclui seguro-agrícola aos participantes
do Programa, que objetiva aquisição de sementes de
milho, cebola e forrageira, de forma subsidiada, para
os agricultores. Atualmente, esta iniciativa é responsável por 22,5% das sementes de milho plantadas no
Rio Grande do Sul. Em média, 170 mil famílias, por
ano, recebem o benefício.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importante que se registre a assinatura desses convênios
aqui neste Casa e que se divulgue para o Brasil, porque sabemos que a região Sul de nosso País possui
994,54 mil propriedades rurais, das quais 907,6 mil
são familiares, são pequenas e médias propriedades.
Assim, esse investimento, na pequena e média
propriedade, é de solidariedade, com a visão de cidadania, de participação e, principalmente, de valorização dos trabalhadores do campo.
Essa fatia da agricultura familiar tem fundamental
importância não para o nosso Estado, mas para a região Sul como um todo. Embora ocupe apenas 44% da
área cultivada, este segmento é responsável por 80%
da produção do leite; 68%, de suínos; 61%, de aves e
ovos; 77%, de laranja; 58%, de algodão; 80%, de feijão;
92%, da cebola; 97%, do fumo; 89%, de mandioca;
65%, do milho; 51%, de soja; e 50%, do trigo.
Devemos lembrar que, na região Sul, existem
1.154 municípios, dos quais 935 (80,7%) têm até 20
mil habitantes. Aí é que está o forte da agricultura familiar. Nessas localidades, a economia é predominantemente afetada pelos resultados da agricultura. A população desses municípios chega a 6,7 milhões de
pessoas ou 26,9% da população total da região Sul.
Por isso é que se dá essa ênfase, essa prioridade, essa nova visão que estamos tentando resgatar
no Estado do Rio Grande do Sul, porque já houve
uma época em que a agricultura era bem mais prestigiada, as famílias permaneciam no campo, em suas
pequenas e médias extensões territoriais.
É também importante ressaltar que há mais
841,6 mil pessoas no meio rural, nos municípios que
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têm entre 20 e 50 mil habitantes, representando
3,35% da população total do Sul. Dessa forma, podemos dizer que 30,2% da população da região Sul vive
diretamente da agricultura e que mais de 80% de
seus municípios têm nesse ramo sua principal atividade econômica.
Por isso, não podemos nos furtar de registrar os
atos, a consciência, os programas que estão sendo
desenvolvidos e também acompanhar de perto os
problemas sofridos por essa população e as medidas
que contribuem, sem dúvida alguma, para o fim do
êxodo rural e da miséria que atinge uma região altamente significativa para o desenvolvimento econômico brasileiro.
Não queremos discutir, neste momento, os em bargos norte-americanos aos produtos brasileiros,
nem a política protecionista do governo dos Estados
Unidos. No entanto, dados do próprio Ministério da
Agricultura, divulgados na última semana, revelam
que os países em desenvolvimento têm um prejuízo
de US$20 bilhões com as restrições às importações
impostas pelos países desenvolvidos, aliadas ao efeito que a ajuda interna concedida por esses países a
seus agricultores tem sobre o preço das mercadorias
no mercado internacional.
No Brasil, grande parte dos produtores que so frem os impactos dessa restrição às importações desenvolve suas atividades na Região Sul do País.
Enquanto os pequenos e médios agricultores brasileiros vêm recorrentemente atravessando dificuldades
econômicas e padecendo da falta de investimentos do
Poder Público, o governo norte-americano prepara-se
para injetar US$190 bilhões nos próximos dez anos,
para ajudar seus agricultores. Sabemos que áreas
como a da soja, algodão, frutas, grãos, leite, verduras
vão receber esses subsídios. Estabelece-se, portanto,
um enfrentamento bastante desigual em relação ao
que é desenvolvido em nosso País, em relação às
atenções e políticas destinadas à agricultura.
Urge que estabeleçamos neste País uma política agrícola que dê garantias para que o homem e a
mulher do campo permaneçam plantando, produzindo e possam passar a esperança para os seus filhos
de vale a pena investir na terra.
É isso que vem sendo implementado, há três
anos, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Na agricultura, houve uma inversão de prioridades,
por meio da adequação e do desenvolvimento de ins trumentos da política agrícola agrária para públicos
historicamente excluídos e marginalizados. Nesse
contexto, cinco diretrizes estratégicas foram definidas: o fortalecimento da agricultura familiar, com
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atenção aos públicos especiais, como os povos indígenas, os pescadores, os profissionais artesanais e
as comunidades remanescentes de quilombos; a re forma agrária; a soberania e a segurança alimentar; a
mudança do modelo de agricultura de agrotóxicos
para agroecologia; e o desenvolvimento e fortalecimento dos sistemas agroindustriais do Estado.
A agricultura, que, como sabemos, é a base da
economia gaúcha, voltou a ter prioridade no Governo
Democrático e Popular do Rio Grande do sul, quando
passamos a reverter uma realidade que vinha, sem
dúvida, desestimulando a produção e aumentando o
êxodo rural.
Os programas hoje desenvolvidos fortalecem
toda a produção primária, orientados que são para o
desenvolvimento ru ral sustentável e justo. Temo-nos
empenhado em fortalecer a agricultura familiar, que
promove a permanência do homem no campo, mas,
com assistência técnica qualificada e crédito aos agricultores.
O seguro agrícola era uma reivindicação histórica dos trabalhadores e, finalmente, nos últimos anos,
foi implantado. O Governo do Estado destinou recursos de aproximadamente R$1 bilhão para investimentos e créditos – especialmente para aqueles que tra balham com produção comercial em aproximadamente 13 mil hectares –, vindos do Banco do Estado
do Rio Grande do Sul – Banrisul e do BRDE.
A meta principal desta mudança de enfoque
para priorização da agricultura é fortalecer a população do campo, garantir que as cidades tenham alimentos mais saudáveis, a preços melhores.
Os resultados já podem ser medidos em números. A safra agrícola de 2001 foi a maior da história do
Estado, perfazendo um total de 18,6 milhões de toneladas de grãos na safra de verão e de 1,4 milhão de
toneladas na safra de inverno.
A colheita recorde refletiu o apoio do Governo
gaúcho à agricultura familiar e o fortalecimento do
crédito agrícola; a valorização da riqueza e de fatores
produtivos locais; o respeito que temos ao meio ambiente; o direcionamento de recursos públicos para to das as camadas da população e, especialmente, a
humanização do processo de desenvolvimento, con jugando crescimento econômico e justiça social.
Sr. Presidente, aplaudo o Estado do Rio Grande
do Sul pelo esforço que tem feito para marcar a diferença, numa visão solidária, participativa, em que o
povo, com transparência, administra os recursos e
distribui para os setores que considera prioritários.
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Para encerrar meu registro nesta manhã, reproduzo as palavras ditas pelo nosso candidato e Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores, Luiz
Inácio Lula da Silva, quando fazia uma avaliação so bre agricultura familiar:
Ao contrário do que alguns dizem, não há incompatibilidade entre agricultura familiar e agricultura
empresarial. Elas se completam. E não temos nada
contra alguém que tem sua fazenda mecanizada, até
porque o Brasil precisa produzir muito mais: 100 mi lhões de toneladas de grãos é pouco para um país
que tem uma área cultivável maior do que a da China.
Agora, o que gera emprego no campo é a agricultura
familiar. Temos que organizar a população em cooperativas, financiando no tempo certo do plantio, da co lheita, garantindo que essas pessoas tenham acesso
ao mercado.
Por que sou defensor da agricultura familiar?
Por cinco propósitos. Primeiro: a ocupação soberana
do nosso solo; segundo: a geração de empregos; terceiro: a manutenção das pessoas em sua terra natal;
quarto: a melhoria da qualidade de alimento; quinto: a
preservação ambiental que hoje é tão importante
neste país.
Dessa forma, solidarizo-me com o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, pela luta que tem em preendido e, em especial, com os trabalhadores do
campo, principalmente os pequenos e médios produtores, que têm, de forma organizada, feito suas reivindicações e avançado em suas conquistas. Esse con vênio do Governo do Estado com 56 Prefeituras, de
R$6,1 milhões, para a agricultura familiar, é mais uma
comprovação do êxito, do avanço e da seriedade com
que estamos trabalhando no Estado do Rio Grande
do Sul.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Emilia Fer nandes, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
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ção do açude de Tingüis, no Município de Piracuruca/PI;
– nº 57, de 2002-CN (nº 1.537-SGS-TCU/2002,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia da Decisão nº 622-TCU-Plenário, bem como
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,
referente ao relatório de levantamento de auditoria realizado no DNIT – Duplicação de Trechos Rodoviários
no Corredor Transmetropolitano – BR-381/SP – Divisa MG/SP – Entroncamento BR-116;
– nº 58, de 2002-CN (nº 1.538-SGS-TCU/2002,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia da Decisão nº 623/2002-TCU-Plenário, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado na Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL – obras
de construção e recuperação da infra-estrutura hídrica do agreste alagoano, que têm como objeto a construção da Barragem Bananeira, localizada no povoado Bananeiras, Município de Arapiraca/AL;
– nº 59, de 2002-CN (nº 1.541-SGS-TCU/2002,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia da Decisão nº 624/2002-TCU-Plenário, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado no DNER – obras de construção do viaduto
da Rua Rincão, em Novo Hamburgo/RS; e
– nº 60, de 2002-CN (nº1.559-SGS-TCU/2002,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 217/2002-TCU-Plenário, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado na CODESP – obras de dragagem no Porto
de Santos/SP.
Os expedientes lidos vão à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 76/02-GLPFL
Brasília, 19 de junho de 2002

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, os Avisos:
- nº 56, de 2002-CN (nº 1.534-SGS-TCU/2002,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia da Decisão nº 621/2002-TCU-Plenário, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de levantamento de
auditoria realizado na COMDEPI – obras de constru-

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Antonio Carlos Júnior pelo Senador Adir
Gentil, como titular, na Comissão Mista incumbida do
estudo e parecer da Medida Provisória nº 38, de 14 de
maio de 2002.
Cordialmente, – José Agripino, Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
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OF. Nº 77/02-GLPFL
Brasília, 19 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito seja feita à
substituição na indicação dos membros da Comissão
Mista incumbida do estudo e parecer da Medida Pro visória nº 39 de 14 de junho de 2002, que “Altera a Lei
nº 96.151 de 24 de março de 1998, que institui nor mas gerais sobre desporto e dá outras providências”,
ficando assim constituída:
Titulares
Adir Gentil
Leomar Quintanilha
Suplentes
Romeu Tuma
Lindberg Cury
Atenciosamente, – José Agripino, Líder do
PFL no Senado Federal.
OF. nº 311/2002
Brasília, 19 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação em cumprimentar Vossa Excelência e na oportunidade solicitar a substituição do Deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), pelo
Deputado Iris Simões (PTB-PR), como Titular, na co missão especial, que analisa a Medida Provisória nº
39, de 14-6-2002, que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, que institui normas gerais sobre des porto e dá outras providências”.
Certo da atenção de Vossa Excelência, envio os
meus protestos de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Gonçalves, 1º Vice-Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Sr. Se nador Edison Lobão enviou discurso à Mesa para ser
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Companhia Vale do
Rio Doce dará início, no próximo ano, a um relevante
projeto de produção de cobre, orçado em US$ 380
milhões. A produção estará concentrada no município
de Canaã dos Carajás, no Pará, e será escoada pelo
Porto do Itaqui, em São Luís (MA). Dali partirá toda a
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produção do concentrado de cobre para os mercados
nacional e internacional.
A implantação do chamado “Projeto Sossego”,
em Canaã dos Carajás, resultará, conseqüentemente, em investimentos no Maranhão. Esse é um fato alvissareiro para a economia do meu Estado. O projeto
encontra-se na fase de terraplenagem, devendo as
obras físicas serem iniciadas no final deste ano. A previsão é de que a mina de Canaã comece a produzir no
primeiro semestre de 2004, respondendo pelo volume diário de 400 toneladas de cobre concentrado.
Tais reservas estão estimadas em 313 milhões de toneladas.
Toda a produção do “Projeto Sossego” seguirá
de caminhão até Parauapebas, no Pará, onde será
transferida para a Estrada de Ferro de Carajás, com
destino ao Porto do Itaqui. Ali, receberá uma pequena
instalação de armazéns fechados para estocar o concentrado de cobre, e um transportador de correias até
o píer 2, operado pela Vale.
Na sua fase de implantação, o projeto responderá pela geração de três mil novos empregos diretos e
indiretos, o que dá a dimensão da importância social
da empreitada. Quando estiver em operação, garantirá cerca de 600 postos de trabalho diretos e 1 mil e
500 indiretos. Além do Sossego, a Vale do Rio Doce
pretende implantar os projetos Cristalino, Alemão,
118 e Salobo, todos localizados na região de Carajás,
no Pará.
A previsão é de que esses projetos entrem em
operação até 2007. Vão alcançar uma produção de
690 mil toneladas/ano de cobre. Atualmente, só a
mina de Caraíba, no Estado da Bahia, responde pela
produção de cobre no país, e assim mesmo com um
volume de 30 mil toneladas/ano, insuficiente para tirar
o Brasil da condição de grande importador do metal.
Com o início das operações do “Projeto Sossego”, o Brasil terá condições de reverter a situação de
importador para exportador de cobre, metal largamente utilizado em variados segmentos produtivos,
seja como condutor de energia elétrica, seja na arquitetura, na construção civil, na indústria naval e na in dústria química, entre outras atividades industriais.
Desnecessário, portanto, ressaltar a importância do
projeto para o equilíbrio de nossas contas externas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Companhia Vale do Rio Doce tem sido, ao longo dos anos,
uma alavanca do desenvolvimento nacional, gerando
empregos e projetando de forma competitiva a nossa
economia no cenário internacional. É uma empresa
que orgulha a todos os brasileiros. O seu sucesso é
uma marca constante: ocorreu na fase em que era es-
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tatal e prossegue, agora, comandada pelas mãos da
iniciativa privada. Não é sem motivo, portanto, que,
em diversas outras oportunidades, tenho tido a satisfação de enaltecer a atuação dessa empresa genuinamente nacional.
Em março deste ano, destaquei desta tribuna a
inauguração, em São Luís do Maranhão, da usina de
pelotização da Companhia Vale do Rio Doce, empreendimento de US$ 408 milhões. Uma obra da maior envergadura e importância para a economia maranhense e
do país. A unidade se constitui na maior e mais moderna usina desse tipo no mundo. Consolida no mercado
mundial a presença da empresa, a mais destacada mineradora do planeta, no mercado internacional de pelotas. Neste mês, com a entrada em operação plena da
usina, ficará elevada para 31 milhões de toneladas por
ano a capacidade de produção de pelotas da Vale do
Rio Doce no Brasil. Toda a produção da nova usina de
pelotização será destinada ao mercado externo, atendendo principalmente a compradores de países asiáticos, do Oriente Médio e da América Central. A pelota
produzida em São Luís, de alto padrão de qualidade, é
também originária do minério que vem de Carajás por
estrada de ferro, essa ferrovia – gigantesca obra também da iniciativa da Vale do Rio Doce - que, no passado, chegou a ser criticada pelo pessimismo dos que não
conhecem o Brasil.
O fato é que nos proporciona grande regozijo o
caráter empreendedor da Companhia Vale do Rio
Doce. No dia 04 deste mês, em sessão solene nesta
Casa em homenagem aos 60 anos da empresa, vári-
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os oradores já fizeram justiça a essa empresa, enaltecendo a sua extraordinária ação construtiva em prol
do desenvolvimento brasileiro.
Ainda recentemente, nos dias sombrios da crise
energética, lembrou-se que se devia à Vale do Rio
Doce, entre tantas das suas atuações, a importante
participação na construção da usina hidrelétrica de
Tucuruí, sem a qual o país teria comprometido ainda
mais as suas atividades.
Falar da Vale do Rio Doce e de seus projetos é
como falar de uma tradicional instituição brasileira, sempre tão bem comandada por pessoas altamente qualificadas, de capacidade empreendedora, que têm oferecido, juntamente com os servidores da Vale, uma importante contribuição à economia de nosso País.
Empresas como essa, Sr. Presidente, asseguram a confiança do povo na criatividade e eficiência
das nossas lideranças empresariais. E devem estimular o apoio que não lhes pode faltar para que prossigam e prosperem nas atividades que desenvolvem
com tanta eficiência.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 39
minutos.)
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Ata da 94ª Sessão Não Deliberativa
em 24 de junho de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Mozarildo Cavalcanti e Luiz Otávio

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 453/2002, de 20 do corrente, encaminhando
o Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 2000 (nº
189/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto final, após modificações de cunho vernacular,
em substituição àquele encaminhado pela Mensagem nº 1.259, de 1996, da Convenção Interamericana contra a Corrupção concluída originalmente em
Caracas, em 29 de março de 1996.

A Presidência tomará as providências
necessárias à promulgação do decreto legislativo.

I – Relatório
De autoria do Deputado Nelson Marchezan, o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 4, de 2002, acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), com o objetivo de dispor sobre a
responsabilidade do Poder Público com a oferta de
transporte, escolar.
Assim, o art. 1º do PLC adiciona inciso VII ao art.
10 da LDB, para determinar que entre as incumbências dos estados encontra-se a de assumir o transporte
escolar dos alunos da rede estadual.
Já o art. 2º da iniciativa da Câmara insere inciso
VI ao art. 11 da LDB, para prever a responsabilidade
dos municípios de assumir o transporte escolar dos
alunos da rede municipal.
Por fim, o art. 3º do PLC prevê o dever do Poder
Público estadual de articular-se com os respectivos
municípios para prover o transporte escolar, da forma
que melhor atenda aos interesses dos alunos.
Encaminhado à Comissão de Educação (CE), o
PLC em tela foi objeto do Requerimento nº 55/2000,
que lhe concedeu urgência, razão pela qual a matéria
foi encaminhada ao Plenário, onde recebeu duas
emendas.
Devido à aprovação de novo requerimento, este,
pela extinção da urgência, o projeto retomou à CE
para apreciação das referidas emendas.

PARECER

II – Análise

PARECER Nº 656, DE 2002

A Constituição Federal, em seu art. 206, I, prevê
a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Esse princípio basilar, no entanto, é
com freqüência desrespeitado, devido às dificuldades
de transporte entre as residências dos estudantes e
os estabelecimentos de ensino, particularmente na
zona rural.
É bem verdade que a União e os entes federados vêm despendendo esforços para ampliar as alternativas de transporte escolar para os alunos da edu -

Da Comissão de Educação, ao Projeto de Lei da Câmara nº 4, de, 2002 (nº
4.476/2001, na origem), que acrescenta
incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e dá outras providências.
Relator: Senador Moreira Mendes
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cação básica pública. No nível federal, o Ministério da
Educação, com recursos do salário-educação, man tém o Programa Nacional de Transporte Escolar, gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu cação. Por meio desse programa, são repassados re cursos financeiros para prefeituras e organizações
não-governamentais sem fins lucrativos para a aquisição de veículos automotores destinados ao transporte escolar dos estudantes. Alguns estados também
têm criado leis e iniciado programas em benefício do
transporte escolar dos alunos de sua rede e das re des municipais.
Todavia, como bem aponta a justificação do
PLC, divergências entre o Poder Público estadual e o
municipal sobre as responsabilidades de oferta do
transporte escolar têm gerado sérios danos para os
estudantes. Além disso, acrescenta, em algumas localidades, os pais são instados a pagar pelo transporte de seu filho, o que, muitas vezes, estimula a evasão
escolar.
Trata-se, por certo, de uma situação inaceitável,
que fere, ainda, o dever constitucional do Estado com a
oferta do ensino fundamental, conceituado como direito
público subjetivo (art. 208, I, e §§ 1º a 3º) bem como os
compromissos do poder público com a educação infantil
(art. 208, IV) e o ensino médio (art. 208, II).
Particularmente após a criação do Fundo de Ma nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (FUNDEF), que garantiu
novos recursos para aplicação no ensino obrigatório à
maioria dos entes federados, não se admite que estudantes fiquem sem estudar ou tenham freqüência irregular por não disporem de condições para o deslocamento entre suas residências e a escola.
Esses argumentos parecem-nos fortes o bastante para sustentar o acolhimento da proposta. Con tudo, cumpre-nos fazer um reparo à proposição.
Em princípio, o texto constitucional prevê a existência de programas suplementares de atendimento,
inclusive de transporte escolar, ao educando do ensino fundamental (art. 208; VII). Uma vez que são bas tante categóricos os termos constitucionais para a
oferta da educação infantil, pelo poder público municipal (arts. 208, IV, e 211, § 2º), e do ensino médio, pelo
poder público estadual (arts. 208, I, e 211, § 3º), é ad missível que a LDB institua o dever dessas esferas
governamentais com a oferta do transporte escolar
para os estudantes desses dois níveis de ensino,
além do fundamental. Não nos parece adequada, po rém, a redação oferecida ao inciso que se pretende
acrescentar ao art. 10 da LDB. A referência à rede estadual, sem qualquer limitação, conduziria o poder
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público estadual ao compromisso de oferecer transporte escolar aos estudantes matriculados em suas
instituições de educação superior. Imagine-se o quão
inadequado seria exigir que o Estado São Paulo ofereça transporte escolar para os estudantes de suas
universidades.
Observação semelhante vale para os municípios,
apesar das restrições impostas no inciso V do art. 11 da
LDB, a respeito da oferta escolar pelos Municípios.
Ao mesmo tempo, o PLC não restringe a oferta
de transporte escolar aos estudantes da zona rural, o
que implicaria a obrigatoriedade de sua oferta a todos
os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais, inclusive os residentes nas áreas urbanas. Ain da que seja recomendável para o futuro, especificamente para os alunos carentes, esse benefício representaria, na atualidade, um dispêndio que a maioria
dos governos não poderia assumir, sob o risco de
comprometer outros serviços públicos essenciais.
Convém esclarecer, ainda, que o transporte escolar deve ser garantido aos alunos que dele precisam, pois há casos em que, mesmo na zona rural, a
proximidade da escola ou a renda da família do aluno
dispensam claramente esse benefício.
As Emendas nº 1 e nº 2 corrigem as impropriedades apontadas acima, razão pela qual devem ser
acatadas.
Cabe, também, explicitar aquilo que o projeto
deixa subentendido. O transporte escolar, nos termos
do presente projeto, deve ser oferecido gratuitamente
aos alunos que dele necessitem. Sem esse esclarecimento, poderiam ocorrer casos de cobrança pelos
serviços prestados aos alunos.
Finalmente, julgamos relevante fortalecer o
compromisso da União no auxílio financeiro aos en tes federados para a oferta do transporte escolar. Afinal, encontra-se entre os objetivos e metas do Plano,
Nacional de Educação prover transporte escolar às
zonas rurais, quando necessário, com a colaboração
financeira da União, dos Estados e dos Municípios, de
forma a garantir a escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do professor. Emenda do Senador Suplicy sugere a inserção de dispositivo sobre o
assunto no art. 9º da LDB, que dispõe sobre as incumbências da União.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2002, e das emen das apresentadas, na forma do substitutivo apresentado a seguir.
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EMENDA Nº 03-CE (Substitutiva)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4 DE 2002
Acrescenta incisos, a respeito do
transporte escolar, aos artigos 9º, 10 e 11
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passam a vigorar acrescidos
dos seguintes incisos X, VII e VI, respectivamente:
Art. 9º ....................................................
..............................................................
X – prestar assistência financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para auxiliá-los na oferta do transporte
escolar, nos termos do art. 211, § 1º da
Constituição Federal e dos arts. 10, inciso
VII e 11, inciso VI, desta lei.
.......................................................(NR)
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Art. 10. ..................................................
..............................................................
VII – oferecer transporte escolar gratuito, conforme as necessidades dos alunos
das escolas de sua rede de educação básica residentes na zona rural, bem como definir, com seus Municípios, formas de colaboração para o cumprimento do disposto neste
inciso e no inciso VI do art. 11 desta lei.
.......................................................(NR)
Art. 11. ..................................................
..............................................................
VI – oferecer transporte escolar gratuito, conforme as necessidades dos alunos
das escolas de sua rede de educação básica residentes na zona rural.
......................................................(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor decorridos sessenta dias de sua publicação oficial.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Moreira Mendes, Relator.
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Documentos Anexados pela Secretaria-Geral da Mesa, nos termos do art. 250,
parágrafo único do RISF.
Voto em Separado do Senador Álvaro
Dias, Perante a Comissão de Educação.
I – Relatório
O projeto em epígrafe, de autoria do Deputado
Nelson Marchezan, dispõe sobre a divisão de responsabilidades entre os estados e municípios na oferta
do transporte escolar.
Dessa forma, seu art. 1º acrescenta inciso ao
art. 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), preconizando que constitui dever dos estados
assumir o transporte escolar dos alunos da sua rede
escolar.
Já seu art. 2º acresce inciso ao art. 11 da LDB,
prevendo ser incumbência dos municípios assumir o
transporte escolar dos alunos de sua rede escolar.
Finalmente, o art. 3º da iniciativa prevê ser da
responsabilidade dos estados a articulação com seus
municípios, a fim de cumprir o disposto nos artigos
anteriores da forma que melhor atenda às necessidades dos estudantes.
No Senado Federal, foi aprovado requerimento
de urgência para a matéria. No Plenário, foram apre sentadas duas emendas pela Senadora Marina Silva
e, posteriormente, nesta Comissão, mais duas emen das pelo Senador Eduardo Suplicy.
As emendas foram acolhidas pelo relator da matéria, Senador Moreira Mendes, na forma do substitutivo apresentado.
II – Análise
Apesar de suas nobres intenções, julgamos que
as alterações promovidas pelo substitutivo do Senador Moreira Mendes restringem direitos assegurados
pelo projeto original.
O acesso ao transporte escolar público deve ser
garantido a todos os alunos carentes das escolas públicas, e não somente aos residentes nas áreas rurais.
Por outro lado, não há necessidade de dispor
sobre a responsabilidade da União de assistir financeiramente os estados e municípios na oferta de
transporte escolar, uma vez que a Constituição, em
seu art. 208, inciso VII, combinado com o art. 211, §
1º, já assegura essa incumbência, que é reiterada
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
em seus arts. 4º VIII, e 9º, III.
Por fim, o referido inciso VII do art. 208 da Constituição já assegura a gratuidade do transporte esco-
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lar público, bem como sua limitação, no que diz respeito ao nível de ensino a ser atendido.
Desse modo, avaliamos não ser conveniente
promover as mudanças sugeridas no projeto da Câ mara dos Deputados, que já dispõe adequadamente
sobre as incumbências dos estados e municípios
quanto à oferta do transporte escolar.
III – Voto
Com base na argumentação exposta, votamos
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2002, na sua forma original.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. – Senador Álvaro Dias.
Carta 14/2002 – SE/CONSED
Brasília, 20 de fevereiro de 2002
Ao
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Senhor Senador,
Em nome do Conselho Nacional de Secretários
de Educação – CONSED e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME – vimos
solicitar a especial atenção de Vossa Excelência para
o ingresso na Comissão de Educação dessa Casa de
polêmico Projeto de Lei sobre o transporte escolar (nº
4.476, de 2001, na Câmara dos Deputados).
Com a universalização do ensino fundamental e
o conseqüente incremento das matrículas do ensino
médio, o Brasil passa a enfrentar novos desafios en tre os quais merece atenção o transporte escolar no
meio rural como problema de grande complexidade
para os sistemas de ensino.
O Projeto em tela divide os encargos alusivos ao
financiamento do transporte escolar entre os Estados
e Municípios, criando margem para uma interpretação inconstitucional, se considerarmos a Carta Mag na ao prescrever o regime de colaboração e definir as
funções da União nos seguintes termos:
Art. 211. “A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”.
§ 1º “A União organizará o sistema federal de
ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de
ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu cacional, função redistributiva e supletiva, de forma a
garantir equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios”
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Embora o Ministério da Educação venha man tendo um programa de transporte escolar em apoio
aos Municípios, há necessidade do seu imediato redimensionamento, de modo a ampliar efetivamente sua
participação no financiamento compartilhado do
transporte escolar.
Tal estratégia permitirá o atendimento ao Plano
Nacional de Educação, quando preconiza nos seus
objetivos e metas “prover transporte escolar às zonas
rurais, quando necessário, com colaboração financeira da União, dos Estados e dos Municípios, de forma
a garantir a escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do professor” (pág. 54).
Considerando ser o Senado a Casa da Federação, vimos, pois, solicitar a Vossa Excelência que, ao
examinar o referido Projeto, considere a diversidade
das condições deste País de dimensões continentais
e proveja uma solução à altura da educação brasileira, segundo o espírito da Constituição e da Lei.
Na oportunidade, desejamos informar a Vossa
Excelência que o Consed e a Undime tiveram oportunidade de apresentar seus posicionamentos sobre a
matéria em questão durante a Audiência Pública, pro movida pela Comissão de Educação, Cultura e Des porto da Câmara dos Deputados, os quais foram aco lhidos naquela oportunidade sem, todavia, terem sido
contemplados na votação daquela Casa.
Agradecendo e colocando-nos à disposição de
Vossa Excelência, apresento à sua elevada consideração proposta de Emenda Substitutiva ao referido
Projeto de Lei.
Atenciosamente, – Miriam Schlickmann, Pre sidente do Consed, em exercício – Adeum Hilário
Sauer, Presidente da Undime.
PROPOSTA DE EMENDA SUBSTITUTIVA
(Apresentada pelo Consed ao Presidente da
Comissão de Educação do Senado Federal
– Brasília, 19 de fevereiro de 2002)
Acrescenta incisos aos arts. 9º, 10 e
11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências.
Art. 1º Os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 9.394 de
1996 passam a ser acrescidos dos seguintes incisos:
Art. 9º ...................................................
..............................................................
X – prestar assistência financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípi-
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os, para garantir a oferta do transporte escolar, quando necessário, dos alunos da
rede pública de educação básica, residentes
na área rural, nos termos do art. 211, § 1º
da Constituição Federal.
Art. 10. .................................................
..............................................................
IX – definir, com os Municípios, formas
de colaboração na oferta do transporte escolar, quando necessário, dos alunos da
rede pública de educação básica, residentes
na área rural, assumindo encargos relativos
ao transporte dos alunos da rede estadual.
Art.11. ...................................................
..............................................................
VI – oferecer transporte escolar, quan do necessário, aos alunos da rede pública
de educação básica, residentes na área ru ral, assumindo encargos relativos ao transporte dos alunos da rede municipal.
Art. 2º Esta lei entra em vigor da data de sua
promulgação.
Justificação
Tanto a Constituição Federal em seu art. 211 §
1º quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em seu art. 8º, § 1º, atribuem a União a responsabilidade pela articulação dos diferentes níveis e
sistemas de ensino, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. O objetivo evidente é assegurar a
igualdade de oportunidades no acesso ao sistema
escolar.
Nessa perspectiva, o Plano Nacional de Educação, ao definir objetivos e metas para a educação básica explicitou, entre outros compromissos (item 17,
pág. 54), prover de transporte escolar as zonas rurais,
quando necessário, com colaboração financeira da
união, dos estados e dos municípios, de forma a ga rantir a escolarização dos alunos e o acesso, à escola
por parte do professor.
Acontece que, na maioria dos Estados brasileiros o sistema escolar público está, hoje, organizado
de tal forma que a maioria dos estudantes, especialmente os que residem na zona rural só podem freqüentar regularmente a escola e, com mais dificuldade, as escolas-núcleo, se o poder público lhes fornecer o transporte escolar. A matéria, entretanto, não
está regulamentada, e isso vem ocasionando, em diversas regiões do País, sérias divergências entre o
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Executivo Estadual e os Municípios sobre quem deve
assumir a responsabilidade de prover e/ou pagar as
despesas com transporte escolar. Em vista disso, não
raro, milhares de crianças, no início de cada ano, fi cam à mercê das disputas com o retardamento do
ano escolar e sérios prejuízos para a educação.
Por outro lado, há Estados em que ainda não é
feito o transporte de alunos, como também há casos
de municípios em que, pela omissão dos poderes
constituídos, os pais são instados a pagar pelo trans porte de seus filhos, questão que, quase sempre,
acaba por causar a evasão de muitos alunos.
Trata-se, como se vê, nas situações apontadas,
de uma guerra institucional devido a injustificável radicalização de posições, muitas vezes de recusa de
diálogo, que não levam em consideração acima de
tudo, o direito da criança à educação. Mas não é nos sa intenção, em hipótese alguma aumentar a polêmica sobre o assunto. Desejamos, isso sim, encontrar
soluções.
Assim, com este projeto de lei que define res ponsabilidades, buscamos antes de tudo uma solução para o problema, inspirados não só no art. 4º VIII,
da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na cional, como na própria Constituição Federal, que em
seu art. 208, VII, determina que o dever do Estado
com a Educação será efetivado mediante a garantia
de atendimento ao educando, no ensino fundamental,
através de programas suplementares, inclusive de
transporte, na certeza de que a regulamentação des sa matéria virá em beneficio de milhões de estudantes em nosso, País.
Contamos, pois, com o apoio dos nossos pares
para a sua aprovação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
....................................................................................
Seção I
Da Educação
....................................................................................
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
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I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
....................................................................................
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva universalização do ensino mé dio gratuito;
III – atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação ar tística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;
VII – atendimento ao educando, no ensino fun damental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
....................................................................................
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.
....................................................................................
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
....................................................................................
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
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TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional
....................................................................................
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II – organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal de ensino e o
dos Territórios;
III – prestar assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória,
exercendo sua função redistributiva e supletiva;
IV – estabelecer, em colaboração com os Esta dos, o Distrito Federal e os Municípios, competências
e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;
V – coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação;
VI – assegurar processo nacional de avaliação
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio
e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;
VII – baixar normas gerais sobre cursos de gra duação e pós-graduação;
VIII– assegurar processo nacional de avaliação
das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade so bre este nível de ensino;
IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos
do seu sistema de ensino.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Senhor
Presidente da República adotou, em 20 de junho de
2002 e publicou no dia 21 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 41, que “altera a Lei nº 10.147, de
21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio – PIS-Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, nas operações de venda dos produtos que especifica, e dá outras providências”.
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De acordo com as indicações das Lideranças, e
nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução nº
1/2002-CN, e da Resolução nº 2/2002, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria.
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto
PFL
José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio

Arlindo Porto
*PSB

Ademir Andrade

Paulo Hartung
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Francisco Coelho

Moroni Torgan
José Carlos Fonseca Júnior
PSDB

Jutahy Junior
Custódio Mattos

Antonio Kandir
Chico da Princesa
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Filho

Damião Feliciano
Freire Júnior
PT

João Paulo

Adão Pretto
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PPB
Odelmo Leão

Gerson Peres
PTB

Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)
José Antonio Almeida

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Será feita
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. PSDB/I/Nº 755/2002

Bloco (PDT/PPS)
Miro Teixeira

Junho de 2002

Haroldo Lima
*PSDC

Fernando Zuppo
De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 21-6-2002
– Designação Comissão: 24-6-2002(SF)
– Instalação da Comissão: 25-6-2002
– Emendas: até 27-6-2002 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 21-6-2002 a
4-8-2002(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 4-8-2002
– Prazo na CD: de 5-8-2002 a 18-8-2002(15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 18-8-2002
– Prazo no SF: de 19-8-2002 a 1º-9-2002 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 1º-9-2002
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 2-9 a 4-9-2002 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 5-9-2002 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 19-9-2002 ** (60
dias)
* Designações feitas nos termos da Resolução
nº 2, de 2000-CN
** § 7 do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pelo art. 1º da Emenda Constituição nº
32, de 2001: “Prorrogar-se-á uma única vez por igual
período a vigência de medida provisória que, no pra zo de sessenta dias, contado de sua publicação, não
tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional”.

Brasília, 20 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar a substituição do Deputado Custódio Mattos pelo Deputado
Adolfo Marinho, como membro suplente, para compor
a Comissão Mista Especial destinada a apreciar a MP
nº 39/2002, “que altera a Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Júnior, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Será feita
a substituição solicitada.
Há oradores inscritos.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a mídia
brasileira escrita e televisionada e as rádios não têm
falado ultimamente de outra coisa senão do narcotráfico, verdadeiro Estado paralelo que se estabeleceu
principalmente no Estado do Rio de Janeiro.
Hoje houve violento ataque à sede da Prefeitura
do Rio de Janeiro, com utilização de armamento pe sado detonado sobre vários andares do prédio, o que
demonstra – como disse o Prefeito da cidade – que o
Brasil necessita de uma operação de guerra para pôr
fim no que S. Exª mesmo chamou de “atos de terrorismo organizado”.
Sr. Presidente, qual é a origem de todo esse problema?
Exatamente as vultosas quantias que o narcotráfico movimenta vendendo as drogas não só nas
principais cidades do País, mas também nas pequenas cidades. Serve-se do território nacional também
como rota para exportação de drogas para os centros
consumidores da Europa e dos Estados Unidos.
Mas é importante ver que a droga não está sendo produzida no Brasil, mas, sim, consumida em nosso País e por ele passando, repito, rumo ao exterior.
É produzida principalmente em nossos países
vizinhos: Colômbia, Peru, Bolívia e Suriname. Esses
Países, que fazem fronteira com a extensa Região
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Amazônica, têm, como nós, suas fronteiras desguarnecidas. Mantêm uma porteira aberta para que esse
comércio continue sendo alimentado, para que continue cada vez maior. Enquanto nós, na ponta, nas ci dades, tratamos dos sintomas, as causas estão lá.
Não temos efetivamente uma ação enérgica
para quebrar, na entrada, a causa desse grande pro blema.
Tenho aqui lutado, Sr. Presidente, clamando
pela atenção das autoridades federais para a nossa
Amazônia, porque a falta de uma política geoestratégica para aquela região vem permitindo que ela tenha
sido palco de biopirataria.
Há poucos dias, denunciei, da tribuna, baseado
em uma reportagem da revista IstoÉ, o tráfico e a
prostituição de menores da região amazônica para a
Europa, utilizando principalmente as saídas da Ama zônia para o exterior. Tudo isso é resultado do descaso. A causa do problema está no descaso que o Brasil
tem para com a sua Amazônia.
Muitos combateram a criação do Sivam, um projeto que pode evitar a continuidade dessa situação
com a vigilância, com as medidas adequadas para
prevenir e detectar a movimentação de aviões e outros tipos de transporte dentro da região.
Mas existem outras medidas, Sr. Presidente,
que precisam ser tomadas. Entre elas, por exemplo,
existe o Projeto Calha Norte, que vem sendo praticamente nocauteado pelo Governo Federal. Idealizado
na época do regime militar, ficou com o estigma de
que seria apenas um planejamento de ocupação pu ramente militar da Amazônia. Mas o Projeto Calha
Norte é interministerial e visa a desenvolver principalmente os municípios situados ao norte do rio Soli mões e do Amazonas, englobando, portanto, os municípios dos Estados do Amazonas, de Roraima, do
Pará e do Amapá. Esse projeto poderia ser um dos
veículos para frearmos essas ações ilegais na imen sidão da nossa Amazônia.
No entanto, embora praticamente morto, graças
à atuação de parlamentares da Amazônia que colocaram recursos das suas emendas individuais ou das
emendas de Bancada, esse projeto começou a reviver e a atender os municípios dos Estados que citei,
com ações voltadas principalmente para a infra-estrutura, construção de escolas, de postos médicos, en fim, uma série de ações que podem vivificar as fronteiras da nossa Amazônia, principalmente das regiões
fronteiriças a países com problemas seriíssimos de
drogas e de narcotráfico.
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Além do Calha Norte, temos um projeto especial
das faixas de fronteiras, que nunca foi também levado
a sério, ao qual nunca foi dado ênfase e recursos necessários para desenvolver os municípios situados ao
longo dessa imensa faixa de fronteiras. Só na Amazônia, são mais de 11 mil quilômetros de fronteiras ge ralmente secas, sem nenhuma divisão concreta, pouco fiscalizadas, porque nem a Polícia Federal nem as
Forças Armadas têm efetivo para policiar toda essa
região. Tomei conhecimento de que a Polícia Federal
vai abrir concurso para, no mínimo, duplicar o seu efetivo, a fim de que possa levar a essas áreas complexas a presença do policial mais treinado, que tem do mínio da questão.
Estive na região de Surucucus, no Estado de
Roraima, onde há um posto da Polícia Federal, que
estava fechado naquele dia, porque, segundo informação do funcionário da Funai que lá estava, o policial tinha que fazer um período de rodízio e foi para a
capital; por isso não havia ninguém no local naquele
momento. Então, há um descaso enorme.
Outro ponto importantíssimo é a imensidão dos
Estados que compõem a Amazônia. O Estado do
Amazonas sozinho é maior do que os sete Estados
do Sul e Sudeste. Logo, é impossível ao Governo do
Estado estar presente nos Municípios fronteiriços
com os países latino-americanos complicados no que
se refere à droga e ao contrabando de armas. Portanto, nada mais importante do que promover a redivisão
do Estado.
Nessa questão, o Senado está na frente, porque
aprovou um projeto de minha autoria que visa a justamente fazer a redivisão territorial desses três Estados
enormes da Amazônia, que são, pela ordem: o Ama zonas, com 1,6 milhão km2; o Pará, com 1,3 km2; e o
Mato Grosso, com 906 mil km2. O Senado aprovou,
pois, um projeto cujo objetivo é criar três territórios federais justamente na fronteira oeste do Amazonas e
também a matéria que visa a criar, na parte oeste do
Pará, o Estado do Tapajós, que, sempre digo, é um
Estado que já está feito de fato. Falta de direito transformar-se em um Estado. Há também proposição
para criar, ao norte do Mato Grosso, o Estado do Araguaia, que também foi aprovado pelo Senado.
Esses projetos estão na Câmara dos Deputados. O do Tapajós está pronto para ser votado em plenário, inclusive com requerimento assinado pelas Lideranças, que precisa ser aprovado pela Câmara dos
Deputados, para que, possa, portanto, tornar-se lei.
Considero incrível que, durante todo este tem po, a Câmara dos Deputados não tenha ainda se de cidido a aprovar esses projetos, que visam apenas – é
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bom que se diga – à realização de plebiscito. Não se
está criando Estados nem os territórios. Está-se bus cando realizar um plebiscito para que as populações
possam se manifestar a esse respeito.
Pois bem, já há várias semanas está na Comissão da Amazônia o projeto que cria os territórios no
Amazonas e o que cria o Estado do Araguaia no Mato
Grosso. Todavia, sucessivamente, não tem havido
quorum para votação e, surpreendentemente, no
que tange à criação dos territórios federais no Amazonas, uma Deputada do PCdoB – um Partido dito po pular de esquerda, um Partido que se diz progressista, que tem uma tradição de ouvir a população, de fa zer a ausculta da vontade popular – posiciona-se con trariamente à realização do plebiscito. Para mim, é realmente uma surpresa uma Deputada da região ma nifestar-se contra a oportunidade de o povo manifestar-se, Sr. Presidente.
No caso, não se está contra a criação do território em si, porque o exame do mérito dessa matéria
virá depois que o povo disser se quer ou não a criação. Se a população disser que não quer a criação
dos territórios, do Estado do Tapajós e do Estado do
Araguaia, não haverá os outros passos, que são apreciar a lei complementar, que deverá ser votada pelas
duas Casas do Congresso Nacional, Senado Federal
e Câmara dos Deputados, e ouvir a Assembléia Le gislativa do Estado.
Na verdade, ainda há muitos passos a serem
dados, mas os Deputados não querem permitir sequer que o povo dê o primeiro passo, que é manifestar
sua vontade.
Então, se não mudarmos a realidade da Amazônia, fazendo a redivisão territorial e aumentando a
presença da Polícia Federal e das Forças Armadas,
se não investirmos nos Municípios da fronteira do
nosso País com esses países, não será combatendo
os sintomas que resolveremos os problemas da dro ga e do contrabando de armas. Falo isto pela minha
experiência de médico: não adianta dar remédio para
os sintomas se não se ataca a causa da doença. Por
exemplo, não adianta dar somente antitérmico para
um paciente com malária, porque, dando remédio so mente para passar a febre, o paciente vai morrer de
malária, já que não se combate o parasita que está
causando a doença. Esse é o caso da droga e do contrabando de armas no Brasil. A causa está nas fronteiras da grande Amazônia, que permitem a entrada li vre de barcos, de pequenos aviões, de toda forma de
transporte com droga para os grandes centros.
Basta lembrar, de novo, que Fernandinho Beira-Mar foi preso na Colômbia. Portanto, a conexão
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está muito clara, até fisicamente provada pela prisão
desse que é considerado o maior narcotraficante do
País, no país vizinho, a Colômbia. A atenção com a
Amazônia precisa ser redobrada. E não é uma aten ção apenas romântica, uma atenção poética, em que
se fale apenas que a Amazônia é um santuário ecológico, que deve permanecer intocado, que a Amazônia
é mata, é bicho, é índio. Dessa forma, a região, onde
vivem 25 milhões habitantes, está lá, vulnerável e, o
que é pior, servindo de porta de entrada para os pro blemas que se agravam nas grandes cidades do País,
como o que estamos vendo no Rio de Janeiro.
A droga que está sendo consumida no Rio de
Janeiro não é sequer plantada no Brasil, não é produzida no Brasil, ela entra através das fronteiras da
Amazônia. É, portanto, necessário que façamos um
tratamento correto desse problema. Sem descuidar,
digamos, de dar o remédio para o sintoma, vamos cuidar da causa, vamos ver onde está o problema para
cortar na nascente aquilo que é um problema de to dos os brasileiros, mas que não pode ser resolvido,
como agora, apenas com uma intervenção federal, no
Rio de Janeiro, ou com uma decretação de estado de
defesa, na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, isso
seria apenas cuidar dos sintomas, que devem, sim,
ser cuidados, mas precisamos fazer esse diagnóstico
e adotar o tratamento correto para que a nossa Amazônia seja vivificada, as nossas fronteiras sejam pro tegidas, para que, além de termos a soberania sobre
a Amazônia, que ela não seja a porta de entrada de
contrabando de armas e de drogas e também, como
disse a revista IstoÉ, da saída das nossas crianças,
de menores prostituídas, para o Primeiro Mundo, para
a Europa ou para os Estados Unidos, exatamente
porque a Amazônia é desguarnecida.
Então, Sr. Presidente, como Senador da Amazônia, como homem que me bato todo dia aqui por
essa grande região, que representa 66% do território
brasileiro, quero chamar, mais uma vez, a atenção do
Poder Executivo para que lembremos que o Brasil
não é apenas o litoral, o Sul e o Sudeste, mas é, acima de tudo, a grande Amazônia. E a Amazônia não é
o problema do Brasil. Pelo contrário, ela pode ser a
solução para os inúmeros problemas brasileiros. Para
isso, basta que haja, da parte do Governo Federal,
em sintonia com os Governos Estaduais, um programa que faça com que o Brasil seja um só e as desigualdades regionais sejam eliminadas em benefício
de todos os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Ramez Tebet, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Ainda na
lista de oradores inscritos, com a palavra a Senadora
Emilia Fernandes, do PT do Rio Grande do Sul.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna para fazer, de forma rápida, um apelo ao
Presidente do Congresso Nacional, que já fiz há pou cos dias. Retorno para dar uma maior consistência à
nossa manifestação.
No último dia 09 de maio, como é de conhecimento dos nobres Pares, aprovamos, neste plenário,
o Projeto de Lei Complementar n.º 06, de 2002, pro posição que tem por objetivo assegurar a complementação de aposentadoria paga, na forma prevista
na Lei Orgânica da Previdência Social, a todos os empregados, ativos e inativos, da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, bem como aos pensionistas
que tenham sido integrados ou admitidos nos seus
quadros até 31 de dezembro de 1976. A matéria tra mitou na Câmara, foi aprovada em várias Comissões
e no plenário, demonstrando um alto grau de sensibilidade de Deputados e Senadores em relação à parte
de uma categoria que é a dos funcionários das
Empresas de Correios e Telégrafos. Sabemos que
essa entidade está entre aquelas com maior grau de
respeitabilidade e credibilidade, graças à dedicação e
ao trabalho desempenhado por seus funcionários.
Aprovamos a matéria por entender que faz justiça à categoria, que, segundo a lei, é legítima detentora desses benefícios. Nada mais correto, portanto, do
que observar o diploma legal. A lei existe há mais de
dez anos e uma parcela de, aproximadamente, 12 mil
funcionários vêm lutando na Justiça para ver esse direito garantido por ocasião da sua aposentadoria.
O Congresso Nacional manifestou-se favoravelmente à matéria, reconheceu esse equívoco na interpretação atualmente dada pelo Instituto de Previdência e buscou sua correção, legítima, haja vista que essas pessoas realmente estavam sendo tratadas de
forma discriminatória e prejudicadas por ocasião da
aposentadoria.
Não se trata de nenhum reajuste de salário, de
nenhum direito a mais. É apenas o reconhecimento, a
correção de uma interpretação da lei que está prejudicando cerca de 12 mil pessoas, que terão esses be nefícios – não de uma única vez –, quando a lei for
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aprovada. Não são 12 mil pessoas que se beneficiarão no dia seguinte à promulgação da lei. Essas pes soas, ao longo da carreira, na medida em que se aposentarem – aproximadamente 200 pessoas seriam
beneficiadas neste ano –, terão essa correção, justa,
legítima e garantida em seus salários. Esse benefício
se estenderia até praticamente 2011. Portanto, o va lor é insignificante para os recursos da própria Previdência.
Fizemos toda essa análise. O Congresso Nacional, soberanamente, decidiu favoravelmente, mas,
para nossa surpresa, o entendimento do Governo
brasileiro não fez o mesmo. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso vetou esse projeto aprovado pelas
duas Casas. Esse mesmo Governo, que estabelece
uma política insana de juros e que se curva ao FMI,
sangra a economia nacional, passa, mais uma vez, a
conta da sua incompetência e do seu antipatriotismo
aos trabalhadores brasileiros, no momento em que
veta o PLC nº 06, de 2002, que sabemos ser fruto de
uma luta. Essas categorias, inclusive, estão ganhando seus direitos na Justiça. Portanto, não há ilegalidade nem inconstitucionalidade.
Nesse sentido, então, venho à tribuna para re forçar o apelo, que já fiz ao Presidente desta Casa, a
fim de que, na primeira reunião do Congresso Nacional – que, parece-me, está marcada para a próxima
quarta-feira –, seja incluída na pauta a apreciação
desse veto. O Congresso Nacional pretende analisar
e derrubar o veto, tendo em vista a insustentabilidade
dos argumentos que o justificam.
O projeto em questão não inclui novos benefícios: busca corrigir uma injustiça na interpretação legislativa por parte da Previdência. O INSS legislou arbitrariamente, prejudicando os celetistas do ex-Departamento de Correios e Telégrafos, excluindo-os indevidamente dessa lei, já que nega seus direitos. Assim,
eles não tiveram outra alternativa a não ser dirigir seu
pleito à Justiça e ao Congresso Nacional.
Esta Casa, que deve nortear as suas ações pelo
respeito aos preceitos democráticos e senso de justiça, corrigiu, corretamente, essa arbitrariedade. No
entanto, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
não considera a posição do Congresso Nacional e
dos trabalhadores dos Correios, que lutam pelos seus
direitos. A esse Governo neoliberal não cabe sequer a
justificativa de que essa medida oneraria os cofres
públicos, uma vez que a despesa com a complementação da aposentadoria é irrisória, representa cerca
de 0,00002 dos gastos com benefícios previdenciários, e os processos estender-se-ão até 2011. Assim,
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não é nenhum absurdo o que este Congresso e as
duas Casas aprovaram.
Essa matéria já foi amplamente discutida no
Congresso Nacional durante a sua tramitação e apro vação. O mais importante neste momento é ressaltar
a urgente necessidade de apreciação e derrubada do
veto presidencial ao projeto.
Trata-se de questão de cunho social, de humanidade, de relevância não somente por dizer respeito a
doze mil empregados dos Correios e Telégrafos, mas
sobretudo porque oferece ao Senado Federal e à Câ mara dos Deputados a oportunidade de dar vigência
ao princípio constitucional de isonomia e de justiça.
Portanto, apelamos, por compromisso ético,
moral e democrático, para que seja colocado em pauta na reunião do Congresso Nacional o veto ao PLC
nº 06/2002. Tenho certeza de que os Parlamentares
das duas Casas estão prontos e desejam ver o veto
derrubado. As dúvidas suscitadas quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto não resistem sequer a um exame superficial dos dispositivos constitucionais e legais supostamente afrontados.
Os aspectos técnicos da questão já estão devidamente analisados pelos tribunais regionais federais, que, em uníssono, têm indicado a viabilidade e a
justiça do pleito dos empregados da ECT, que demonstraram a esta Casa a sua capacidade de mobilização, empolgando a todos nós Parlamentares com a
ardorosa defesa de seus direitos.
Sr. Presidente, esse é o apelo que faço ao Presidente da Casa. Que V. Exª possa transmitir ao Presidente do Congresso Nacional, que, em última instância, é quem delibera sobre a pauta que será analisada
na próxima reunião conjunta, a necessidade de analisar esse veto. Tenho certeza de que se trata de uma
matéria que passará tranqüilamente pela análise dos
Srs. Parlamentares, porque, realmente, faz justiça.
Lembro que, na semana passada, um projeto
que concede aos ferroviários os mesmos benefícios
reivindicados pelos empregados do Correio foi apro vado no plenário da Câmara. Portanto, não se trata de
intransigência ou corporativismo o que está sendo
pedido. O projeto dos ecetistas teve aprovação unânime em ambas as Casas, inclusive na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, e não merecia
ter recebido o veto do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
A Justiça já vem reconhecendo esses direitos
dos empregados. Portanto, precisamos fazer essa
correção de interpretação da Lei nº 8.529/92.
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Sr. Presidente, ao tomar conhecimento pelos
meios de comunicação, outro assunto preocupou-me
bastante. Como todos sabem, há uma luta constante
em relação à guerra contra a pirataria. Sabemos que
há um grande prejuízo dos nossos músicos e intérpretes, em todas as áreas, pelo crescente mercado
da pirataria de CDs, de livros e de obras em geral.
Para surpresa nossa e da própria Receita Federal, embora esse projeto já tenha sido aprovado na
Câmara dos Deputados e já esteja pronto para ser votado no Senado Federal, as empresas do setor recorreram à Justiça contra a decisão do Governo de impor
um selo oficial para tentar coibir a falsificação de CDs
e fitas. As empresas já obtiveram duas liminares im pedindo o uso do selo.
A guerra contra as falsificações e a pirataria fez
com que a Receita Federal passasse a encarar com
uma visão mais atenta até mesmo as próprias gravadoras, porque há informações de que os CDs começam a
ser vendidos nesse mercado pirata antes mesmo de serem lançados. Cabe aí uma pergunta: como isso ocorre
se só quem tem acesso a esses CDs antes do lançamento são as produtoras? Elas é que possuem as ma trizes, e já foi comprovado que, um ou dois meses antes
de serem lançados vários CDs de cantores famosos, já
estavam sendo vendidas as cópias piratas. Se as empresas deveriam ser parceiras dos nossos músicos e
autores, por que elas próprias entraram na Justiça?
Esse fato está surpreendendo a todos.
Apelo, em nome dos próprios artistas que vêm
contatando esta Casa, o Presidente da República e o
Ministério da Justiça, para que se encontre alguma
forma de coibir a falsificação e a pirataria.
Estava sendo proposto um texto, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câ mara, em que gravadoras e produtoras teriam de nu merar os CDs e livros produzidos em escala industrial. As empresas seriam obrigadas, ainda, a incluir em
cada um dos seus produtos a assinatura do autor da
obra. Seria uma forma que os artistas e escritores teriam para controlar a produção e a venda de seus
CDs e livros.
É uma medida importante, porque hoje sabemos que há praticamente uma ausência de regras sobre esse assunto. O que prevalece hoje no mercado é
a palavra do empresário, que informa quantos CDs e
livros foram vendidos. Realmente, o autor não tem um
controle mais rígido. Portanto, assim seria uma forma
mais tranqüila.
Solidarizo-me com a luta dos artistas e escritores
e surpreende-me muito que os empresários tenham tomado essa medida, recorrendo à Justiça com pedidos
de liminares para que esse selo não seja utilizado.
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Creio que esta Casa votará igualmente esse
projeto. Peço que seja agilizada a sua votação e que o
Presidente da República sancione essa lei. É o apelo
que faço, em nome da segurança e da correção do
que se faz hoje injustamente à classe dos artistas e
dos escritores.
Esta Casa precisa estar atenta a fatos como
esses, quando divulgados pela imprensa. Que não
se deixe dobrar pelos interesses dos empresários.
Que coloque, acima de tudo, a possibilidade de fazer
uma fiscalização correta, valorizando aqueles que
levam a música e a boa literatura de uma forma ho nesta e digna.
Era o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um projeto do
Senador Mozarildo Cavalcanti, do PFL de Roraima,
propondo um plebiscito para ouvir a população do
meu Estado, do Pará, entre outros, com relação à divisão do Pará em Estado do Pará, Estado do Tapajós,
que atinge a região do baixo Amazonas, e Estado do
Carajás, que atinge o sul do Pará.
É importante deixar claro que não só eu, como
representante do Estado, mas toda a Bancada federal
do Pará apoiou o projeto de V. Exª, aprovado por una nimidade, para que fosse realizado o plebiscito, ou
seja, ouvir todo o Estado, seus mais de seis milhões
de habitantes; após o que, se for a vontade da maioria, apoiar a criação de um novo Estado dentro do
Pará, pois estamos aqui trazidos pelo voto popular.
Foi a maioria do povo paraense que nos escolheu
como seus representantes, eu e os Senadores Ade mir Andrade e Fernando Ribeiro.
Portanto, a decisão cabe aos paraenses, e nós,
com certeza, também por unanimidade, apoiaremos
sempre projetos de lei que possam realmente atender
à maioria do povo do Pará.
A criação de novo Estado precisa ser estudada
e não estou aqui falando do Estado do Amazonas,
para o qual também V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, tem uma proposta, mas exclusivamente do
Pará. Devemos conhecer a sua viabilidade econômi-
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ca, os benefícios que poderão advir e também as condições, boas ou más, de aplicação de recursos que
possam ser utilizados não só em infra-estrutura, mas
na parte administrativa desses futuros Estados.
A minha posição, tal como na votação do projeto, é favorável faço questão de deixar bem claro aqui
ao plebiscito, à consulta, à decisão do povo do meu
Estado com relação aos nossos destinos. Portanto, ficam registradas minha participação e, com certeza, a
da Bancada federal do meu Estado no que se refere
ao plebiscito de criação dos Estados de Tapajós e Carajás.
Nesta tarde, a Senadora Emilia Fernandes, do
PT do Rio Grande do Sul, lembrou o projeto, também
aprovado por unanimidade, que dava aos funcionários dos Correios e Telégrafos direito a vantagens adicionais computáveis nas suas aposentadorias. Realmente, dezenas, milhares de funcionários serão atendidos se o projeto não sofrer veto.
Na época, respondendo pela Liderança do Go verno, tive uma conversa com os funcionários dos
Correios. Fui o Relator da matéria na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, onde chamei a
atenção para a necessidade de uma negociação com
o Governo Federal e de saber quanto custaria esse
benefício. Assim, poderíamos evitar o veto.
Mas aconteceu aquilo que previ, porque não foi
mantido o acordo. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na minha proposta, dei parecer favorável aos funcionários dos Correios, mas sugeri que
fossem ouvidas a Liderança do Governo, o Senador
Artur da Távola, e a equipe econômica, a fim de que
realmente tivéssemos uma posição concreta do Governo. Não foi possível. Eles atropelaram – eu diria – o
processo. Aprovado na Comissão, veio a plenário,
onde foi votado e aprovado, e, portanto, o veto aí está.
Ao apelo que a Senadora Emilia Fernandes faz,
para que seja colocado em pauta na agenda da reunião do Congresso Nacional, também nos somamos,
para que o veto seja realmente posto em votação.
Um outro assunto também me traz à tribuna do
Senado Federal. O Ministro Pedro Malan analisou um
pleito do Estado do Pará que há mais de um ano se
encontrava em estudos no Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), um financiamento de US$48
milhões para o Programa de Apoio ao Pará-Urbe.
Esse projeto foi negociado nos Estados Unidos
com a equipe de Governo, composta pelo Secretário
Especial de Produção à época, Sr. Simão Jatene, do
meu Estado, pelo Sr. Sérgio Leão, Secretário de
Orçamento e Gestão, sob a Liderança do Governador
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Almir Gabriel. Aprovado tecnicamente pela equipe do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o
projeto veio para o Banco Central, para o Ministério
da Fazenda e, na sexta-feira, o Presidente Fernando
Henrique encaminhou ao Congresso Nacional, ao
Senado da República, e hoje foi encaminhado à Co missão de Assuntos Econômicos.
Tenho certeza de que esse projeto será lido ainda hoje e levado à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde seu Presidente, Senador Lúcio Alcântara, dará a celeridade que tem sido
dada a todos os projetos e mensagens relativas a in vestimentos de todos os Estados que passaram pela
Casa neste ano, por meio de acordo de Lideranças.
Não só a Bancada do meu Estado – Senadores
Fernando Ribeiro e Ademir Andrade – como também
os demais Senadores darão oportunidade para que
possamos aprovar, ainda nesta semana, a mensagem relativa a esse financiamento de US$48 milhões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na humanidade, desde que nos tornamos conscientes de nos sa existência, sempre nos comunicamos por símbolos, ou seja, a linguagem é, por essência, simbólica,
traz em si a carga de percepção que temos do mundo,
em consonância com os símbolos representativos
que construímos em nossa convivência, com a realidade material do mundo e com a subjetividade do ser
humano.
Assim, Sr. Presidente, criar e construir símbolos
é algo que pode levar séculos. É, portanto, ato criador
dos mais nobres e, como tal, deve ser tratado. Um
símbolo não muda por querer. Ele muda porque seu
significado mudou, sua percepção pela sociedade
mudou, porque a sua relação com os seres humanos
se faz de outro modo.
Creio que, nesse contexto, deve inserir-se o
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados de nº 13, de
2001, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos
símbolos nacionais, conforme sua ementa. Com lou vável mérito, o projeto visa dar maior flexibilidade
para o uso que brasileiros e brasileiras possam fazer
dos símbolos nacionais, em particular, o uso da Ban deira e do Hino nacionais, freqüentemente sinais de
júbilo e regozijo para nossos compatriotas nas mais
variadas e emocionantes manifestações de civismo.
É o sinal de novos tempos nas relações entre esses
símbolos e os cidadãos.
Contudo, Sr. Presidente, de modo absolutamente intempestivo e desprovido de respaldo em qualquer demanda social, o referido projeto embute uma
alteração na disposição das estrelas que representam os Estados e o Distrito Federal na esfera azul da
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Bandeira nacional. E uma alteração que afeta de
modo substantivo o conceito mesmo do símbolo.
Srªs e Srs. Senadores, desde que a Bandeira foi
criada, as estrelas nela apostas representam os Estados existentes na Federação. Quando criados novos,
novas estrelas são adicionadas. Se extintos, as suas
correspondentes estrelas são retiradas.
Ao Estado do Pará foi atribuída a estrela Spica,
a Alfa da Constelação de Virgem. E assim permaneceu nesses mais de 110 anos de República brasileira.
Estados novos foram criados, fundidos, divididos, o
Distrito Federal mudou-se do Rio de Janeiro para o
coração do Centro-Oeste, mas a representação estelar do Estado do Pará e de todos os demais Estados
existentes ao tempo da criação da Bandeira permaneceu intocada.
Por que mudar agora tal situação, e somente
para o Estado do Pará, sob o pretexto de dar destaque ao Distrito Federal, atribuindo-lhe a estrela que
sempre representou meu Estado, para fazer com que
o Distrito Federal passe a ser o único ente federado
acima da faixa “Ordem e Progresso”?
Ora, Srªs e Srs. Senadores, tais razões são
atentatórias ao conceito mesmo da Bandeira e ofensivas ao povo do meu Estado. Não podemos concordar
com a tal troca, ainda mais porque a razão que justificou a colocação do Estado do Pará onde está ainda
permanece válida: Belém obteve essa posição por
ser a Capital estadual mais setentrional que o Brasil
possuía ao tempo da Proclamação da República e a
única acima da linha do Equador, por isso sua posição acima da faixa branca de nossa Bandeira. Tal fato
e razão são históricos e não podem ser mudados pela
vontade do legislador, sob quaisquer alegações que
hoje sejam levantadas.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
–TO) – Senador Luiz Otávio, peço a palavra para um
aparte.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Siqueira
Campos, do PSDB, do Tocantins
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Em primeiro lugar, eu não posso deixar de parabenizar V. Exª, desde o início do pronunciamento,
quando V. Ex.ª trata da divisão territorial. É muito co mum nós encontramos, às vezes nos representantes,
nos Parlamentares, às vezes em representantes classistas, aquele sentimento de que o nosso Estado é indivisível, é um patrimônio cultural, um legado; há um
espírito de bairrismo que nos impede de ver uma parte do nosso Estado separada da outra. Não se pode
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imaginar Minas sem o sul, não se pode o imaginar o
Maranhão sem o sul, o Pará não pode ser imaginado
sem a sua região dos minérios. A grande verdade é
que, não fora Juscelino Kubitschek, a capital brasileira estaria ainda onde nos legou as Capitanias Hereditárias. O Brasil vem sofrendo profundas transformações, mas nós ainda ocupamos muito mal os nossos
territórios, a nossa vastidão territorial. Certamente,
por meio de processo democrático poderão ser ouvidas as populações de todas as partes envolvidas; por
que não dar esse sentimento de autonomia a algumas regiões que ficam a mais de mil quilômetros?
Como era o nosso caso no Tocantins. Havia regiões
no nosso Estado cuja distância para Goiânia era de
quase dois mil quilômetros. Existe muito a ser mudado no mapa brasileiro. Isso tem sido profundamente
estudado, é um assunto importante, um assunto que
não deve ser tratado com aquele sentimento provinciano. V. Exª demonstra esse desprendimento ao reconhecer a importância do seu grande Pará. Há a necessidade de se debater o assunto no mínimo com a
própria população interessada e deixar o Parlamento
aprofundar a discussão. Temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, antes da qual foi criado o nosso Estado
do Tocantins, mas que nasceu dentro do espírito de
que a nossa folha de pagamento nunca atingiu 50%.
Nunca precisamos da Lei Camata. Os nossos índices
estão todos abaixo dos estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Não devemos à União. Não
temos uma série de distorções com bancos estaduais
quebrados. O Tocantins vem dando realmente uma
contribuição nesse processo. Parabenizo V. Exª, ora
na Presidência, Senador Mozarildo Cavalcanti, que,
desde que chegou a esta Casa, tem se transformado
em um estudioso de outros Estados, um Parlamentar
preocupado com o País, com a nossa região, enfrentando às vezes preconceitos de Governadores. E V.
Exª., Senador Luiz Otávio, tem tido muita grandeza ao
sustentar essa nobre causa e ao abordar de maneira
muito despojada, consciente e aberta o debate da re divisão territorial. Portanto, parabéns pela primeira
parte do discurso de V. Exª. No tocante à nossa Ban deira, saliento que realmente estamos num Congresso que reúne 513 Deputados e 81 Senadores, e cá e
lá tomamos conhecimento de determinadas proposituras que em seu bojo – às vezes por desatenção ou
desconhecimento, mas certamente não por má von tade ou outro sentimento – traz alguma coisa que
muda todo um sentido histórico como é o caso da es trela que representa o Estado de V. Exª na nossa Bandeira. Eu me sentiria também bastante desconfortável
ao ver qualquer mudança na nossa Bandeira. Fiquei
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muito feliz, como Parlamentar por Tocantins, ao che gar a esta Casa após a criação do Estado pela livre e
soberana Assembléia Nacional Constituinte e ver a
nossa estrela tocantinense na Bandeira nacional. Mudar a Bandeira, a ordem de suas estrelas envolvendo
o nosso querido Pará, sabendo da razão alegada por
V. Exª, ou seja, de ser a mais setentrional de todas as
nossas capitais? Ora, somos a mais central, mas não
existem razões para essa transformação. Com relação à utilização do símbolo nacional, Sr. Presidente,
veja a alegria que sente um brasileiro quando um atleta nosso vence uma prova das Olimpíadas e carrega
a nossa Bandeira, dando uma volta olímpica, assim
como fazia o nosso grande Ayrton Senna ou como faz
o nosso Rubinho Barichello ao pegar a Bandeira brasileira e desfilar no carro quando vence uma prova de
automobilismo ou quando o nosso povo sai às ruas
com a Bandeira nacional clamando por algo importante. Encontro-me entre aqueles que só reprovam,
seja em que ato for, rasgar a Constituição, rasgar a
Bandeira. Isso é negar o nosso sentido de brasilidade,
de Pátria e de Nação. Precisamos disciplinar, enaltecer, proteger o uso da nossa Bandeira e não mudá-la,
ainda mais no sentido de alterar a sua configuração e
alterar aquela cintilante estrela que representa o
Estado do Pará. Tem V. Exª o apoio da Bancada do Tocantins e certamente dos demais Pares do Congresso Nacional com relação a essa matéria. Parabéns a
V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Agra deço-lhe o aparte, eminente Senador Eduardo Siqueira Campos, que incorporo ao meu pronunciamento.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Permite-me V. Exª um aparte, ilustre Senador Luiz Otávio?
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Com
muita satisfação, eminente Senadora Emilia Fernandes.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) –
Senador, inicialmente, reporto-me à primeira parte
do seu pronunciamento em que V. Ex.ª comenta o
veto ao projeto em relação aos funcionários dos
Correios. Apenas acrescento que houve um grande
trabalho de participação junto às Lideranças e aos
integrantes das Bancadas de diferentes Partidos, in clusive os da base do Governo por ocasião da profunda discussão que se deu na Câmara dos Deputados. Aqui a discussão foi mais rápida, mas ocorreu.
Quero pensar que o bom-senso apresentado por V.
Exª ao dizer que a Casa deseja analisar esse veto
será considerado e, no plenário do Congresso Naci-
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onal, os Parlamentares dos diferentes Partidos terão
oportunidade de se manifestar. Realmente, o problema não é econômico. Está no parecer do Deputado
que fez a análise da repercussão mínima que se
dará nos cofres da Previdência Social. Também pedi
este aparte porque V. Exª está falando dos símbolos
nacionais. Trabalhei 23 anos como professora de
História, quando ainda tínhamos Educação Moral e
Cívica, com o qual trabalhei muitos anos também.
Sempre busquei fazer dos símbolos nacionais algo
que entusiasmasse os nossos estudantes, os nossos jovens, as nossas crianças, com uma análise
não puramente simbólica, mas muito mais que isso,
algo que incorporasse definitivamente o sentimento
de Nação, o amor à nossa Pátria. Procurei fazer
uma análise interpretativa, por exemplo, do nosso
símbolo maior que é a nossa Bandeira, traduzindo
não apenas o simbologismo de que o verde são as
nossas florestas e o amarelo é o ouro, mas também
fazendo uma análise constantemente adaptada aos
novos tempos. O que se está fazendo com as nossas florestas? Como estão as nossas riquezas,
como foram tratadas ao longo da história do Brasil?
Como está a distribuição das riquezas? Quem trabalha os símbolos nacionais com essa visão de pas sado, de presente e de futuro? Essa é uma matéria
empolgante. Por isso vim ao Plenário para fazer um
aparte a V. Exª. Em primeiro lugar, não concordo
que se alterem os símbolos nacionais, pois representam um momento histórico da interpretação e
daquilo que foi feito durante um período da história;
representam um fato histórico, um momento, uma
interpretação dos autores, inspirados no que sentiam, viam e viviam. A Bandeira Nacional está sempre
atualizada, desde que os educadores – aqui vai uma
mensagem para os nossos colegas professores –
façam a interpretação dos símbolos com uma visão
da atualidade e não apenas pelo que representaram, por exemplo, as nossas florestas. Assim como
no Pará está sendo questionada a alteração da estrela, no Rio Grande do Sul foi proposta uma emen da a esse projeto para retirar, do brasão de armas
do Brasil, o ramo de tabaco e colocar uma folha de
guaraná, como a árvore símbolo do Brasil. Poderíamos até dizer que o guaraná, hoje, representa mais
o nosso País, até por ser o fumo tão questionado.
Todavia, embora não seja fumante, nunca tenha
sido e não defenda o tabaco, compartilho do pensamento de que o brasão simboliza um momento histórico do Brasil e não podemos mudar isso a todo
momento. Sou a favor de duas alterações nesse pro jeto sobre os símbolos nacionais. A primeira refe-

JUNHO 2002
Junho de 2002

re-se às restrições do uso da Bandeira Nacional.
Sabemos que a lei não permite usar a bandeira num
carro, abri-la numa sacada ou no balcão de uma
casa, andar abraçado, envolto numa bandeira ou
sair com ela na mão. Temos que alterar isso. Entendo que, quando usada com respeito, com entusiasmo e com orgulho, pode ser colocada nas costas, no
cabelo, na janela, na porta do carro ou em cima do
carro, como hoje estamos vendo – o Brasil coberto
de verde e amarelo clamando pela Copa do Mundo.
As pessoas assim fazem, mas a lei apresenta restrições. Esse projeto deveria alterar isso. Sempre que
usada de forma digna, com respeito e com orgulho,
poderíamos ampliar a lei, para que a nossa Bandeira pudesse ser um símbolo visualizado desde cedo
por nossas crianças, jovens e adultos como motivo
de orgulho do Brasil. No que se refere ao Hino Nacional, entendo que em nenhuma solenidade oficial o
Hino Nacional deva ser apenas ouvido. Deve ser en toado, cantado, para que, desde cedo, se aprenda
seu conteúdo e a interpretação de sua letra, que é
maravilhosa, autêntica e sempre atual. Ela não se
desatualizou, por isso não devemos modificá-la. Devemos, sim, fazer uma nova interpretação, levando-se em conta os novos tempos do nosso Brasil,
que já não dorme mais em berço esplêndido. O
País deve despertar, acordar, mas não será por isso
que vamos tirar do Hino Nacional o seu conteúdo,
nem sua letra, nem sua melodia. Em todo lugar
onde for tocado, os brasileiros deverão ser convidados a cantá-lo, como demonstração de amor à Pátria. Cumprimento V. Exª pelo tema que traz ao plenário, somando-me às considerações feitas e entendendo que deve ser mantida a interpretação da épo ca da aprovação dos nossos símbolos, sem modificações. O uso é que deve sofrer algumas alterações, sempre para ampliar, socializar e disseminar
cada vez mais o respeito e o amor que temos à nos sa Pátria. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Senadora Emilia Fernandes, agradeço a participação
de V. Exª e insiro em meu pronunciamento o seu
aparte.
Sr. Presidente, as razões alegadas para as al terações são atentatórias ao conceito mesmo da
Bandeira e ofensivas ao povo de meu Estado. Não
podemos concordar com tal troca. Ainda mais porque a razão que justificou a colocação do Estado do
Pará onde está ainda permanece válida: Belém obteve essa posição por ser a Capital estadual mais
setentrional que o Brasil possuía ao tempo da pro-
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clamação da República, e a única acima da linha do
Equador. Por isso sua posição acima da faixa branca de nossa Bandeira. Tal fato e razão são históricos
e não podem ser mudados pela vontade do legislador, quaisquer que sejam as alegações que hoje se jam levantadas.
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de acrescentar
aos meus argumentos aqueles que o douto Senador
Fernando Ribeiro levanta em seu voto em separado
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
para contraditar, como eu, esta alteração incabível de
nosso lábaro. Quando o Distrito Federal foi criado,
foi-lhe atribuída a estrela Sigma do Oitante, por ser
ela visível de todos os quadrantes do Brasil, praticamente na mesma posição e ao redor da qual toda a
abóbada estelar circula em nossa abóbada celeste.
Assim, o Distrito Federal fica representado como o
centro em torno do qual gravitam as demais unidades
da Federação. Impossível atender a uma adequação
melhor do que essa. Ela respeita a tradição da bandeira e enobrece o município neutro que se corporifica
no Distrito Federal.
Sr. Presidente, pode parecer a alguns assunto
de somenos importância. Contudo, para nós paraenses, significa mexer com nossa representação na his tória da República brasileira. Esta pequena estrela
carrega em si um simbolismo forte de nossa posição
no seio da Nação brasileira, que nascia para os ideais
republicanos inspirada nos movimentos libertários da
Revolução Francesa e da Independência dos Estados
Unidos da América.
Sobre esses fundamentos, criaram-se os símbolos nacionais e foi destinada ao Estado do Pará a
estrela Alfa da Virgem. As razões históricas e sociais
que fundamentaram essa escolha não mudaram. Não
posso, pois, aceitar a mudança proposta no projeto
oriundo da Câmara dos Deputados, independentemente do meu reconhecimento quanto à boa-fé da
proposição. Quero crer que não foi dada a devida
atenção ao significado que tal modificação causará
nos sentimentos e na cultura do povo do Pará, que
não merece tal desconsideração por parte dos demais membros da Federação brasileira.
Sr. Presidente, alterar o símbolo pátrio por um
ato de voluntarismo, sem que haja razões históricas
ou culturais fortes, é um ato de violência contra a cultura nacional e a paraense em particular. Espero que
minha revolta cívica sensibilize os Srs. Senadores
para que tal atentado ao Estado do Pará não seja perpetrado.
Modernizar os símbolos nacionais e dar mais li berdades aos brasileiros para que os utilizem com
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mais intimidade e familiaridade não inclui desvirtuar-lhes o significado histórico ou descaracterizar o
conteúdo, como se pretende fazer com essa troca de
estrelas.
Pode-se alegar que seja apenas um detalhe.
Mas trata-se de um detalhe pleno de conteúdo simbólico para meu Estado e para o povo paraense. Por
isso, deve ser rejeitada por todos. Mesmo que não tenha sido essa a intenção, essa alteração ofende o
meu povo e ofende o meu Estado, sem que lhe possa
atribuir qualquer mérito que atenue a ofensa.
Nunca passaria pelo espírito de qualquer paraense propor alteração no símbolo de qualquer outro
ente federado. O mesmo tratamento esperamos dos
demais membros da Federação brasileira. Em conseqüência, Sr. Presidente, peço que seja aprovada a
emenda proposta pelo eminente Senador Fernando
Ribeiro, que restabelece a ordem hoje vigente na es fera celeste de nossa Bandeira.”
O Senador José Fogaça, Relator do projeto na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, recebeu a emenda ou o destaque que o Senador Fernando Ribeiro apresentou. E tenho certeza de que o
Plenário da Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania assim como o Senado Federal farão com
que se mantenha a Bandeira Nacional com o seu dizer “Ordem e Progresso”, com as estrelas dos Esta dos, que se representam junto à Federação, e, com
certeza, o meu Estado, o Pará, os demais e o Distrito Federal serão mantidos como estão ao longo des ses 110 anos.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira
Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, meu querido
povo brasileiro, em especial meus irmãos tocantinenses, já que fui incumbido pelo eminente Senador Ramez Tebet, juntamente com o Senador Antonio Carlos
Valadares, para representar o Brasil na Vértice Mundial da Alimentação, realizada em Roma, de 10 a 13
deste mês de junho, quero dar não só à Presidência, a
esta Casa, mas ao povo brasileiro também, um pouco
das impressões que trouxe daquele importante encontro. Ele, na verdade, Sr. Presidente, foi uma reavaliação do World Food Summit, realizado em 1996, pela
FAO, também em Roma.
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Esse encontro mundial sobre alimentação, que
traduz o World Food Summit, foi de grande importância para o trabalho realizado pela ONU, pela FAO e
para a própria humanidade, porque o foco, a preocupação principal desse encontro é a grande quantidade de pessoas, de seres humanas, nos diversos con tinentes que estão passando fome por falta de alimentos, principalmente, Sr. Presidente, na África.
Como tocantinense, acompanhando os debates, ouvindo os pronunciamentos, trocando impressões com os demais parlamentares, fiquei pensando
que uma das soluções está aqui mesmo no Brasil,
neste tema debatido nesta tarde sobre a redivisão
territorial. A solução deste problema está em soltar
as amarras que impedem o Brasil de produzir. E es tamos com esse grande continente, com esse propalado “berço esplêndido”, que continuará sendo
sempre esplêndido, e nele estaremos deitados, sim,
no trabalho, na leitura, no conhecimento de suas po tencialidades, nas suas riquezas, na exploração racional e sustentável do seu grande potencial, mas
desde que nos sejam dadas as condições para isso.
E noto, Sr. Presidente, que, estrategicamente,
os principais países não compareceram ao encontro. Aí está uma grande questão econômica por trás
de algo tão importante quanto a fome que campeia
mundo afora. Sr. Presidente, basta ver a questão da
soja, no nosso solo tocantinense, mato-grossense,
goiano, no solo da Região Norte, no Estado de V.
Exª. Quais são as barreiras que encontramos para
chegar com esse produto em condições de competitividade, no mercado internacional? Seria de se per guntar: por que plantar soja, no Tocantins, sem ter a
ferrovia para transportá-la? Por que plantar a soja,
no Tocantins, e deixar a tonelada US$30,0 mais
cara? Porque temos os rios, mas não regularizamos
as hidrovias; construímos as usinas hidrelétricas,
mas não fazemos as eclusas; .não temos uma modal de transportes que, interligados, nos permita
atingir os mercados, os portos internacionais, com
preços competitivos.
Vejo, Sr. Presidente, o quanto este País demorou no debate da Ferrovia Norte-Sul. Hoje – e devo
aqui prestar duas grandes homenagens: uma, ao
eminente ex-Presidente José Sarney, que, naquele
momento, como sempre, com a sua visão de estadista, lançou a obra; e, num momento mais recente,
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, ao
retomar as obras da Ferrovia Norte-Sul, ferrovia de batida em simpósios do mundo inteiro, tida como
uma das mais importantes e estratégicas ferrovias a

JUNHO 2002
Junho de 2002

serem construídas no mundo inteiro, vem dando
continuidade a esta obra –, concluímos a ponte sobre o rio Tocantins, que interliga o Estado do Maranhão com o nosso Estado, estamos construindo a
plataforma multimodal de Aguiarnópolis, o trecho da
parte de Goiás também já tem dotações orçamentárias, já existem as primeiras iniciativas da construção da própria ferrovia, e o Brasil vive este momento
novo.
Quero dizer, Sr. Presidente, que construímos a
Usina Luís Eduardo Magalhães em três anos e três
meses, a mais rápida até então, sendo que todas as
demais levaram mais de dez anos. Mas estamos lá
em pleno processo da construção da eclusa. E é im portante, Sr. Presidente, que essa eclusa seja concluída, que os recursos sejam liberados, que aqueles recursos que estão previstos no Orçamento da
União sejam efetivamente liberados. E estamos ten do problemas nesta área, porque temos lá hoje cer ca de cinco mil operários, trabalhando na eclusa da
Usina Luís Eduardo Magalhães, que estão à beira
da demissão, com uma paralisação determinada,
porque não houve ainda o desbloqueio para as rubricas orçamentárias, que permitam a continuidade
da obra.
Sr. Presidente, conheço a determinação férrea
do Presidente Fernando Henrique Cardoso com relação à Hidrovia Araguaia-Tocantins, à eclusa da Usina
do Lajeado, da Usina Luís Eduardo Magalhães.
Portanto, quero deixar aqui, Sr. Presidente,
como reflexo da minha passagem pelo encontro da
vértice mundial da alimentação, como proposta da
contribuição brasileira, para que possamos combater a fome por este mundo afora, vamos permitir que
se realize o que alguns grandes brasileiros sonharam, e, às vezes, não só os brasileiros. No nosso
caso específico, Joaquim Teotônio Segurado, que foi
o ouvidor da Comarca do Norte, que proclamou a in dependência do Tocantins antes da independência
do Brasil, já falava da navegabilidade do rio Tocantins e do rio Araguaia. Ele já imaginava a troca de
mercadorias, os baixos custos operacionais, se isso
fosse interligado por ferrovias.
Isso foi dito, Sr. Presidente, por um português
que resolveu morrer em solo brasileiro, que, por ter
dito isso e proclamado a independência do Tocantins naquela época, foi preso a ferros e deportado
para Portugal. Voltou e conseguiu morrer em solo to cantinense.
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Muitas pessoas chegam a Palmas e perguntam: “Por que o nome da grande avenida que traz o
Palácio ao encontro da Avenida Juscelino Kubitschek não é Siqueira Campos?” Em primeiro lugar,
sabemos que, em vida, o homem público tem o
combate, a guerra, a oposição, a controvérsia, o dis curso político, o próprio embate político, coisas naturais da democracia; as homenagens e o reconhecimento vêm normalmente, post-mortem.

ção das voçorocas, da construção de muros de arrimo, do reflorestamento de todas as nascentes. Temos que aplicar na defesa do rio Araguaia um patrimônio extraordinário e aproveitar melhor o rio Tocantins. Mas não podemos construir mais hidrelétricas sem previsão para a imediata construção da
eclusa, como está ocorrendo, tardiamente, em Tucuruí e em Lajeado, na Usina Luís Eduardo Magalhães.

No nosso caso, Sr. Presidente, o próprio nome
Palmas vem do estudo, do trabalho realizado por Jo aquim Teotônio Segurado, antes da independência
brasileira, quando ele dizia que a Vila da Palma, que
haveria de ser a capital do Tocantins, seria a mais
bela capital de se viver, melhor do que Paris, Lisboa
e outras. Vislumbrava ele a alta integração de mer cados através das hidrovias Araguaia/Tocantins e fa lava também da necessidade de construir ferrovias,
de integrar o mercado brasileiro por aquela região já
tão próxima, tantas milhas marítimas mais próxima
do que os portos utilizados na época: Rio de Janeiro
e Santos.

O que mais me assusta é a possibilidade da
paralisação das obras. A escadinha de peixe, que
permite a continuidade do processo da piracema, foi
feita.

Portanto, Sr. Presidente, posso depreender,
posso trazer a esta Casa do que ouvi e vi naquele
importante debate é que nós os brasileiros, os tocantinenses, os roraimenses, os goianos, os
mato-grossenses temos grande parte das soluções
ali pedidas pelos líderes mundiais que estão preocupados com a fome no mundo. O Tocantins tem dado
essa demonstração, mas é preciso que nos dêem
as condições.
Parlamentares revezam-se na tribuna debatendo o problema das rodovias. Realmente, as rodovias
delegadas pelo Governo Federal ao Governo do Tocantins, posso testemunhar, estão em excelente es tado de conservação, mas estamos sofrendo muito
com a BR-153, a Belém–Brasília, a principal artéria
da nossa integração. Quero que ela deixe ser essa
artéria o quanto antes.
A ferrovia Norte–Sul tem que ser concluída; a
hidrovia Araguaia/Tocantins há de funcionar, superando os obstáculos de algumas ONGs – mais uma
vez, reverencio o trabalho de V. Exª, que vem fazendo descobertas importantes por intermédio da CPI
das ONGs -, que, às vezes, sob a falsa apresentação de defensores do meio ambiente, chegam a
combater, como no caso, a construção da eclusa no
rio Tocantins, no rio Araguaia e outros.
Os problemas, por exemplo, do rio Araguaia
demandariam desta Nação um esforço de conten-

Sr. Presidente, vejo que, às vezes, falta tão
pouco para nós, brasileiros, concluirmos esse grande projeto do Brasil, debruçarmo-nos sobre a redivisão territorial, concluirmos a ferrovia Nor te–Sul e a
hidrovia Araguaia–Tocantins, fortalecermos a economia do Estado. No Estado do grande Senador Mauro Miranda, Goiás, um dos grandes produtores de
grãos no País, em função das rodovias, do isolamento, da falta de ferrovia, tem dificuldades para dar
essa contribuição pedida não apenas pelos brasileiros, mas por todo o mundo.
Portanto, quero deixar registrado aqui nesta
tarde, Sr. Presidente, que com muito orgulho representei o meu Tocantins no encontro em Roma, juntamente com o Senador Antonio Carlos Valadares.
Posso dizer que tudo o que lá ouvi não deixa de ser
um recado a este Senado da República, não deixa de
ser uma palavra de apoio ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, por sua visão estratégica com relação à Ferrovia Norte–Sul, às nossas hidrovias e aos
eixos de desenvolvimento. É também uma palavra
para nós, brasileiros, no sentido de que não podemos
permitir mais que os outros mercados vetem o nosso
aço, impeçam o crescimento da nossa indústria farmacêutica, da nossa indústria aeronáutica, queiram utilizar as nossas estações de lançamento de foguetes,
queiram nos impor uma preservação da Amazônia
sem nos dar condições e atrapalhem o nosso desenvolvimento.
Esta é a verdadeira moeda, este é o verdadeiro lastro, o ouro de hoje: a nossa biodiversidade. O
ouro de hoje é a nossa água, o nosso cerrado, o
nosso pantanal, a biomassa. O Brasil – posso dizer
– é o mais rico de todos os países do mundo. E o
nosso povo é generoso e trabalhador. Mas ainda
existem milhares de pessoas passando fome.
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Tenha certeza de que tomadas essas providências, mantidos os rumos com os quais sonha o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, não haverá
mercado que terá condições de fazer alta do dólar, e
o Brasil não se sujeitará mais a que nenhum candidato, seja ele do Partido dos Trabalhadores ou de
qualquer outro Partido, seja considerado culpado
por uma crise momentânea, com sua possibilidade
de vitória. Nós, como brasileiros, não podemos aceitar isso , porque não é verdade. A resposta é esse
esplêndido território nacional, são as nossas condições e a nossa capacidade de produzir, que estão
claras e óbvias para quem quiser ver.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permite
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Ouço V. Exª, Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, percebemos nas belíssimas palavras de V. Exª, na paixão na sua alma e de
seu coração, no seu sonho da juventude, a irmandade forte entre Goiás e Tocantins. Endosso todas as
palavras de V. Exª. Luto pelo mesmo ideal de V. Exª.
Por isso, quero parabenizá-lo, quando lembra da
nossa Norte-Sul, reconhece o trabalho do ex-Presidente José Sarney, vê a determinação no reinício
das obras pelo atual Presidente da República, vê a
potencialidade dos nossos cerrados para a produção de grãos, discute a questão das hidrovias do
Araguaia e do Tocantins, tão importante e vital para
nós, mostra nesta Casa a espinha dorsal que nos
une de norte a sul, que passa pelo Tocantins, que é
a BR – 153. Enfim, V. Exª faz esse desenho importante, ao mesmo tempo de angústia e de pressa,
para que as coisas ocorram e de muita esperança
num dia muito melhor para todos nós. Reporto-me
ao encontro de Roma de que V. Exª participou. É a
irmandade total. Logo ocuparei a tribuna do Senado
exatamente sobre o tema que V. Exª iniciou aqui,
que tomou com muita propriedade e lhe deu a dimensão e o gancho regional. Somos irmãos por ser mos Estados mediterrâneos; somos irmãos por
usarmos as mesmas rodovias; por sermos banhados pelos mesmos rios. O nosso ideal é um só. E a
soma da força de Goiás e de Tocantins sempre deve
estar acima das nossas diferenças políticas, ideológicas e partidárias, na busca de um mundo melhor
para essa região, hoje ainda, vamos dizer francamente, tão esquecida pelos Governos. Quem sabe
não seja esquecida! Talvez não lhe tenham dado a
prioridade que merecem tanto Goiás como Tocan-
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tins na busca de serem o celeiro para o Brasil e para
o mundo. Muito obrigado, Senador por haver me
concedido o aparte.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Eu agradeço o aparte de V. Exª e
que muito me honra, pelo conhecimento que tem V.
Exª da nossa região; pela qualidade dos projetos
que apresenta; pela contribuição que já deu nesses
já quase oito anos em que está nesta Casa. V. Exª
fala da irmandade que existe, sim, entre os tocantinenses e goianos. Sentimo-nos irmãos dos maranhenses, enfim, dos nortenses como um todo, Senador Mauro Miranda, com a redivisão territorial.
Este Brasil sudeste-litorâneo, com todo respeito, é o
produtor das notícias que atemorizam as famílias
brasileiras: a violência, as concentrações urbanas
sem qualquer perspectiva de organização. Noventa
por cento do nosso Orçamento está sendo gasto no
Brasil sudeste-litorâneo; 2/3 da população brasileira
ainda está vivendo em 1/3 do território nacional.
Como é, então, que não vamos marchar para o
Norte e ocupar esse pedaço extraordinário de chão
que é a nossa região para vê-la produzir os alimentos que o mundo precisa.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações
que eu queria tecer nesta tarde, agradecendo a V.
Exª e aos Senadores que me ouviram, guardando
aqui a mais firme esperança de que o Brasil vencerá
essas barreiras e será o grande produtor de alimentos de que o mundo necessita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Mauro Miranda, do Estado de Goiás.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
mundo assistiu perplexo, no último dia 17 de junho, ao melancólico desfecho, em Roma, – relatado há pouco pelo Senador Eduar do Si queira Cam pos – da Cúpula Mun dial da Alimentação convocada pela FAO – Organização das Nações Uni das
para a Alimentação e a Agricultura.
Na ausência de líderes de praticamente todos
os países mais desenvolvidos, à exceção da Espanha, que ora detém a presidência da União Européia, e da Itália, anfitriã do evento, restou ao Diretor-Geral da FAO, o senegalês Jacques Dionf, reiterar o apelo para que as nações honrem o compromisso firmado quando de reunião anterior, em 1996,
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tomando medidas efetivas para a redução a menos
da metade do número mundial de famintos, hoje na
vergonhosa faixa de 860 milhões de seres humanos.
No relatório que serviu de base às discussões
de Roma, a ONU estima que, de 96 até agora, ape nas 25 milhões de pessoas saíram da lista dos famintos. O mesmo documento aponta que, na verdade, a ajuda alimentar dos países aos miseráveis do
mundo sofreu uma redução em termos absolutos:
de US$15 bilhões anuais em 1988 para US$11 bilhões em 2001! Para que a meta da FAO seja alcançada até 2015, são necessários US$24 bilhões adi cionais em ajuda ao setor agrícola, a cada ano.
Forçoso é reconhecer que há pouco espaço
para argumentos puramente altruístas no diálogo
com os donos do poder do mundo rico, que não he sitam em gastar a astronômica quantia de US$1 bi lhão por dia em subsídios variados para aplacar, po lítica e eleitoralmente, seus barulhentos lobbies
agrícolas. Se é assim, esses líderes deveriam ao
menos refletir sobre as vantagens econômicas, bem
concretas, advindas de uma progressiva vitória da
humanidade contra a fome.
Segundo os cálculos da mesma FAO, cada
dólar investido nas reformas agrária e agrícola do
Terceiro Mundo, envolvendo pesquisa, extensão
rural, capacitação de agricultores familiares, crédito, logística, seguro e parcerias, produziria um retorno de US$12 aos países doadores, graças à
ampliação da demanda pela importação de máquinas, implementos, fer tilizantes, bens variados de
consumo para uma população ru ral mais próspera
e bem informada.
Eu, que sou de Goiás, um Estado eminentemente agropastoril, posso ver de perto, com meus
próprios olhos, como seria benéfica a aplicação de
uma estratégia de incentivo à produção em substituição às políticas internacionais – e também nacionais
– de esmagamento das vantagens comparativas de
nossa agricultura e de empobrecimento das nossas
famílias rurais.
Convenhamos, Sr. Presidente, ninguém suporta
plantar, colher ou criar, esmagado por uma carga tributária que chega a 31,2% do preço do alimento industrializado. Ninguém agüenta tomar empréstimo
para melhorar o rendimento e a qualidade das plantações e dos rebanhos com um crédito tão curto e juros
tão altos. Da mesma forma, ninguém compreende por
que os Governos estaduais, acima de divergências
não se dispuseram a firmar um pacto nacional pela
isenção do ICMS sobre os itens da cesta básica.
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Com essa medida, qualquer possível perda de
arrecadação – que, de modo geral, nunca é tão
grande assim, porque freqüentemente os custos financeiros e administrativos para o funcionamento
da máquina fiscal ultrapassam os benefícios para o
Erário – seria mais do que compensada pelo aumento imediato de cerca de 11% do poder aquisitivo
do trabalhador de salário mínimo e pelo choque de
demanda daí resultante para as várias cadeias produtivas de comercialização, o que, ao fim e ao cabo,
redundaria em mais impostos recolhidos ao Tesouro
público.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na Con ferência de Roma, talvez a mais lúcida de todas as
intervenções tenha sido a do Cardeal Angelo Sodano, secretário do Estado do Vaticano, que leu mensagem do Papa João Paulo II denunciando “a ausência de uma cultura da solidariedade” capaz de
derrotar a fome no mundo.
Como que a ecoar essas palavras de sabedoria e compaixão, aqui no Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou em abril
último, por ocasião de sua Assembléia Geral realizada em Indaiatuba, São Paulo, o documento “Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria
e da Fome”. Ele lançou um sério desafio aos nossos
Governantes e às demais forças vivas da sociedade
civil brasileira, aí incluídas todas as outras religiões
organizadas, em prol da realização do princípio de
que “o alimento, dom de Deus”, transforme-se efetivamente em “um direito de todos”.
A pedra de toque dessa transformação, como
não poderia deixar de ser, reside em uma sincera e
profunda mudança de mentalidade, de fato, uma
conversão que desperte os nossos corações e as
nossas mentes para o combate à fome, envolvendo
a superação de nosso egoísmo individual e coletivo,
responsável pela negação a milhões de compatriotas do direito a uma vida plena e realmente humana.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu
tinha a comunicar a esta Casa e ao povo brasileiro
de modo geral, pedindo a todos uma reflexão profunda sobre este tema da fome que ainda hoje assola 23 milhões de brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio
São lidos os seguintes:
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LEGISLAÇAO CITADA
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
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§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos termos do parágrafo anterior, salvo a existência de legislação superveniente.
....................................................................................

....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo Con gresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 8º, 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais te rão como prazos improrrogáveis para encaminhamento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, com in dicação dos recursos compensatórios, exceto os re cursos destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do pedido, observados
os prazos previstos neste artigo.

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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(À Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os projetos que acabam de ser lidos vão à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos Projetos:
Até 29 de junho

– publicação e distribuição de avulsos;
Até 07 de agosto
– prazo final para apresentação de
emendas;

Até 12 de agosto

– publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

Até 22 de agosto

– encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
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Decreto nº 93.325, de lº de outubro de 1986, e no art.
42, § lº, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de ou tubro de 2001, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Fausto Orlan do Campello Coelho, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Costa do Marfim, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Mali.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum vitae do Embaixador
Fausto Orlando Campello Coelho, que, juntamente
com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres mem bros.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

É lida a seguinte:
INFORMAÇÃO
MENSAGEM Nº 191, DE 2002
(Nº 499/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, § lº, do Re gulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no
art. 42, § lº, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas Exce lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Fausto
Orlando Campello Coelho, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Costa do Marfim, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Mali.
Os méritos do Embaixador Fausto Orlando
Campello Coelho, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 20 de junho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 00208/DP/ARC-MRE/APES
Brasília, 17 de junho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56, § 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo

CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE FAUSTO
ORLANDO CAMPELLO COELHO
Nascido em Caratinga/MG, 14 de setembro de 1939.
Filho de Orlando Lopes Coelho e Dulce Campello
Coelho.
CPF:03330222700
ID:2253
Bacharel em Direito, UF/MG. CPCD, IRBr. Curso de
Prática Diplomática e Consular, IRBr. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes de Setores
de Promoção Comercial.
Terceiro Secretário, 24 de novembro de 1967.
Segundo Secretário, antigüidade, 4 de agosto de
1971.
Primeiro Secretário, merecimento, 12 de junho de
1978.
Conselheiro, antigüidade, 17 de dezembro de 1986.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 17 de ju nho de 1997.
Ministro de Primeira Classe, Quadro Especial, 29 de
setembro de 1999.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Promoção
Comercial, 1968.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1969/70.
Assistente do Chefe da Divisão do Patrimônio,
1977/81.
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Chefe, substituto, da Divisão do Patrimônio,
1979/82.
Assistente do Chefe da Divisão da Organização dos
Estados Americanos, 1982/83.
Assessor do Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1984/85.
Chefe, substituto, da Divisão da Organização dos
Estados Americanos, 1984/87.
Assessor do Chefe do Departamento da Ásia e Oce ania, 1989/90.
Gerente do Instituto de Pesquisa em Relações Inter nacionais,4-92/8-92
Diretor Adjunto do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais. 8-92/10-92
Chefe da Divisão de Passaportes. 1994/2000
Vaticano, Terceiro Secretário, 1971.
Vaticano, Segundo Secretário, 1971/74.
Vaticano, Encarregado de Negócios, 1971.
São Salvador, Segundo Secretário, 1974/77.
São Salvador, Encarregado de Negócios, 1974/76.
Ancara, Encarregado de Negócios, em Missão Tran sitória, 1982.
Lusaca,, Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, 1987/1988.
Lusaca, Encarregado de Negócios, 1991
Kinshasa, Encarregado de Negócios, 1992/93
Teerã, Encarregado de Negócios, 1993/94
Feira internacional de Anuga, Colônia, República
Federal da Alemanha, 1969 (diretor do Pavilhão do
Brasil).
Feira Internacional de El Salvador, 1974 (diretor do
Pavilhão do Brasil).
Secretaria de Unidades Residenciais (SEURI),
DASP, 1978 a 1981 (representante do MRE.).
II Sessão da III Reunião Ordinária do Comitê Executivo e à II Reunião Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura do Instituto Interamericano de Co operação para Agricultura, Kingston, 1983 (delegado).
IX Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano
do Sistema Econômico Latino-Americano (SELA),
Caracas, 1983 (delegado).
XIII Período Ordinário de Sessões da Assembléia
Geral da Organização dos Estados Americanos,
Washington, 1983 (delegado).
III Conferência Especializada Interamericana sobre
Direito Internacional Privado da O.E.A., La
Paz, 1984 (delegado).
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II Reunião Ordinária do Comitê de Ação do Sistema
Econômico Latino-Americano (SELA) sobre Segurança Alimentar Regional, Buenos Aires, 1984 (delegado).
X Reunião Ordinária do Conselho Latino Americano
do Sistema Econômico Latino Americano, Caracas,
1984 (delegado).
XIV Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da Organização dos Estados Americanos, Brasília, 1984 (delegado).
Designado para acompanhar as Missões Especiais
de Chipre e Ucrânia às cerimônias de posse do Pre sidente da República, Brasília, 1985 e 1995.
V Reunião do Comitê Executivo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)
da O.E.A., São José, 1985 (representante).
III Reunião Ordinária da Junta Interamericana de
Agricultura do IICA da Q.E.A., Montevidéu, 1985
(delegado).
Representante do Itamaraty nas reuniões da comissão Coordenadora da XIII Assembléia-Geral do
Instituto Pan-Americano de Geografia e História
(IPGH) da O.E.A., Rio de Janeiro, 1986.
Representante do Itamaraty nas Reuniões de Consulta da Assembléia-Geral do IIPGH da O.E.A., Rio
de Janeiro, 1986.
XIII Assembléia-Geral do IIPGH da O.E.A., Brasília,
1986 (delegado).
Conferência intitulada “A O.E.A. e outros organismos
interamericanos e os interesses do Brasil”,
proferida na Escola de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica; Rio de Janeiro, 1986.
VI Reunião Ordinária do Comitê Executivo do IICA
da O.E.A., São José, 1986 (representante).
Delegado do Brasil à Primeira Etapa da XII Reunião
Conselho Latino Americano do SELA, Caracas,
1986.
Delegado do Brasil à Reunião do CASAR, do SELA,
Buenos Aires, 1986.
Participante da Reunião Preparatória e da Fase Mi nisterial do XII Conselho Latino Americano do
SELA, Lima, 1986.
XVI Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da O.E.A., Guatemala, 1986 (delegado).
Conferências Intituladas “A Organização dos Estados Americanos”, proferidas na Escola de Guerra
Naval, Rio de Janeiro, 1986 e 1987.
Ordem de São Gregório Magno, Comendador-Cavaleiro, Roma, 1994.
Oficial da Ordem do Mérito Forças Armadas, Brasil,
1995.
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Colaborador Emérito do Estado Maior das Forças
Armadas, Brasil, 1998.
Medalha Comemorativa dos 55 anos de instação da
Justiça do Trabalho e 50 anos de sua integração no
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, Brasil, 1999.
Medalha Mérito Santos-Dumont – Comando da Aeronáutica, 2000.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos. – Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.
I – Introducão
A República do Mali situa-se na África Ocidental, confinando com a Mauritânia, Argélia, Senegal,
Guiné-Conacri, Côte d’Ivoire, Burkina Faso e Niger.
Com uma área de 1,2 milhões de km², o território do
país compreende uma região de terras férteis, ao sul,
banhadas pelo rio Níger, e grande área de deserto, ao
norte (Saara).
A capital, Bamaco (1 milhão de habitantes estimados), é o principal centro econômico e comercial. A
população do país é da ordem de 11,7 milhões de ha bitantes (2001), concentrada na região centro-sul,
sendo que aproximadamente 80% desse total depende da agricultura de subsistência. Trata-se de um dos
países mais pobres do mundo, com um PIB estimado
em 2001 de US$2,52 bilhões e uma renda per capita
de apenas US$216, detendo em 2001 o 10° pior índice em termos de desenvolvimento humano, de acor do com os critérios do PNUD.
O Mali é uma República Parlamentarista, com
um Presidente da República eleito por voto popular,
para mandato de cinco anos, e um Primeiro-Ministro
designado pelo Presidente. O atual Presidente, eleito
em maio de 2002, é Amadou Toumani Touré, ex-chefe
do governo de transição entre 1991 e 1992, cuja pos se está marcada para junho de 2002.
O Poder Legislativo é exercido por uma Assem bléia Nacional unicameral, integrada por 116 deputados, eleitos para mandatos de cinco anos. Novas eleições legislativas estão marcadas para 14 de julho de
2002. A Constituição do país, promulgada em 1992, estabeleceu as bases para uma democracia multi-partidária. Em 1994, entrou em funcionamento uma Corte
Constitucional. O idioma oficial do país é o francês.
II – História
O atual território do Mali foi conquistado pela
França em 1905. Então denominada “Sudão Francês”, a região fez parte da Federação Francesa da
África Ocidental, fornecendo mão-de-obra e matérias
primas para as demais possessões francesas no con -
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tinente africano. Após a Segunda Guerra, surgiram os
primeiros partidos políticos, com destaque para a coligação independentista Union Soudanaise (US) e
Rassemblement Démocratique Africain (RDA).
Em setembro de 1960, o Mali obteve a independência, sob a presidência de Modibbo Keita. O novo
governo, inspirado num modelo de “socialismo africano”, elaborou planos qüinqüenais de desenvolvimento e alinhou-se com o bloco Socialista.
Contudo, já a partir de 1962, a situação econômica do país encontrava-se em franca deterioração,
acarretando crescente descontentamento popular
com o regime. Em 1968, um grupo de jovens oficiais
do exército, liderado pelo Tenente Moussa Traoré,
derrubou o presidente Keita e implantou um regime
de partido único, que duraria 22 anos.
III – Política Interna
Em março de 1991, após duas décadas da ditadura do General Moussa Traoré, caracterizada por
uma nefasta combinação de corrupção generalizada,
nepotismo e repressão brutal, um “comitê de salvação nacional” derrubou o general e assumiu o poder
em Bamaco, fixando três objetivos imediatos: democratização, pacificação interna (o Mali se encontrava
dilacerado pela rebelião secessionista tuaregue) e reorganização da economia.
Após a queda de Moussa Traoré, o governo de
transição do então Coronel Amadou Toumani Touré
(hoje general aposentado e Presidente eleito) organizou uma “Conferência Nacional”, reunindo 1800 delegados de todas as etnias e facções políticas do país.
Foram elaborados uma constituição, um código eleitoral e uma legislação partidária, medidas submetidas a plebiscito em janeiro de 1992.
Seguiram-se eleições diretas em todos os níveis, com a eleição do Presidente Alpha Oumar Kounaré, da Aliança pela Democracia no Mali– ADEMA.
Ibrahim Boubacar Keita foi nomeado Primeiro-Ministro, com a missão de preservar a democracia e estabelecer um Governo de União Nacional.
Em 1997, o Presidente Kounaré será reeleito,
em pleito boicotado pelos principais partidos da opo sição. O ex-ditador Moussa Traoré foi condenado à
morte em 1999, por desvio de dinheiro público, mas a
pena é comutada para prisão perpétua pelo presidente. Ainda em 1999, o Presidente Konaré lança uma
campanha anticorrupção, que provoca demissões e
prisões de altos dirigentes governistas.
O Governo do Presidente Kounaré conseguiu
pôr fim a um conflito que afligia o país desde o mo-
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mento da independência: a rebelião tuaregue (nômades do deserto, de origem berbere, que habitam cinco
países da região: Mali, Mauritânia, Níger, Líbia e
Argélia). Os tuaregues viram suas riquezas diminuírem devido à repressão política, à degradação do
meio ambiente rural e as sucessivas secas que se
abateram, nos anos 70 e 80, sobre a região onde ha bitam. A incapacidade dos governos centrais, sobretudo os do Mali e Níger, de lhes prestar ajuda para superarem a crise levou à formação de diversos grupos
guerrilheiros, armados e treinados pela Líbia.
No dia 27 de março de 1996, foi assinado o
Acordo de Paz e Desmobilização entre o Governo e
todos os grupos armados. Desde então, diversas me didas visando à implementação do Acordo já foram
tomadas, dentre as quais a incorporação de 800
guerrilheiros ao exército do Mali e a concessão de
crédito do Banco Mundial para a reativação econômica da região de Tombouctou.
O Presidente Kounaré defrontou-se, ao longo
dos dois mandatos, com o problema do retorno e as sentamento dos refugiados que abandonaram o Mali
durante o conflito. Ocorreram atritos envolvendo refugiados e o exército. Calcula-se que até 1999 cerca de
230 mil refugiados tuaregues tenham voltado ao país.
Em abril de 1997, realizaram-se eleições legislativas, posteriormente anuladas pela Corte Constitucional sob a alegação de irregularidades nos trabalhos da Comissão Eleitoral. Com isso, a coligação de
partidos da oposição desencadeou um “boicote ativo”
do processo eleitoral, culminando em período de ma nifestações e protestos violentos, com numerosas prisões, atos de desobediência civil e ataques à sede do
partido governista (ADEMA). Somente o firme controle exercido pelo Presidente Kounaré sobre as forças
armadas e a habilidade política do Primeiro-Ministro
Ibrahim Keita lograram impedir o naufrágio da jovem
democracia maliense.
Nas eleições presidenciais de maio de 1997, o
Presidente Kounaré, concorrendo como candidato
único, foi reeleito com ampla margem de votos, com
mandato até 2002. Em agosto de 1997, realizaram-se
novas eleições parlamentares, com a Adema obtendo
127 dos 146 assentos na Assembléia.
A fim de obter a pacificação do país, o Presidente Kounaré procedeu, no final de 1997, a uma série de
gestos de conciliação, entre os quais se pode mencionar a comutação da pena de morte à qual estava con denado Moussa Traoré e a libertação dos oposicionistas presos por ocasião dos distúrbios ocorridos em
maio, ao mesmo tempo em que se declarou aberto a
negociação com os líderes da oposição, com vistas à
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participação de todos os partidos políticos nas eleições municipais de 1998.
Em novembro de 1997, realizou-se a primeira
reunião do Chefe de Estado com o “Collectif des partis politiques de I’opposition “ (COPPO), coligação
dos partidos de oposição. Não houve acordo, pelo
que a oposição não participou do primeiro turno das
eleições municipais realizadas em junho de 1998. A
ADEMA conquistou praticamente todos os governos
municipais. Na segunda rodada, realizada em abril de
1999 e novamente boicotada pela oposição, a Adema
obteve apenas 60% dos votos, resultado indicativo de
um relativo enfraquecimento do partido governista.
No segundo semestre de 1999, a política interna do Mali foi dominada por acusações de corrupção,
incompetência e nepotismo lançadas pela oposição
contra dirigentes de algumas das principais estatais
do País, como a Compagnie Malienne pour le développement des textiles (CMDT) e a companhia de eletricidade “Energie du Mali” (EDM). No caso da EDM,
os prolongados racionamentos de energia juntamente com o aumento abusivo das tarifas resultaram em
violentos protestos populares nas ruas de Bamaco.
Em dezembro de 1999, tropas militares recém
retornadas de missão de paz em Serra Leoa rebelaram-se contra o atraso do pagamento dos soldos. A
tentativa de golpe foi rapidamente debelada por tropas fiéis ao governo. Em janeiro de 2000, o ex-ditador
Moussa Traoré era novamente condenado à morte,
dessa vez acusado de “crimes econômicos” e corrupção, sentença não cumprida outra vez, mantendo-se
sua prisão. (Divulgou-se que o novo Presidente eleito
teria declarado à revista “Jeune Afrique” que pretende
libertar Traoré.)
Em fevereiro de 2000, o Presidente Kounaré
anunciava a formação de novo gabinete e nomeava
Mande Sidibe para o cargo de Primeiro-Ministro. O
afastamento de Ibrahim Keita foi visto como um sinal
de que o presidente não mais o considera como seu
sucessor nas eleições presidenciais de 2002. Kounaré anunciava que não pretendia candidatar-se novamente, o que de fato se deu, e divulgava-se que estaria preparando o ex-líder do governo provisório de
1992, agora general aposentado (desde setembro de
2001), Amadou Touré, para ser o candidato oficial do
governo.
Os resultados das eleições de maio de 2002
não foram por tanto surpreendentes. Amadou Toumani Touré, conhecido como ATT, 53 anos, ex-professor,
ex-para-quedista, ex-chefe do comitê militar à frente
do governo de transição nos anos 90, general aposentado, sem partido, saiu-se vitorioso com apoio de

374

ANAIS DO SENADO FEDERAL

13034 Terça-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

duas dezenas de micro agremiações políticas, em
pleito ao qual compareceram apenas 30% dos eleitores, recebendo em torno de 65% dos votos.
Críticos da jovem democracia do Mali têm apontado para a pouca representatividade do eleitorado
que sufragou o nome do Presidente Touré, que não
contaria assim com a confiança da maioria dos malienses. Por outro lado, seria indício das dificuldades
que o Presidente eleito deve enfrentar para lograr fa zer uma maioria parlamentar. Como referido, as próximas eleições legislativas somente terão lugar em ju lho de 2002.
O Presidente eleito, segundo ainda notícias veiculadas pela imprensa africana e francesa
(L’Express), vem dando demonstrações de querer pa utar sua atuação com medidas e gestos voltados a
um amplo entendimento político, a alianças não-excludentes, não pretendendo criar seu próprio partido
político.
IV – Política Externa
Logo após a independência, o Mali adotou uma
política externa de alinhamento com o bloco socialista, retirando-se da zona econômica do franco francês.
Somente em 1984, o Mali aderiu à União Monetária
da África Ocidental (UMOA), transformada em 1994
na União Econômica e Monetária da África Ocidental
– UEMOA.
Durante o período inicial do regime de Traoré,
ao longo dos anos 70 e início da década de 80, o país
aproximou-se da antiga União Soviética, que chegou
a ser o maior credor externo do Mali. Nem por isso o
país deixou de ter um relacionamento privilegiado,
ainda que turbulento, com a ex-metrópole, principal
fonte de ajuda externa.
Em 1997, as relações com a França foram severamente abaladas pela questão da deportação de
imigrantes ilegais do Mali. Em dezembro de 1997, o
assunto constituiu o centro das discussões por oca sião da visita de Leonel Jospin a Bamaco. Ainda per dura grande ressentimento por parte do povo e governo malienses com relação ao tema, que desperta,
também na França, reações passionais.
O relacionamento com os Estados Unidos me lhorou sensivelmente após a deposição de Moussa
Traoré, estando em curso processo de aproximação
entre os dois países. Em novembro de 1997, o Presidente Kounaré efetuou visita oficial a Washington, re tribuindo visita a Bamaco, em 1996, do então Secretário de Estado Warren Cristopher. Em outubro de
1999, a Secretária de Estado Madeleine Albright visitou o Mali, tecendo elogios sobre a consolidação da
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democracia no país. Na ocasião, foi anunciado pacote
de ajuda financeira no montante de US$38 milhões. O
ponto alto da agenda bilateral é a participação do Mali
na Força Africana de Reação Rápida.
A propósito, cumpre destacar que as forças armadas malienses tem sido chamadas, em repetidas
ocasiões, a participar de contingentes de paz (Libéria) e comissões mediadoras (República Centro Afri cana), com vistas a adquirir experiência nesse campo
de atuação internacional. Em 1999, o Mali contribuiu
com um contingente de 500 soldados para força de
paz da ECOMOG em Serra Leoa.
Em maio de 2000, o Presidente Clinton assinou
o “African Growth and Opportunity Act” (AGOA), legislação voltada aos países da África subsaárica, destinada a pôr em prática um novo conceito norte-americano expresso pela máxima “trade not aid” com relação ao continente africano. Assim, os países que sa tisfizessem determinados critérios de natureza econômica e política habilitar-se-iam a gozar de facilidades de acesso ao mercado americano, como preferências tarifárias, dentre outras.
O Governo Bush parece vir demonstrando que
não alterará essa iniciativa, havendo o mandatário
norte-americano renovado, em dezembro de 2001, a
habilitação de 35 países africanos, dentre os quais a
do Mali, no âmbito da AGOA. Em vista dos episódios
11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, é possível que a ação externa americana no continente passe também a privilegiar crescentemente uma cooperação voltada ao combate ao fundamentalismo islâmico e ao terrorismo internacional.
O Mali tem procurado estabelecer laços de cooperação com novos parceiros, tais como Alemanha,
Japão e China, visando à ajuda econômica e cooperação para o desenvolvimento.
No âmbito regional, o Mali tem mantido um relacionamento cuidadoso com a vizinha Burkina Faso,
uma vez que, em 1985, uma disputa fronteiriça quase
eclodiu em conflito armado entre os dois países. A
presença de numerosos refugiados malineses na
Côte d’Ivoire é elemento irritante do relacionamento
bilateral, magnificando os problemas decorrentes da
crescente dependência econômica do Mali com relação a esse seu vizinho.
A rebelião dos tuaregues, em 1990, fez com que
a política externa do Mali voltasse sua atenção para
os países do norte da Africa. O Mali mantém um relacionamento bilateral estreito, porém cauteloso, com a
Líbia, pois esta considera o Mali como parte de sua
área de influência e desempenha um papel relevante
– e ao mesmo tempo ambíguo– no que se refere à
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questão dos tuaregues. O Governo malinês foi um
dos primeiros a propor maior cooperação regional na
área de segurança no Saara.
Sob inspiração líbia e para a “promoção entre os
Estados-membros de complementaridade econômica, cultural, política e social”, foi criada, em 1998, a
Comunidade
dos
Estados
Sahelo-Saarianos
(CEN-SAD – ou COMESSA), que integrava, inicialmente, a Líbia, Níger, Mali, Brukina Faso, Sudão e
Chade. Hoje compõem a organização 18 países.
Além dos seis citados, fazem parte da CEN-SAD: Djibouti, Egito, Eritréia, Gâmbia, Marrocos, Nigéria, Rep.
Centro-africana, Senegal, Somália, Togo, Benin e Tunísia. Observadores têm considerado a criação da
CEN-SAD como um balão de ensaio do líder líbio, na
busca de apoios às suas teses panafricanas, mais
profundamente defendidas quando do lançamento da
idéia de uma revisão da OUA, em 1999, em moldes
radicalmente integracionistas, que acabaram por não
prevalecer.
O Mali é membro da Comunidade Econômica
dos
Estados
da
África
Ocidental
(CEDEAO/ECOWAS), da União Econômica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), da Organização
da Conferência Islâmica e da Organização da Unidade Africana (OUA). O Mali participou do tratado cons titutivo da União Africana, sucessora da OUA, a ser
lançada em julho de 2002, em reunião de cúpula afri cana a realizar-se na Africa do Sul. As relações com
os países árabes e do Golfo têm especial importância, particularmente em termos de aporte de recursos
financeiros, ainda que, nos últimos anos, tenha-se verificado uma redução desse fluxo.
V – Economia
A economia do Mali baseia-se na agricultura,
pecuária e outras atividades primárias, representando, em seu conjunto, cerca de 50% do PIB.
O país tem uma das menores economias da
África Ocidental, com um PIB estimado em US$2,52
bilhões (2001) e uma renda per capita de apenas
US$216. Aproximadamente 80% da população do
país, estimada em 11,7 milhões de habitantes em
2001, depende economicamente desses setores. A
produção agrícola, sobretudo de algodão, principal
produto de exportação, origina-se da região fértil ao
sul do país. A exploração de ouro encontra-se em
franca expansão, representando cerca de 25% das
exportações.
As atividades industriais são incipientes, representando 7% do PIB. O setor ainda sofre as conseqüências do modelo de substituição de importações
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adotado na década de 60, baseado na produção de
bens de consumo por empresas paraestatais, de
modo geral bastante ineficientes. A indústria baseia-se no processamento de algodão e confecção de
têxteis.
Castigada por quase três décadas de gestões
estatizantes, ineficientes e corruptas, a economia do
Mali só começou a dar mostras de recuperação a partir de 1992, quando foi estabelecido um Acordo de
Ajuste Estrutural com o FMI voltado para três objetivos principais: restabelecimento do equilíbrio das
contas internas e externas, saneamento das finanças
públicas e promoção do crescimento mediante incentivos ao setor privado.
O Acordo de ajuste permitiu o reescalonamento
da dívida externa do país, da ordem de US$3,5 bilhões em 1996. Mediante uma série de acordos com o
Clube de Paris, e beneficiando-se da iniciativa do FMI
que visa ao perdão de parte da dívida aos chamados
“heavily indebted poor countries” (HIPC), o Mali reduziu sua dívida externa para US$1,3 bilhões (2000 –
Fonte: Banco Mundial).
Os processos de privatização e a contenção dos
gastos públicos têm tido impacto positivo sobre os indicadores macroeconômicos, favorecendo um crescimento sustentado do PIB nos últimos anos (6,7% em
1999, 4,6% em 2000).
Em 2001, contudo, a economia cresceu apenas
0,1% reflexo da seca que afetou as receitas de exportação. Espera-se uma retomada do crescimento em
2002, resultante da recuperação da produção de al godão. A economia maliense tem apresentado taxas
de inflação baixas, chegando a registrar deflação em
alguns anos (1997, – 0,7%; 1998, 4,1%; 1999, -1,2%;
2000, – 0,7%; 2001, 5,2%).
Esse bom desempenho tem merecido fartos
elogios do FMI, contribuindo para “aumentar a generosidade” dos “Bailleurs de Fonds” (doadores de aju da financeira) no tocante à liberação de novos créditos para aplicação em projetos de desenvolvimento,
principalmente nas regiões castigadas pela seca e
pela rebelião tuaregue do início dos anos 90, ao norte, onde a situação de extrema pobreza pode apresentar riscos de nova desestabilização.
Na escala de desenvolvimento humano da
ONU, o Mali ocupa o 153º lugar (relatório PNUD
2001) em universo de 162 países.
Em setembro de 1998, realizou-se, em Genebra, Mesa Redonda sobre o Mali, presidida pelo então
Primeiro-Ministro Ibrahim Keita e com a participação
de delegações governamentais dos países doadores,
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instituições financeiras e agências especializadas do
sistema das Nações Unidas. Na ocasião, foi apresentado documento elaborado pelo Ministério da Economia do Mali, intitulado “Estratégia Nacional para a
Luta contra a Pobreza”. O documento rea firmou o
compromisso do governo face à luta contra a pobreza, à afirmação de um estado de direito e de uma de mocracia pluralista, com vistas a favorecer a iniciativa
privada, a paz, a estabilidade social e o saneamento
macroeconômico.
A Mesa Redonda obteve resultados muito positivos. Os doadores (“partenaires au développement”)
manifestaram apoio unânime à necessidade e pertinência dos objetivos traçados pelo governo malinês,
tendo anunciado contribuições no montante de
US$1,4 bilhões para o período de 1999-2002. Em
agosto de 1999, foi assinado novo acordo de ajuste
com o FMI, no montante de US$63 milhões, para de sembolso no período 1999-2001.
Com relação ao comércio internacional, o Mali
depende basicamente das exportações de algodão e,
recentemente, de ouro. Em 2000, o volume de comércio em ambas as direções atingiu a cifra de US$1,126
bilhões, com exportações de US$533 milhões e importações de US$593,5 milhões.
As exportações consistem basicamente de algodão (58%), ouro (25%) e produtos da pecuária (17%) e
destinam-se a Tailândia (23%), Taiwan (14%), Itália
(13%) e Portugal (9%). As importações compreendem
bens de capital e de consumo, além de combustíveis,
sendo provenientes da França (20%), Côte d’Ivoire
(17%), Senegal (6%) e Reino Unido (4%).
VI – Relações com o Brasil
As relações diplomáticas entre o Brasil e o Mali,
estabelecidas em 1962, são corretas, ainda que pou co expressivas. O Brasil é representado junto ao Go verno de Bamaco pelo Embaixador brasileiro em
Abidjan, em caráter cumulativo. O Mali é representado junto ao Governo brasileiro por seu Embaixador
em Washington.
VI-a) Visitas bilaterais:
Em 1981, o Brasil recebeu a visita do então Pre sidente malinês Moussa Traoré. Naquela ocasião, os
Chanceleres dos dois países assinaram os Acordos
para a criação de uma Comissão Mista e de Cooperação Cultural, Científica e Técnica, com o objetivo de promover o estreitamento do relacionamento bilateral.
Esporadicamente, verifica-se o interesse de estudantes
malienses pelo Programa de Estudante-Convênio, especialmente em nível de pós-graduação (PEC-G).
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Em junho de 1999, visitou o Brasil a Ministra das
Comunicações do Mali, Srª Ascofare Oulematou Tamboura, no contexto de um projeto de melhoria das
transmissões de rádio naquele país, desenvolvido pelas empresas “Linear Equipamentos Eletrônicos” e
“Phoenix Griffen Group”.
No ano 2000, uma visita ao Brasil do então Presidente Alpha Kounaré esteve em pauta, mas não foi
possível sua realização. Com a eleição do novo Presidente do Mali, Amadou Touré, o assunto de uma visita
poderá ser retomado após sua investidura no cargo,
marcada, como referido, para junho de 2002.
VI-b) Cooperação técnica:
Por ocasião da XI Conferência de Chefes de
Estado e de Governo do Movimento Não Alinhado, realizada em Cartagena das Índias, em outubro de
1995, o Primeiro-Ministro Ibrahim Keita manifestou ao
Senhor Vice-Presidente da República, Marco Maciel,
seu empenho em visitar Brasília e estabelecer uma
cooperação estreita com o Brasil.
Esclareceu que o Presidente do Banco Mundial
lhe aconselhara a tomar a iniciativa de associar-se ao
Brasil em projetos específicos na área agrícola e de
mineração aurífera. A sugestão do Senhor James
Wolfensohn baseava-se na avaliação de que o Mali é
um dos países africanos que melhor se vêm ajustando às políticas de ajuste recomendadas pelo Banco
Mundial-FMI, bem como na confiança em que o
exemplo e a experiência do Brasil podem ser de grande utilidade para países como o Mali.
Efetivamente, após a visita oficial ao Brasil do
então Primeiro-Ministro Keita, realizada em agosto de
1996, o relacionamento bilateral recebeu novo impulso. Em resposta ao interesse do Mali de aprofundar
os laços de cooperação com o Brasil, realizou-se, em
novembro de 1996, missão exploratória àquele país,
coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação e
integrada por representantes da Codevasf e Sebrae.
Identificou-se, então, como área passível de uma cooperação técnica, projeto de agricultura irrigada ao longo do rio Níger (Office du Niger).
O projeto motivou uma segunda missão técnica
da Codevasf ao Mali, realizada em agosto de 1998.
Atualmente, a Codevasf está em vias de ultimar, com
a ABC, um arcabouço jurídico, na forma de Acordo,
para a implementação do referido projeto de cooperação bilateral.
VI-c) Intercâmbio comercial:
O intercâmbio comercial entre os dois países
tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos, com saldo favorável ao Mali. Em 2000, as
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exportações brasileiras para o Mali foram de apenas
US$2,8 milhões, enquanto que as importações brasileiras daquele país alcançaram a cifra de US$23,006
milhões. Os principais produtos exportados pelo Bra sil foram açúcar, máquinas niveladoras, laminados de
aço e pedras preciosas. As importações brasileiras do
Mali consistem basicamente de algodão.
Segundo avaliação dos técnicos da Codevasf, o
Mali é um mercado bastante promissor para as exportações brasileiras, uma vez que apresenta um perfil
de demanda para produtos plenamente disponíveis
no Brasil. A empresa brasileira “OMI-Zillo Lorenzehi”
esteve, em passado recente, em negociações com
um grupo empresarial do Mali para a instalação de
uma unidade de processamento de algodão (investimento de US$30 milhões).
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 193, DE 2002
(Nº 504/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f da
Constituição Federal, combinado com a nova redação
do art. 6º da Lei nº 6.335, de 7 de dezembro de 1976,
e o art. 2º da Lei nº 10.411, de 26 de fevereiro de
2002, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do Senhor Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro para exercer o cargo de Presidente da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com mandato de cinco anos.
Brasília, 21 de junho de 2002 – Fernando Henrique Cardoso.

CURRICULUM VITAE
Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro
FILIAÇÃO: Renato Cantidiano Vieira Ribeiro (Falecido) e Thais Varnieri Ribeiro
RG – Instituto Felix Pacheco, nº 2.285.605
CIC – 312.769.037-15
Formado em direito no ano de 1972, na então Uni versidade do Estado da Guanabara.
Aprovado em 1º lugar no 1º concurso público para
advogados da Comissão de Valores Mobiliários, realizado no ano de 1978.
Sócio, desde dezembro de 1980, de Motta, Fernandes Rocha Advogados, com escritórios no Rio de
Janeiro e em São Paulo, atuando preponderantemente nas áreas de direito societário e mercado de
capitais.
Assessorou o Ministério das Comunicações na elaboração do capítulo da Lei Geral de Telecomunicações que trata da reorganização e da privatização
da Telebrás e na definição do modelo de reorganização do Sistema Telebrás.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

Integrou a equipe de consultores contratados pela
Bolsa De Valores De São Paulo que sugeriu a criação do Novo Mercado. Posteriormente, assessorou
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a Bolsa de Valores de São Paulo na implementação
do Novo Mercado.
Foi membro do Conselho de Administração da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro e do Conselho de
Administração
do
BNDESPAR
BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A. Foi diretor da Comissão de
Valores Mobiliários e membro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
É membro do Conselho Superior do IBMEC (Instituto Brasileiro De Mercado de Capitais), membro do
Conselho do Instituto Futuro Brasil e árbitro da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Foi professor de Direito Comercial e de Direito Civil
na faculdade de Direito Cândido Mendes, no Rio de
Janeiro.
Professor de Direito Societário e de Mercado de Ca pitais nas Faculdades IBMEC, tendo dado aulas em
cursos de extensão universitária (MBA em Direito de
Empresas)
Proferiu palestras sobre Direito Societário e Mercado de Capitais na Faculdade de Direito da PUC, na
Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
e na Escola Nacional de Magistratura. Também fez
palestras em seminários realizados nos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.
Proferiu palestras sobre a “Reestruturação e privatização do Sistema Telebrás” em encontro anual do
lnternational Bar Association (realizada em setembro de 1978, em Vancouver, no Canadá) e na Câmara de Comércio do Brasil na Grã-Bretanha (em
janeiro de 1998).
Atuou como perito em ação judicial que foi interposta no foro da cidade de Nova York, tendo sido ouvido
sobre questões referentes à lei das sociedades por
ações.
Atuou como árbitro da ICC (lnternational Chamber
of Comerce).
Membro da Câmara de Arbitragem do Mercado, or ganizado pela Bolsa de Valores de São Paulo.
Tem diversos trabalhos publicados sobre direito societário e mercado de capitais, especialmente na
Revista do IBMEC, na Revista de Direito Mercantil,
na Revista Forense, na Revista da Comissão de Va lores Mobiliários e na Revista Renovar.
Publicou “Direito Societário & Mercado de Capitais”,
“Estudos de Direito Societário” e “Reforma da Lei
das S.A. Comentada”, todos da Editora Renovar.
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Publicou trabalho em Coletâneas sobre a reforma
da Lei das S.A., da Ed. Forense e A Reforma da Lei
das S.A., da Editora Atlas.
Luiz Leonardo Cantidiano

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários.
....................................................................................
Art 6º A Comissão de Valores Mobiliários será
administrada por um presidente e quatro diretores,
nomeados pelo Presidente da República, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.
§ 1º O presidente e os diretores serão substituídos, em suas faltas, na forma do regimento interno, e
serão demissíveis ad nutum.
§ 2º O presidente da Comissão terá assento no
Conselho Monetário Nacional, com direito a voto.
§ 3º A Comissão funcionará como órgão de deliberação colegiada de acordo com o regimento interno
previamente aprovado pele Ministro da Fazenda, e no
qual serão fixadas as atribuições do presidente, dos
diretores e do colegiado.
§ 4º O quadro permanente do pessoal da Comissão será constituído de empregos regidos pela legislação trabalhista, cujo provimento, excetuadas as
funções compreendidas no Grupo Direção e Asses soramento Superior, será feito mediante concurso público.
....................................................................................
LEI Nº 10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002
Altera e acresce dispositivos à Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.
....................................................................................
Art. 1º Os arts. 5, 6,16 e 18 da Lei nº 6.385, de 7
de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vin culada ao Ministério da Fazenda, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade
administrativa independente, ausência de subordina-
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ção hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus
dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.”(NR)
“Art. 6º A Comissão de Valores Mobiliários será
administrada por um Presidente e quatro Diretores,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de
ilibada reputação e reconhecida competência em ma téria de mercado de capitais.
§ 1º O mandato dos dirigentes da Comissão
será de cinco anos, vedada a recondução, devendo
ser renovado a cada ano um quinto dos membros do
Colegiado.
§ 2º Os dirigentes da Comissão somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo ad ministrativo disciplinar.
§ 3º Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a
lei de improbidade administrativa, será causa da per da do mandato a inobservância, pelo Presidente ou
Diretor, dos deveres e das proibições inerentes ao
cargo.
§ 4º Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda ins taurar o processo administrativo disciplinar, que será
conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.
§ 5º No caso de renúncia, morte ou perda de
mandato do Presidente da Comissão de Valores Mo biliários, assumirá o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo
de suas atribuições.
§ 6º No caso de renúncia, morte ou perda de
mandato de Diretor, proceder-se-á à nova nomeação
pela forma disposta nesta Lei, para completar o man dato do substituído.”(NR)
“Art. 16. ..............................................................
III – mediação ou corretagem de operações
com valores mobiliários; e
IV – compensação e liquidação de operações
com valores mobiliários. “(NR)
....................................................................................
Art. 2º Na composição da primeira Diretoria da
Comissão de Valores Mobiliários com mandatos fixos
e não coincidentes, o Presidente e os quatro Diretores serão nomeados, respectivamente, com mandatos de cinco, quatro, três, dois e um ano.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

379
Terça-feira 25 13039

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, projetos de lei da Câmara que serão lidos pelo 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2002
(Nº 6.490/2002, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a remuneração dos in tegrantes das Carreiras de Diplomata,
Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a remuneração dos
servidores que integram as seguintes Carreiras do
Serviço Exterior Brasileiro:
I – Diplomata;
II – Oficial de Chancelaria; e
III – Assistente de Chancelaria.
Art. 2º As Carreiras a que se referem os incisos
I, II e III do art. 1º estão estruturadas em classes e padrões de vencimento básico, conforme estabelecido
nos Anexos I, II e III.
Art. 3º Ficam instituídas a Gratificação de Desempenho de Atividade Diplomática – GDAD, devida
aos integrantes da Carreira de Diplomata, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Oficial de Chancelaria. – GDAOC, devida aos integrantes da Carreira
de Oficial de Chancelaria e Gratificação de Desempenho da Atividade de Assistente de Chancelaria –
GDAAC, devida aos integrantes da Carreira de Assistente de Chancelaria, no percentual de até cinqüenta
por cento, incidentes sobre o vencimento básico do
servidor.
§ 1º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC devidas aos
ocupantes de cargos efetivos das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria, respectivamente, em exercício de atividades inerentes às suas atribuições no Ministério das
Relações Exteriores – MRE, será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem como de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.
§ 2º Até vinte pontos percentuais da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC serão atribuídos em função do
alcance das metas institucionais.
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§ 3º Para fins de pagamento da GDAD, da
GDAOC e da GDAPLC serão definidos, no ato a que
se refere o § 1º deste artigo, o percentual mínimo de
atendimento das metas, em que a parcela das referidas gratificações correspondente à avaliação institucional será igual a zero, e o percentual a partir do
qual proporcionalmente nesse intervalo ela será
igual a cem por cento, sendo os percentuais de gra tificação distribuídos.
§ 4º Nas avaliações de desempenho institucional e individual, os critérios e procedimentos específicos e os fatores de avaliação deverão ser objeto de
regulamentação própria, expedida pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, de acordo com os
parâmetros estabelecidos nesta Lei e no ato a que
se refere o § 1º deste artigo.
§ 5º As avaliações de desempenho individual
deverão observar o seguinte:
I – a média das avaliações de desempenho in dividual do conjunto de servidores das Carreiras de
Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria não poderá ser superior ao resultado da respectiva avaliação institucional; e
II – as avaliações de desempenho individuais
deverão ser feitas numa escala de zero a cem pontos, com desvio-padrão maior ou igual a cinco e mé dia aritmética menor ou igual a noventa e cinco pon tos, considerado o conjunto de avaliações.
Art. 4º O titular de cargo efetivo da Carreira de
Diplomata das classes de Ministro de Primeira Clas se e Ministro de Segunda Classe, quando investido
em cargo em comissão correspondente à sua classe, na forma da lei e dos regulamentos pertinentes,
fará jus a GDAD atribuída em valor calculado com
base em cinqüenta pontos percentuais, incidentes
sobre o vencimento básico do servidor.
Art. 5º o titular de cargo efetivo das Carreiras
de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria que não se encontre na situação definida no § 1º do art. 3º somente fará jus às
gratificações instituídas por esta Lei:
I – quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, na forma do parágrafo único deste artigo; e
II – quando investido em cargo em comissão
em outros órgãos e entidades da administração pública federal na forma das alíneas abaixo:
a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial e do Grupo–Direção e Asses-
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soramento Superiores, níveis DAS-6, DAS-5, ou
equivalentes, perceberá a GDAD, a GDAOC ou a
GDAAC, conforme a Carreira que pertença, em valor calculado com base no disposto no art. 3º; e
b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS–4, ou equivalente, perceberá a respectiva gratificação de desempenho em valor calculado com
base em trinta e sete e meio pontos percentuais incidentes sobre o vencimento básico do servidor.
Parágrafo único. O servidor referido no inciso I
terá a gratificação que lhe for devida, calculada com
base nas regras válidas para os servidores em exercício no MRE.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002, enquanto não
forem regulamentadas e até que sejam processados
os resultados da avaliação de desempenho, a
GDAD, a GDAOC e a GDAAC corresponderão ao
percentual de vinte e cinco por cento incidentes so bre o vencimento básico de casa servidor.
Parágrafo único. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da regulamentação e da fixação das metas de desempenho, observado o que dispõe o § 1º do art. 3º desta lei, que
configuram o início do período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou menor no período, em função da aplicação
do previsto no caput.
Art. 7º Os integrantes das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria não fazem jus à percepção da Gratificação de Atividade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, nem à Gratificação de Habilitação Profissional e Acesso – GHPA,
de que tratam o inciso V do art. 3º do Decreto-Lei nº
2.405, de 29 de dezembro de 1987, o inciso IV do §
5º do art. 2º da Lei nº 7.923, de 12 de dezembro de
1989 e os arts. 28 e 29 da Lei nº 8.829, de 22 de de zembro de 1993.
Art. 8º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC integrarão os proventos da aposentadoria e as pensões, de
acordo com:
I – a média aritmética do percentual atribuído
ao servidor nas últimas dez avaliações de desempenho, observado o período mínimo de sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos percentuais, quando atribuída por período inferior a
sessenta meses.
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§ 1º Às aposentadorias e às pensões existentes
quando da publicação desta lei aplica-se o disposto
no inciso II deste artigo.
§ 2º O titular de cargo efetivo da Carreira de Di plomata das classes de Ministro de Primeira Classe,
Ministro de Segunda Classe e de Conselheiro, que for
aposentado até doze meses depois de seu retorno ao
Brasil de missão no exterior na qual estava investido,
por período igual ou superior a sessenta meses, em
função correspondente à sua classe no caso de Mi nistro de Primeira Classe e de Ministro de Segunda
Classe, e em função de Ministro-Conselheiro comissionado ou titular de Repartição Consular, no caso de
Conselheiro, na forma da lei e dos regulamentos pertinentes, fará jus à incorporação da GDAD calculada
com base em cinqüenta pontos percentuais.
§ 3º Para fins de cálculo da média referida no inciso I deste artigo, o período em que o titular de cargo
efetivo da Carreira de Diplomata das classes de Mi nistro de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe e Conselheiro tenha permanecido em missão no
exterior, investido em função, conforme disposto no §
2º deste artigo, será considerado, para fins de incorporação, com a GDAD calculada com base em cinqüenta pontos percentuais.
§ 4º o titular de cargo efetivo das carreiras de
Oficial e de Assistente de Chancelaria, desde que po sicionado na classe Especial e que for aposentado
até doze meses de seu retorno ao Brasil de missão
permanente no exterior de duração igual ou superior
a sessenta meses, fará jus à incorporação da GDAOC
ou da GDAAC, respectivamente, calculada com base
em cinqüenta pontos percentuais.
Art. 9º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC não se rão devidas àqueles que não se encontram no desempenho de atribuições decorrentes da condição de
servidor público federal.
Art. 10. A aplicação do disposto nesta Lei a aposentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão ge ral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 11. Na hipótese de redução de remuneração
de servidor das Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião da
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reorganização ou reestruturação das Carreiras ou
suas tabelas remuneratórias, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento nas Carreiras.
Art. 12. Ficam extintas a Gratificação de Desempenho Diplomático – GDD e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria – GDC, de que
tratam o art. 12 e 13 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, respectivamente.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 10 de
março de 2002.
Art. 14. Revogam-se os arts. 28 e 29 da Lei nº
8.829, de 22 de dezembro de 1993, e os arts. 12, 13,
14, 17 e 18 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998.
Câmara dos Deputados, 21 de junho de 2002. –
Aécio Neves, Presidente.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.490 DE 2002
Dispõe sobre a remuneração dos in tegrantes das Carreiras de Diplomata,
Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a remuneração dos
servidores que integram as seguintes Carreiras do
Serviço Exterior Brasileiro:
I – Diplomata;
II – Oficial de Chancelaria; e
III – Assistente de Chancelaria.
Art. 2º As Carreiras a que se referem os incisos
I, II e III do art. 1º estão estruturadas em classes e pa drões de vencimento básico, conforme estabelecido
nos Anexos I, II e III.
Art. 3º Ficam instituídas a Gratificação de Desempenho de Atividade Diplomática – GDAD. devida
aos integrantes da Carreira de Diplomata, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Oficial de Chan celaria – GDAOC, devida aos integrantes da Carreira
de Oficial de Chancelaria e Gratificação de Desempenho da Atividade de Assistente de Chancelaria –
GDAAC, devida aos integrantes da Carreira de Assis tente de Chancelaria, no percentual de até cinqüenta
por cento, incidentes sobre o vencimento básico do
servidor.
§ 1º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC devidas aos
ocupantes de cargos efetivos das Carreiras de Diplo-
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mata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria. respectivamente, em exercício de atividades inerentes às suas atribuições no Ministério das
Relações Exteriores – MRE, será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem assim de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.
§ 2º Até vinte pontos percentuais da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC serão atribuídos em função do
alcance das metas institucionais.
§ 3º Para fins de pagamento da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC serão definidos, no ato a que se
refere o § 1º deste ar tigo, o percentual mínimo de atingimento das metas, em que a parcela das referidas
gratificações correspondente à avaliação institucional
será igual a zero, e o percentual a partir do qual ela
será igual a cem por cento, sendo os percentuais de
gratificação distribuídos proporcionalmente nesse in tervalo.
§ 4º Nas avaliações de desempenho institucional e individual os critérios e procedimentos específicos e os fatores de avaliação deverão ser objeto de
regulamentação própria, expedida pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, de acordo com os
parâmetros estabelecidos nesta lei e no ato a que se
refere o § 1º deste artigo.
§ 5º As avaliações de desempenho individual
deverão observar o seguinte:
I – a média das avaliações de desempenho individual do conjunto de servidores das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria não poderá ser superior ao resultado da
respectiva avaliação institucional; e
II – as avaliações de desempenho individuais
deverão ser feitas numa escala de zero a cem pontos,
com desvio-padrão maior ou igual a cinco e média
aritmética menor ou igual a noventa e cinco pontos,
considerado o conjunto de avaliações.
Art. 4º O titular de cargo efetivo da Carreira de
Diplomata das classes de Ministro de Primeira Classe
e Ministro de Segunda Classe, quando investido em
cargo em comissão correspondente à sua classe, na
forma da lei e dos regulamentos pertinentes, fará jus
à GDAD atribuída em valor calculado com base em
cinqüenta pontos percentuais, incidentes sobre o
vencimento básico do servidor.
Art. 5º O titular de cargo efetivo das Carreiras de
Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria que não se encontre na situação definida no § 1º do art. 3º somente fará jus às gratificações instituídas por esta lei:
I – quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, na forma do parágrafo único deste artigo; e
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II – quando investido em cargo em comissão em
outros órgãos e entidades da administração pública
federal na forma das alíneas abaixo:
a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, níveis DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a GDAD, a GDAOC ou a GDAAC,
conforme a Carreira a que pertença, em valor calculado com base no disposto no art. 3º; e
b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente, perceberá a respectiva gratificação de desempenho em valor calculado com base
em trinta e sete e meio pontos percentuais incidentes
sobre o vencimento básico do servidor.
Parágrafo único. O servidor referido no inciso I
terá a gratificação que lhe for devida, calculada com
base nas regras validas para os servidores em exercício no MRE.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002, enquanto não forem regulamentadas e até que sejam processados os
resultados da avaliação de desempenho, a GDAD, a
GDAOC e a GDAAC corresponderão ao percentual
de vinte e cinco por cento incidentes sobre o vencimento básico de cada servidor.
Parágrafo único. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da regulamentação e da fixação das metas de desempenho, observado o que dispõe o § 1º do art. 3º desta lei, que configuram o início do período de avaliação, devendo ser
compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou
menor no período, em função da aplicação do previsto no caput.
Art. 7º Os integrantes das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria não fazem jus à percepção da Gratificação de
Atividade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13,
de 27 de agosto de 1992, nem à Gratificação de Habilitação Profissional e Acesso – GHPA, de que tratam o
inciso V do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.405, de 29 de
dezembro de 1937, o inciso IV do § 5º do art. 2º da Lei
nº 7.923, de 12 de dezembro de 1989 e os arts. 28 e
29 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993.
Art. 8º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC integrarão os proventos da aposentadoria e as pensões, de
acordo com:
I – a média aritmética do percentual atribuído ao
servidor nas últimas dez avaliações de desempenho,
observado o período mínimo de sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos percentuais. quando atribuída por período inferior a sessenta
meses.
§ 1º As aposentadorias e às pensões existentes
quando da publicação desta lei aplica-se o disposto
no inciso II deste artigo.
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§ 2º O titular de cargo efetivo da Carreira de Diplomata das classes de Ministro de Primeira Classe,
Ministro de Segunda Classe e de Conselheiro, que for
aposentado até doze meses depois de seu retomo ao
Brasil de missão no exterior na qual estava investido,
por período igual ou superior a sessenta meses, em
função correspondente à sua classe no caso de Mi nistro de Primeira Classe e de Ministro de Segunda
Classe. e em função de Ministro-Conselheiro comissionado ou titular de Repartição Consular, no caso de
Conselheiro, na forma da lei e dos regulamentos pertinentes, fará jus à incorporação da GDAD calculada
com base em cinqüenta pontos percentuais.
§ 3º Para fins de cálculo da média referida no inciso I deste ar tigo, o período em que o titular de cargo
efetivo da Carreira de Diplomata das classes de Mi nistro de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe e Conselheiro tenha permanecido em missão no
exterior, investido em função, conforme disposto no §
2º deste artigo, será considerado, para fins de incorporação, com a GDAD calculada com base em cinqüenta pontos percentuais.
§ 4º O titular de cargo efetivo das carreiras de
Oficial e de Assistente de Chancelaria, desde que posicionado na classe Especial e que for aposentado
até doze meses de seu retorno ao Brasil de missão
permanente no exterior de duração igual ou superior
a sessenta meses, fará jus à incorporação da GDAOC
ou da GDAAC, respectivamente, calculada com base
em cinqüenta pontos percentuais.
Art. 9º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC não se rão devidas àqueles que não se encontram no desempenho de atribuições decorrentes da condição de
servidor público federal.
Art. 10. A aplicação do disposto nesta lei a aposentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 11. Na hipótese de redução de remuneração
de servidor das Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião da
reorganização ou reestruturação das Carreiras ou
sua tabelas remuneratórias, concessão de reajustes,
adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento nas Carreiras.
Art. 12. Ficam extintas a Gratificação de Desempenho Diplomático – GDD e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria – GDC, de que
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tratam o art. 12 e 13 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, respectivamente.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 12 de
março de 2002.
Art. 14. Ficam revogados os arts. 23 e 29 da Lei
nº 8.829. de 22 de dezembro de 1993, e os arts. 12,
13, 14, 17 e 18 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998.
Brasília,

Junho de 2002

MENSAGEM Nº 225
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhores Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Relações Exteriores, o texto do
projeto de lei que “Dispõe sobre a remuneração dos
integrantes das Carreiras de Diplomata. Oficial de
Chancelaria e Assistente de Chancelaria, e dá outras
providências”.
Brasília, 4 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Interministerial nº 90/MP/MRE
Brasília, 26 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que
dispõe a remuneração dos integrantes das Carreiras
de Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria.
2. A presente proposta visa à melhoria de remuneração de servidores que compõem o Quadro de
Pessoal do Serviço Exterior Brasileiro, que faz frente
ao grande desafio de promover a inserção positiva do
País no cenário internacional, tratando de uma série
de temas que vão desde a preservação da paz e se gurança, normas de comércio e relações econômicas
e financeiras até direitos humanos, meio ambiente,
tráfico ilícito de drogas, fluxos migratórios, passando,
naturalmente, por tudo que diga respeito ao fortalecimento dos laços de amizade e cooperação do Brasil
com seus múltiplos parceiros externos e a promoção
da integração regional. Diante da realidade de gran des fluxos de cidadãos brasileiros para outros países,
fortalece-se, também, o papel do Ministério das Relações Exteriores na defesa dos interesses e assistência aos brasileiros no exterior.
3. O Projeto de Lei em pauta, tal como está sendo proposto, insere-se em um contexto amplo de im plementação de uma política de recursos humanos,
iniciada em 1995, tendo como escopo a valorização
do servidor público, com reflexos no sistema de remuneração e nos processos de recrutamento e seleção,
qualificação e desenvolvimento profissional.
4. Nesse sentido, foi feita a revisão de diversas
estruturas remuneratórias, abrangendo a quase totalidade dos servidores pertencentes às carreiras organizadas, com a introdução e a consolidação de parcelas variáveis vinculadas ao desempenho institucional
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e individual, que permitem o reconhecimento das
competências profissionais e a retribuição proporcional à contribuição do servidor para o atingimento dos
objetivos organizacionais.
5. Dando continuidade ao ciclo de revisão das
estruturas salariais dos cargos e das carreiras por
área de atuação, o que se propõe é que sejam alterados os referenciais de remuneração dos integrantes
das Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e
Assistente de Chancelaria, observando-se as mesmas diretrizes que orientaram a reestruturação dos
diversos segmentos que compõem a Administração
Pública Federal.
6. Assim, cuidou-se para que no estabelecimento dos valores de vencimento básico fosse mantida a
coerência com as demais carreiras estruturadas, sem
descurar da parcela variável da remuneração, concretizada na criação de gratificações específicas de
qualidade e produtividade, e atribuídas de acordo
com critérios e procedimentos que levam em consideração a eficiência individual e coletiva e os resultados
institucionais alcançados.
7. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode ser
considerado plenamente atendido, uma vez que as despesas relativas à medida em pauta em 2002, da ordem
de R$22,6 milhões, encontram-se previstas no Projeto
de Lei Orçamentária Anual, com recursos alocados em
funcional específica junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo absorvidas pela margem líquida de expansão para despesas de caráter
continuado calculada e demonstrada no anexo à Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2002.
8. Nos exercícios de 2003 e subseqüentes, a despesa estimada em R$28,6 milhões representará um
acréscimo de R$6 milhões em relação a 2002, montante que reduzirá a margem líquida de expansão para
despesas de caráter continuado daqueles exercícios, o
que se mostra compatível com o aumento de receita decorrente do crescimento real da economia previsto, conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação
da base de arrecadação nos últimos anos.
9. Serão abrangidos por esta medida dois mil
duzentos e oitenta e nove servidores, sendo novecentos e oitenta e três Diplomatas, setecentos e vinte e
quatro Oficiais de Chancelaria e quinhentos e oitenta
e dois Assistentes de Chancelaria, incluídos os aposentados e instituidores de pensão.
10. Estas, Senhor Presidente, são as razões
que nos levam a submeter à elevada apreciação de
Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Celso
Lafer, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI DELEGADA Nº 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992
Institui Gratificações de Atividade
para os Servidores Civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá outras providências.
Art. 1º Ficam instituídas gratificações de atividade de pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.
Art. 2º Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:
I – 80% a partir de 1º de agosto de 1992;
II – 100% a partir de 1º de outubro de 1992;
III – 120% a partir de 1º de novembro de 1992;
IV – 140% a partir de 1º de fevereiro de 1993;
V – 160% a partir de 1º de abril de 1993.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.405,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre a remuneração, no
Brasil, dos funcionários da Carreira de
Diplomata do Serviço Exterior, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3º O funcionário da Carreira de Diplomata
perceberá as seguintes gratificações:
I – Gratificação Adicional por Tempo de Serviço;
II – Gratificação de Nível Superior;
III – Gratificação de Natal;
IV – Gratificação por Atividade Diplomática;
V – Gratificação de Habilitação Profissional e
Acesso.
Art. 4º A Gratificação por Atividade Diplomática
será calculada mediante a incidência do percentual
de 75% (setenta e cinco por cento), incidente sobre
o vencimento do cargo efetivo.
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 7.923, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989
Dispõe sobre os Vencimentos de
salários, soldos e demais retribuições
dos servidores civis e militares do poder
executivo, na administração direta, nas
autarquias, nas Fundações públicas e no
extintos Territórios, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º Em decorrência do disposto nesta lei, a
remuneração dos servidores civis efetivos do Poder
Executivo, na Administração Direta, nos extintos Territórios, nas autarquias, excluídas as em regime especial, e nas instituições federais de ensino beneficiadas pelo art. 3º da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
é a fixada nas Tabelas dos Anexos I a XIX desta lei.
§ 1º O posicionamento dos ocupantes de cargos
e empregos de nível médio, pertencentes aos Planos
de Classificação de Cargos e Empregos, instituídos
pelas Leis nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e
6.550, de 5 de julho de 1978, nas referências de ven cimentos e salários, observará a correlação estabelecida nos Anexos I, XX, XXI desta lei.
§ 2º A partir de 10 de novembro de 1989, ficam
absorvidas pelas remunerações constantes das Tabelas anexas a esta lei as gratificações, auxílios, abo nos, adicionais, indenizações e quaisquer outras retribuições que estiverem sendo percebidas pelos servidores alcançados por este artigo.
§ 3º Não serão incorporadas na forma do parágrafo anterior as seguintes vantagens:
I – a remuneração decorrente do exercício de
cargo em comissão ou função de confiança;
II – a remuneração pela prestação de serviço
extraordinário (Constituição, art. 7º, XVI);
III – a gratificação pela participação em órgão de
deliberação coletiva;
IV – a gratificação por trabalho com Raio X ou
substâncias radioativas;
V – a gratificação por encargo de curso ou de
concurso;
VI – a gratificação de representação de gabinete;
VII – a gratificação de interiorização;
VIII – (Revogado pela Lei nº 8.460, de
17-12-1992).
IX – a gratificação por regência de classe;
X – a gratificação de chefe de departamento, divisão ou equivalente;
XI – a gratificação de chefia ou coordenação de
curso, de área ou equivalente;
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XII – a gratificação especial de localidade;
XIII – a gratificação a que se refere o § 3º do art.
7º, da Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964:
XIV – a gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais;
XV – a gratificação de estímulo à fiscalização e
à arrecadação, devida aos fiscais de contribuições
previdenciárias (art.11 da Lei nº 7.787, de 30 de junho
de 1989) e aos servidores a que se refere o art. 7º, §
2º, da Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989;
XVI – a gratificação de produtividade do ensino;
XVII – a gratificação prevista no art. 3º da Lei nº
4.491, de 21 de novembro de 1964;
XVIII – o abono especial concedido pelo § 2º do
art.1º, da Lei nº 7.333, de 2 de julho de 1985:
XIX – o salário-família;
XX – as diárias;
XXI – a ajuda de custo em razão de mudança de
sede;.
XXII – o auxílio ou a indenização de transporte;
XXIII – o adiantamento pecuniário a que se refere o art. 8º da Lei nº 7.686, de 2 de dezembro de 1988;
XXIV – o adicional por tempo de serviço;
XXV – os adicionais por atividades insalubres
ou perigosas;
XXVI – o adicional de férias (Constituição, art.
7º, XVII);
XXVII – o adicional noturno (Constituição, art. 7º IX);
XXVIII – o abono pecuniário (Consolidação das
Leis do Trabalho, art. 143);
XXIX – o pro labore e a retribuição adicional variável, previstos nos artigos 3º e 5º da Lei nº 7.711, de
22 de dezembro de 1988;
XXX – a importância decorrente da conversão
de férias, licença– prêmio ou especial em pecúnia;
XXXI – a importância decorrente da aplicação
do art. 2º da Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979,
dos artigos 179, 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, e da agregação;
XXXII – as diferenças individuais, nominalmente
identificadas, observado o disposto no § 4º deste artigo;
XXXIII – o décimo terceiro salário.
§ 4º (Revogado pela Lei nº 7.995, de 9-1-1990).
§ 5º São alterados os percentuais das seguintes
indenizações, gratificações e adicionais, percebidos
pelos servidores retribuídos nos termos dos Anexos I
a VIII e XVI a XIX desta lei:
I – indenização de transportes: 11,5% (onze vírgula cinco por cento);
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II – (Revogado pela Lei nº 9.266, de 15-3-1996 –
DOU de 18-3-1996, em vigor desde a publicação).
III – gratificação pelo exercício em determinadas
zonas ou locais: 6% (seis por cento), 12% (doze por
cento) e 18% (dezoito por cento), como definido em
regulamento;
IV – gratificação de habilitação profissional: 31%
(trinta e um por cento), no caso de Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata, e 37% (trinta e sete por cen to), no caso de Curso de Altos Estudos;
V – gratificação por trabalho com Raio X ou
substâncias radioativas: 10% (dez por cento);
VI – gratificação de interiorização: 10% (dez por
cento), 13% (treze por cento) e 17% (dezessete por
cento), na forma da legislação em vigor;
VII – adicional de insalubridade: 2,5% (dois vír gula cinco por cento), 5% (cinco por cento) e 10%
(dez por cento), conforme disposto na legislação em
vigor;
VIII – adicional de periculosidade: 7,5% (sete
vírgula cinco por cento).
§ 6º As indenizações, gratificações adicionais a
que se refere o parágrafo anterior passam a ser calculados sobre o vencimento ou salário.
Art. 3º São mantidas as gratificações de que tratam o art.4 do Decreto-Lei nº 2.117, de 7 de maio de
1984, o art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 2.333, de
11 de junho de 1987, e o parágrafo único, do art. 2º,
do Decreto-Lei nº 2.194, de 26 de dezembro de 1984.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.829, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993
Cria, no Serviço Exterior Brasileiro,
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e
de Assistente de Chancelaria, e dá outras
Providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento, da Avaliação de
Desempenho e da Qualificação Profissional
....................................................................................
Art. 12. A promoção, por merecimento, dependerá cumulativamente de:
I – conclusão, com aproveitamento, de cursos
de aperfeiçoamento para esse fim instituídos;
II – avaliação de desempenho;
III – cumprimento do interstício;
IV – existência de vaga.
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Parágrafo único. A habilitação em curso de aperfeiçoamento somente será exigida após o decurso de
trinta e seis meses contados da vigência desta lei.
Art. 13. As condições para a progressão e a promoção serão definidas em regulamento.
Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a
criação de comissões de promoções, bem como so bre a forma de avaliação de desempenho funcional e
de apuração de antigüidade.
Art. 14 Nas promoções do Oficial de Chancelaria e do Assistente de Chancelaria serão observadas
as seguintes proporções no preenchimento de vagas
por merecimento e antigüidade:
I – para a Classe Especial, orienta por cento das
vagas por merecimento e vinte por cento por antigüidade;
II – para a Classe A, sessenta por cento das vagas por merecimento e quarenta por cento por antigüidade.
....................................................................................
Art. 17 As frações que porventura vierem a ocorrer percentuais mencionados no art. 14 serão completados em favor do critério de merecimento.
Art. 18. A antigüidade de Oficial de Chancelaria
e Assistente de Chancelaria levará em conta exclusivamente o tempo de efetivo exercício do servidor nas
respectivas Carreiras.
Parágrafo único. A antigüidade será computada
a partir da data em que o servidor entrar no efetivo
exercício do cargo, ou a partir da data de vigência do
ato de promoção ou progressão.
CAPÍTULO VI
Dos Cursos
....................................................................................
Art. 28. O Oficial de Chancelaria perceberá gratificação de vinte por cento pela aprovação no Curso
de Atualização de Oficial de Chancelaria (CAOC) e de
trinta por cento pela aprovação no Curso de Especialização de Oficial de Chancelaria (CEOC).
Art. 29. O Assistente de Chancelaria perceberá
gratificação de vinte por cento pela aprovação no Curso de Treinamento para o Serviço no Exterior (CTSE)
e de trinta por cento pela aprovação no Curso de
Especialização de Assistente de Chancelaria
(CEAC).
Art. 30. A gratificação prevista nos artigos 28 e
29 desta lei será aplicada sobre o valor do vencimento, de forma cumulativa.
....................................................................................
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LEI Nº 9.625, DE 7 DE ABRIL DE 1998
Cria A Gratificação de Desempenho
e Produtividade – GDP das Atividades de
Finanças, Controle, Orçamento e Planejamento, de Desempenho Diplomático
GDD, de Desempenho de Atividade de
Chancelaria – GDC e de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia –
GDCT, e dá Outras Providências.
....................................................................................
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Desempenho Diplomático – GDD, devida aos ocupantes de
cargos efetivos da Carreira de Diplomata em exercício de atividades inerentes às atribuições da carreira
no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A GDD terá como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto a zero vírgula dois
mil, cento e vinte e quatro por cento do maior vencimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no art.
2º da Lei nº 8.852, de 1994.
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria – GDC, devida
aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Oficial de Chancelaria em exercício de atividades inerentes às atribuições da carreira no Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. A CDC terá como limite máximo dois mil, duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos percentuais es tabelecidos no Anexo I, incidentes sobre o maior ven cimento básico do nível superior, observados o disposto no art. 2º da Lei nº 8.477, de 1992, e os limites
estabelecidos no art. 12 da Lei nº 8.460, de 1992, e no
art. 2º da Lei nº 8.852, de 1994.
Art. 14. A GDD e a GDC serão calculadas obe decendo a critérios de desempenho individual dos
servidores e institucional do Ministério, conforme dis puser ato conjunto dos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do Estado.
....................................................................................
Art. 17. A GDP, a GDD, a GDC serão pagas em
conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de
27 de agosto de 1992.
Art. 18. Aplica-se o disposto nos arts. 6º, 7º 8º e
9] aos servidores das carreiras de Diplomata, de Ofi -
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cial de Chancelaria, de nível superior das carreiras de
Pesquisa em Ciência e Tecnologia e de Gestão, Pla nejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia,
e de nível superior e intermediário da carreira de De senvolvimento Tecnológico.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2002
(Nº 6.492/2002, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a Criação da gratificação de desempenho de atividade técnica
de fiscalização agropecuária – GDATFA, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de abril de
2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDATFA, devida aos ocupantes dos cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de
Origem Animal e de Agente de Atividades Agropecuárias, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Mi nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA.
Art. 2º A gratificação instituída no art. 1º terá
como limites:
I – máximo, cem pontos por servidor; e
II – mínimo, dez pontos por servidor,
correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser
atribuído aos servidores corresponderá a oitenta ve zes o número de servidores ativos por nível, que faz
jus à GDATFA, em exercício no órgão ou entidade.
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e individual.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de
trabalho, além de outras características específicas
de cada órgão ou entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na contribui-
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ção individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações e do pagamento da gratificação, inclusive na hipótese de ocupação de cargos e funções de
confiança.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de atribuição da GDATFA serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos e das entidades
da Administração Pública Federal.
Art. 4º A GDATFA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
outros benefícios ou vantagens.
Art. 5º A GDATFA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos
sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos, quan do percebida por período inferior a sessenta meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta lei apli ca-se o disposto no inciso II deste ar tigo.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que sejam
editados os atos referidos no art. 3º, a GDATFA será
paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou
cargos e funções comissionadas e de confiança, que
a ela fazem jus, nos valores correspondentes a qua renta pontos por servidor.
Art. 7º Ao servidor ativo beneficiário da gratificação instituída por esta lei que obtiver pontuação inferior
a cinqüenta pontos em duas avaliações individuais con secutivas será assegurado processo de capacitação, de
responsabilidade do órgão ou entidade de lotação.
Art. 8º A GDATFA não será devida àqueles que
não se encontram no desempenho de atribuições de correntes da condição de servidor público federal.
Art. 9º Em decorrência do disposto no art. 1º, os
servidores abrangidos por esta lei deixam de fazer
jus, a partir de sua vigência, à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA,
de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002.
Art. 10. Ficam criados quinhentos e vinte e seis
cargos de Fiscal Federal Agropecuário na Carreira de
Fiscal
Federal Agropecuário, no Quadro Geral de Pessoal
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
para provimento a partir de 1º de janeiro de 2003.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ANEXO
TABELA DE VALOR DOS PONTOS
Cargo
Valor do Ponto(Em R$)
Agente de Inspeção Sanitária
e Industrial de Produtos de
Origem Animal
Agente de Atividades Agropecuárias
7,0
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.492, DE 2002
Dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de
Apoio Técnico à Inspeção – GDATI, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de abril de
2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade de
Apoio Técnico à Inspeção – GDATI, devida aos ocu pantes dos cargos de Agente de Inspeção Sanitária e
Industrial de Produtos de Origem Animal e Agente de
Atividades Agropecuárias, pertencentes ao Quadro
de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA.
Art. 2º A gratificação instituída no art. 1º terá
como limites:
I – máximo, cem pontos por servidor; e
II – mínimo, dez pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser
atribuído aos servidores corresponderá a oitenta ve zes o número de servidores ativos por nível, que faz
jus à GDATI, em exercício no órgão ou entidade.
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e individual.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de
trabalho, além de outras características específicas
de cada órgão ou entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações e do pagamento da gratificação, inclu-
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sive na hipótese de ocupação de cargos e funções de
confiança.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de atribuição da GDATI serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos e das entidades
da Administração Pública Federal.
Art. 4º A GDATI será paga em conjunto, de for ma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
outros benefícios ou vantagens.
Art. 5º A GDATI integrará os proventos da apo sentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos
sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos, quan do percebida por período inferior a sessenta meses.
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta lei apli ca-se o disposto no inciso II deste ar tigo.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que sejam
editados os atos referidos no art. 3º a GDATI será
paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou
cargos e funções comissionadas e de confiança, que
a ela fazem jus, nos valores correspondentes a qua renta pontos por servidor.
Art. 7º Ao servidor ativo beneficiário da gratificação instituída por esta Lei que obtiver pontuação inferior a cinqüenta pontos em duas avaliações individuais consecutivas será assegurado processo de capacitação, de responsabilidade do órgão ou entidade de
lotação.
Art. 8º A GDATI não será devida àqueles que
não se encontram no desempenho de atribuições
decorrentes da condição de servidor pú blico federal.
Art. 9º Em decorrência do disposto no art. 1º,
os servidores abrangidos por esta Lei deixam de fa zer jus, a partir de sua vigência, à Gratificação de
Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa
– GDATA, de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002.
Art. 10. Ficam criados quinhentos e vinte e seis
cargos de Fiscal Federal
Agropecuário na Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, no Quadro Geral de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para
provimento a partir de lº de janeiro de 2003.
Art. 11. Esta lei entra em vigor 1º de abril de
2002. – Brasília,

Junho de 2002

Anexo
Cargo
Tabela de Valor dos Pontos(Em R$)
– Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de
Produtos de Origem Animal
– Agente de Atividades Agropecuárias
7,0
Valor do Ponto
MENSAGEM Nº 227
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se nhores Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o texto do projeto de lei que “Dispõe sobre a
criação da Gratificação de Desempenho de Atividade
de Apoio Técnico à Inspeção – GDATI, e dá outras
providências”.
Brasília, 4 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
0001.002266/2002-57
EM Interministerial nº 077/MP/MAPA
Brasília, 20 de marco de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que
dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico à Inspeção –
GDATI, para os ocupantes dos cargos de Agente de
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Agente de Atividades Agropecuárias,
em efetivo exercício das atividades de apoio técnico à
inspeção sanitária e industrial de produtos de origem
animal e vegetal e a criação de quinhentos e vinte e
seis cargos de Fiscal Federal Agropecuário, no Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento – MAPA.
2. A presente proposta visa a dar continuidade a
um conjunto de medidas, relativas a melhoria de remuneração de servidores públicos federais, que constituem os grupos de execução de atividades que exigem
maior qualificação no âmbito do Poder Executivo.
3. A criação da GDATI, tal como está sendo proposta, insere-se em um contexto amplo de implementação de uma política de recursos humanos, iniciada
em 1995, tendo como escopo a valorização do servidor público, com reflexos no sistema de remuneração
e nos processos de recrutamento e seleção, qualificação e desenvolvimento profissional.
4. Nesse sentido, está sendo implementada a
revisão de diversas estruturas remuneratórias vigentes na Administração Pública Federal, abrangendo
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principalmente servidores pertencentes às carreiras
organizadas, com a introdução e a consolidação de
parcelas variáveis vinculadas ao desempenho institucional e individual, que permitem o reconhecimento
das competências profissionais e a retribuição proporcional à contribuição do servidor para o atingimento dos objetivos organizacionais.
5. No caso particular dos Agentes de Inspeção
Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e
Agentes de Atividades Agropecuárias do MAPA, esta
possibilidade de remuneração variável, com base na
valorização de competências, tem sido um importante estímulo ao desempenho dos servidores, com re tornos tanto de ordem quantitativa quanto qualitativa,
o que demonstra que esta prática, já consagrada no
setor privado, surte os mesmos efeitos positivos no
setor público, o que recomenda a sua atualização e
aperfeiçoamento quanto à forma de concessão e va lores que estão sendo pagos.
6. Assim, a proposta ora encaminhada responde
tanto à política de valorização do servidor como a
esta tendência de remuneração por competências,
dando continuidade ao ciclo de revisão das estruturas
salariais, durante o qual foram contemplados, em di ferentes momentos, os diversos segmentos que com põem a totalidade dos servidores públicos.
7. Sobre a composição do Projeto de Lei em pauta, cuidou-se para que fossem estabelecidos os va lores máximos e mínimos da gratificação que está
sendo criada, remetendo para ato do Poder Executivo
os critérios e procedimentos gerais dos processos de
avaliação institucional e individual, que resultarão no
pagamento da GDATI, sem descurar do espaço que
deve ser reservado para o estabelecimento de regramento específico, conforme as peculiaridades do
MAPA.
Incluiu-se, também, dispositivo que garante a integração da GDATI aos proventos da aposentadoria e
às pensões.
8. É importante ressaltar, ainda, que a criação da
gratificação proposta representará para os Agentes de
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal e Agentes de Atividades Agropecuárias do
MAPA acréscimos remuneratórios que variarão de qua renta e nove a oitenta e nove por cento do valor hoje
percebido, o que se justifica pela decisiva atuação des ses profissionais no âmbito daquele Ministério.
9. Serão abrangidos por esta medida seis mil
trezentos e vinte e dois servidores, sendo um mil oitocentos e sessenta e seis servidores ativos e, quatro
mil quatrocentos e cinqüenta e seis inativos, incluídos
os aposentados e instituidores de pensão.
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10. Sobre a proposta de criação de novos car gos efetivos de Fiscal Federal Agropecuário na Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, visa atender situações emergenciais e permanentes ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal e ve getal, decorrentes da inserção do Brasil no mercado
mundial, o que tem gerado uma demanda bastante
significativa de ações institucionais que versam sobre
a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias da
Organização Mundial do Comércio – OMC e do Mercosul, com destaque aos processos de certificação
de qualidade dos produtos, em conformidade com as
diretrizes sanitárias dos países importadores.
11. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser considerado plenamente atendido, uma vez que
as despesas relativas à criação da GDATI em 2002,
da ordem de R$11,2 milhões, encontram-se previstas
no Projeto de Lei Orçamentária Anual, com recursos
alocados em funcional especifica junto ao MAPA,
sendo absorvidas pela margem liquida de expansão
para despesas de caráter continuado calculada e demonstrada no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002. A criação dos cargos de Fiscal Federal
Agropecuário importa valor zero para o ano de 2002 e
constará do Projeto de Lei Orçamentária Anual dos
exercícios seguintes.
12. Nos exercícios de 2003 e subseqüentes, a
despesa estimada em R$15,5 milhões para pagamento da GDATI e em R$20,2 para o provimento dos car gos criados por este Projeto de Lei representará um
acréscimo de R$24,5 milhões em relação a 2002,
montante que reduzirá a margem líquida de expansão
para despesas de caráter continuado daqueles exercícios, o que se mostra compatível com o aumento de
receita decorrente do crescimento real da economia
previsto, conforme demonstra a série histórica relativa
à ampliação da base de arrecadação nos últimos
anos.
13. Estas, Senhor Presidente, são as razões
que nos levam a submeter à elevada apreciação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei.
Respeitosamente. – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão –
Marcus Vinícius Pratini De Moraes, Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
LEI DELEGADA Nº 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992
Institui Gratificações de Atividade
para os Servidores Civis do Poder Execu-

392

ANAIS DO SENADO FEDERAL

13052 Terça-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tivo, revê vantagens e dá outras providências.
Art. 1º Ficam instituídas gratificações de atividade de pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.
Art. 2º Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:
I – 80% a partir de 10 de agosto de 1992;
II – 100% a partir de 1º de outubro de 1992;
III – 120% a partir de 10 de novembro de 1992;
IV – 140% a partir de 10 de fevereiro de 1993;
V – 160% a partir de l0 de abril de 1993.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002
Dispõe sobre a Criação da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico – Administrativa – GDATA, e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de fevereiro
de 2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa – GDATA, devida aos servidores alcançados pelo Anexo V da Lei nº 9.367, de 16
de dezembro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju lho de 1978, que não estejam organizados em carreira, que não tenham tido alteração em sua estrutura
remuneratória entre 30 de setembro de 2001 e a data
da publicação desta Lei, bem como não percebam
qualquer outra espécie de vantagem que tenha como
fundamento o desempenho profissional, individual ou
institucional ou a produção.
Art. 2º A gratificação instituída no art. 2º terá
como limites:
I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo, 10 (dez) pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser
atribuído aos servidores corresponderá a 75 (setenta
e cinco) vezes o número de servidores ativos por ní vel, que faz jus à GDATA, em exercício no órgão ou
entidade.
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§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e individual.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de
trabalho, além de outras características específicas
de cada órgão ou entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
....................................................................................
....................................................................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2002
(Nº 6.632/2002 na origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Advogacia-Geral da União, a criação
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na
AGU – GDAA, cria a Procuradoria-Geral
Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passam a integrar o Quadro de Pessoal
da Advocacia–Geral da União – AGU, os cargos de
provimento efetivo, de nível superior, intermediário ou
auxiliar, ocupados por servidores do Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, ou planos correlatos,
das autarquias e fundações públicas, não integrantes
de carreiras estruturadas, que estejam em exercício
na AGU na data de publicação desta lei.
§ 1º Os servidores de que trata o caput poderão
optar por permanecer no quadro permanente de pessoal do órgão ou entidade de origem, devendo
fazê–lo perante a AGU, de forma irretratável, em até
trinta dias contados da publicação desta lei.
§ 2º Na hipótese da opção mencionada no § 1º o
servidor poderá permanecer em exercício na AGU, não
fazendo Jus à percepção da Gratificação Temporária,
instituída pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e da
Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo
na AGU – GDAA, devida, exclusivamente, aos servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da AGU,
não integrantes das carreiras jurídicas da Instituição.
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§ 1º A GDAA será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor na AGU, bem como do de sempenho institucional, na forma, critérios e procedimentos estabelecidos em ato do Advogado-Geral da
União.
§ 2º A GDAA terá como limites a seguinte pontuação, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo a esta lei:
I – máximo de cem pontos por servidor; e
II – mínimo de dez pontos por servidor.
§ 3º o limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe a AGU para ser atribuído aos servidores corresponderá a oitenta vezes o número de
servidores ativos por nível, que faz jus à GDAA, em
exercício na AGU.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri buições do cargo ou função, com foco na contribuição
individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 5º A avaliação de desempenho institucional visa
aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos
organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além
de outras características especificas da AGU.
§ 6º Enquanto não for editado o ato a que se re fere o § 1º deste artigo, a GDAA corresponderá a se tenta pontos por servidor.
§ 7º O servidor que não se encontre na AGU no
efetivo exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo, somente fará jus à GDAA, observado o dis posto no § 6º:
I – quando cedido para a Presidência ou
Vice–Presidência da República, calculada com base
nas mesmas regras válidas como se estivesse em
exercício na AGU, correspondendo a avaliação institucional ao mesmo número de pontos a que faria jus
na unidade organizacional de lotação na AGU;
II – quando cedido para órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, se investido em cargo em
comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 4, ou equivalente, em valor correspondente a oitenta pontos percentuais incidentes
sobre o vencimento básico do servidor; e
III – quando cedido para órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, se investido em cargo de
Natureza Especial ou em comissão do Grupo DAS,
níveis 6 e 5, ou equivalentes, calculada com base no
limite máximo de pontos.
Art. 3º A GDAA será paga em conjunto, de forma
não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de
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1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
benefícios ou vantagens.
Art. 4º Os servidores de que trata o art. 2º não fazem jus à percepção de qualquer outra espécie de
vantagem que tenha como fundamento o desempenho profissional, individual, coletivo ou institucional
ou a produção, e em especial à:
I – Gratificação Temporária instituída pela Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1995;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa instituída pela Lei nº 10.404,
de 9 de janeiro de 2002; e
III – Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 5º A GDAA integrará os proventos da apo sentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média aritmética dos valores recebidos nos
últimos sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos percentuais, quando atribuída por período inferior a sessenta
meses.
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões
concedidas até a data de publicação desta lei aos servidores integrantes do Quadro da AGU de que trata o art.
63 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 6º A aplicação do disposto nesta lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 7º Poderão continuar percebendo a Gratificação de Representação de Gabinete ou a Gratificação Temporária os demais servidores ou empregados
em exercício na AGU na data de publicação desta Lei,
não abrangidos pelo art. 1º, vedada a mudança de nível, ficando extintas estas quando cessar o exercício
do servidor ou empregado na Instituição.
Art. 8º Em decorrência do disposto nesta Lei, ficam extintas as Gratificações Temporárias e as Gratificações de Representação de Gabinete, não atribuídas a servidor ou empregado até a data de publicação desta Lei, bem como aquelas atribuídas aos servidores referidos no § 2º do art. 1º.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda
Nacional designados representantes judiciais da
União nos termos do art. 69 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, poderão continuar
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percebendo a Gratificação Temporária até que seja fixada a nova remuneração da Carreira.
Art. 9º É criada a Procuradoria–Geral Federal, à
qual fica assegurada autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à Advocacia-Geral da
União a supervisão da Procuradoria–Geral Federal.
Art. 10 À Procuradoria-Geral Federal compete a
representação judicial e extrajudicial das autarquias e
fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo–os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
§ 1º No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento, à Procuradoria–Geral Federal aplica–se, no que couber, o disposto no art. 11 da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 2º Integram a Procuradoria–Geral Federal as
Procuradorias, Departamentos Jurídicos, Consultorias Jurídicas ou Assessorias Jurídicas das autarquias
e fundações federais, como órgãos de execução des ta, mantidas as suas atuais competências.
§ 3º Serão mantidos, como Procuradorias Federais especialidades, os órgãos jurídicos de autarquias
e fundações de âmbito nacional.
§ 4º Serão instaladas Procuradorias Federais
não especializadas em Brasília e nas Capitais dos
Estados, às quais incumbirão a representação judicial
e as atividades de consultaria e assessoramento jurídicos das entidades de âmbito local.
§ 5º Poderão ser instaladas Procuradorias Sec cionais Federais fora das Capitais, quando o interesse público recomendar, às quais competirão a representação judicial de autarquias e fundações sediadas
em sua área de atuação, e o assessoramento jurídico
quanto às matérias de competência legal ou regulamentar das entidades e autoridades assessoradas.
§ 6º As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais prestarão assessoramento jurídico a órgãos e autoridades
de autarquias e fundações de âmbito nacional localizados em sua área de atuação, que não disponham
de órgão descentralizado da respectiva procuradoria
especializada, e farão, quando necessário, a representação judicial dessas entidades.
§ 7º Quando o assessoramento jurídico de que
trata o § 6º envolver matéria especifica de atividade
fim da entidade, que exija manifestação de procuradoria especializada, ou decisão de autoridade superi-
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or da entidade, o Chefe da Procuradoria Federal não
especializada e o Procurador Seccional Federal encaminharão a matéria à correspondente Procuradoria
Especializada.
§ 8º Enquanto não instaladas as Procuradorias
Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais as suas competências poderão ser
exercidas pelos atuais órgãos jurídicos das autarquias e fundações de âmbito local, ou por Procuradoria
especializada da Procuradoria-Geral Federal existente na localidade, ou por Procuradoria da União, quanto à representação judicial e, quanto ao assessoramento jurídico, por Núcleo de Assessoramento Jurídico da Consultoria-Geral da União.
§ 9º Em cada Procuradoria de autarquia ou fundação federal de âmbito nacional e nas Procuradorias
Federais não especializadas haverá setor específico
de cálculos e perícias, a ser instalado conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade financeira.
§ 10. O Advogado-Geral da União indicará, para
os fins desta lei, as autarquias e fundações de âmbito
nacional.
Art. 11. É criado, na Procuradoria–Geral Federal, o cargo de Procurador–Geral Federal, de Natureza Especial, privativo de Bacharel em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade.
§ 1º O Procurador–Geral Federal é nomeado
pelo Presidente da República, mediante indicação do
Advogado-Geral da União.
§ 2º Compete ao Procurador–Geral Federal:
I – dirigir a Procuradoria–Geral Federal, coordenar suas atividades e orientar–lhe a atuação;
II – exercer a representação das autarquias e
fundações federais junto ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores;
III – sugerir ao Advogado-Geral da União medidas
de caráter jurídico de interesse das autarquias e fundações federais, reclamadas pelo interesse público;
IV – distribuir os cargos e lotar os Membros da
Carreira nas Procuradorias–Gerais ou Departamentos Jurídicos de autarquias e fundações federais;
V – disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de Procurador Federal;
VI – instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra Membros da Carreira de
Procurador Federal, julgar os respectivos processos e
aplicar as correspondentes penalidades;
VII – ceder, ou apresentar quando requisitados,
na forma da lei, Procuradores Federais; e
VIII – editar e praticar os atos normativos ou
não, inerentes a suas atribuições.
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§ 1º No desempenho de suas atribuições, o Procurador–Geral Federal pode atuar junto a qualquer ju ízo ou Tribunal.
§ 2º É permitida a delegação das atribuições
previstas nos incisos II e IV aos Procuradores–Gerais
ou Chefes de Procuradorias, Departamentos, Consultorias ou Assessorias Jurídicas de autarquias e
fundações federais.
Art. 12. Os cargos, e seus ocupantes, da Carreira de Procurador Federal criada pela Medida Provisória nº 2.2.9-43, de 6 de setembro de 2001, integram
quadro próprio da Procuradoria–Geral Federal.
§ 1º Compete ao Advogado-Geral da União, re lativamente à Carreira de Procurador Federal e seus
Membros:
I – disciplinar, promover e homologar os concursos públicos, de provas e títulos, de ingresso na Car reira de Procurador Federal;
II – distribuir os cargos pelas três categorias da
Carreira; e
III – determinar o exercício provisório de Procurador Federal em órgãos da Advocacia–Geral da
União.
§ 2º Até que a Procuradoria-Geral Federal dis ponha de orçamento próprio, a remuneração dos
Membros da Carreira de Procurador Federal incumbe
a autarquia ou fundação federal em que o servidor estiver lotado ou em exercício temporário, e à Advocacia-Geral da União quando em exercício temporário
em órgãos desta.
§ 3º Os dirigentes dos órgãos jurídicos da Pro curadoria–Geral Federal serão nomeados por indicação do Advogado-Geral da União.
§ 4º O Presidente da República poderá delegar
ao Advogado–Geral da União competência para pro ver, nos termos da lei, os cargos, efetivos e em comissão, da Procuradoria– Geral Federal.
§ 5º São criados na Procuradoria–Geral Federal
um cargo de Subprocurador-Geral Federal, DAS
101.6, um de Adjunto de Consultoria e um de Contencioso, DAS 102.5, um de Chefe de Gabinete do Pro curador-Geral Federal, DAS 101.4.
Art. 13. A Advocacia-Geral da União dará o apoio técnico, financeiro e administrativo à Procuradoria–Geral Federal na sua fase de implantação.
Art. 14. O Advogado-Geral da União editará os
atos necessários dispondo sobre a competência, a
estrutura e o funcionamento da Procuradoria–Geral
Federal, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. A representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11A e 11B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993,
acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
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de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente
assumida pela Procuradoria–Geral Federal, conforme ato do Advogado–Geral da União, observado o
disposto no § 8º do art. 10.
Art. 15. O disposto nos arts. 10 e 11 não se aplica à Procuradoria–Geral do Banco Central do Brasil.
Art. 16. A Carreira de Assistente Jurídico, da
Advocacia–Geral da União, passa a denominar–se
Carreira de Consultor Jurídico Federal.
§ 1º Os cargos efetivos da Carreira de que trata
o caput, vagos e ocupados, passam a denominar–se
Consultor Jurídico Federal.
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos atuais
cargos de Assistente Jurídico cuja inclusão em quadro
suplementar está prevista no art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
§ 3º Os atuais cargos em comissão de Consultor
Jurídico, existentes nos Ministérios, são transformados
em cargos de igual natureza, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores – DAS-101.5, de Chefe de
Consultoria Jurídica.
Art. 17. É criado o cargo de Diretor do Centro de
Estudos da Advocacia-Geral da União, DAS 101.5.
§ 1º São transformados em cargos de Coordenador–Geral os cargos de Procurador Seccional da
União das Procuradorias Seccionais desativadas.
§ 2º São transformados em cargos de Subprocurador Regional da União os cargos de Procurador–Chefe das Procuradorias da União que vierem a
ser desativadas em decorrência da aplicação do art.
3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
Art. 18. Esta Lei extra em rigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se o art. 8ºA e o § 7º do art. 17
da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.632, DE 2002
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Advocacia-Geral da União, a criação
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na
AGU – GDAA, cria a Procuradoria-Geral
Federal, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passam a integrar o Quadro de Pessoal
da Advocacia-Geral da União – AGU, os cargos de
provimento efetivo, de nível superior, intermediário ou
auxiliar, ocupados por servidores do Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, ou planos correlatos das
autarquias e fundações públicas, de carreiras estruturadas, que estejam em exercício na AGU na data de
publicação desta lei.
§ 1º Os servidores de que trata o caput poderão optar por permanecer no quadro permanente de
pessoal do órgão ou entidade de origem, devendo
fazê-lo perante a AGU, de forma irretratável, em até
trinta dias contados da publicação desta Lei.
§ 2º Na hipótese da opção mencionada no § 1º o
servidor poderá permanecer em exercício na AGU,
não fazendo à percepção da Gratificação Temporária,
instituída pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e
da Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo
na AGU – GDAA, devida, exclusivamente, aos servidores per tencentes ao Quadro de Pessoal da AGU,
não integrantes das carreiras jurídicas da Instituição.
§ lº A GDAA será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor na AGU, bem assim do de sempenho institucional, na forma, critérios e procedimentos estabelecidos em ato do Advogado-Geral da
União.
§ 2º A GDAA terá como limites a seguinte pontuação, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo a esta lei:
I – máximo de 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo de dez pontos por servidor.
§ 3º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe a AGU para ser atribuído aos servidores corresponderá a oitenta vezes o numero de
servidores ativos por nível, que faz jus a GDAA, em
exercício na AGU.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 5º A avaliação de desempenho institucional visa
aferir o desempenho, coletivo no alcance dos objetivos
organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além
de outras características específicas da AGU.
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§ 6º Enquanto não editado o ato a que se refere
§ 1º deste ar tigo, a GDAA corresponderá a setenta
pontos por servidor.
§ 7º O servidor que não se encontre na AGU no
efetivo exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo, somente fará jus a GDAA, observado o dis posto no § 6º.
I – quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, calculada com base
nas mesmas regras válidas como se estivesse em
exercício na AGU, correspondendo à avaliação institucional ao mesmo número de pontos a que faria jus
na unidade organizacional de lotação na AGU;
II – quando cedido para órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, se investido em cargo em
comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 4, ou equivalente, em valor correspondente a oitenta pontos percentuais incidentes
sobre o vencimento básico do servidor; e
III – quando cedido para órgão ou entidades do
Poder Executivo Federal, ao investido em cargo de
Natureza Especial ou em comissão do Grupo DAS,
níveis 6 e 5, ou equivalentes, calculada com base no
limite máximo de pontos.
Art. 3º A GDAA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
benefícios ou vantagens.
Art. 4º Os servidores de que trata o art. 2º não fazem jus à percepção de qualquer outra espécie de
vantagem que tenha como fundamento o desempenho profissional, individual coletivo ou institucional ou
a produção, e em especial à:
I – Gratificação Temporária instituída pela Lei nº
9.028, de 1995;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativo instituída pela Lei nº 10.404,
de 9 de janeiro de 2002; e
III – Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 5º A GDAA integrará os proventos da apo sentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média aritmética dos valores recebidos nos
últimos sessenta meses ou;
II – o valor correspondente a dez pontos percentuais, quando atribuída por período inferior a sessenta
meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões concedidas até a data de publicação desta Lei
aos servidores integrantes do Quadro da AGU de que
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trata o art. 63, da Lei Complementar nº 73, de 1993,
aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 6º A aplicação do disposto nesta Lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão ge ral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 7º Poderão continuar percebendo a Gratificação de Representação de Gabinete ou a Gratificação Temporária os demais servidores ou empregados
em exercício na AGU na data de publicação desta Lei,
não abrangidos pelo art. 1º, vedada a mudança de nível, ficando extintas estas quando cessar o exercício
do servidor ou empregado na instituição.
Art. 8º Em decorrência do disposto nesta Lei, fi cam extintas as Gratificações Temporárias e as Gratificações de Representação de Gabinete não atribuídas a servidor ou empregado até a data de publicação desta Lei, bem como aquelas atribuídas aos servidores referidos no § 2º do art. 1º
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda
Nacional designados representantes judiciais da
União nos termos do art. 69 da Lei Complementar nº
73, de 1993, poderão continuar percebendo a Gratificação Temporária até que seja fixada a nova remuneração da Carreira.
Art. 9º É criada a Procuradoria-Geral Federal, à
qual fica assegurada autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à Advocacia-Geral da
União a supervisão da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete a
representação judicial e extrajudicial das autarquias e
fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável
ou judicial.
§ 1º No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento, à Procuradoria-Geral Federal aplica-se, no que couber, o disposto no art. 11 da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 2º Integram a Procuradoria-Geral Federal as
Procuradorias, Departamentos Jurídicos, Consultorias Jurídicas ou Assessorias Jurídicas das autarquias
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e fundações federais, como órgãos de execução desta, mantidas as suas atuais competências.
§ 3º Serão mantidos, como Procuradorias Federais especializadas, os órgãos jurídicos de autarquias
e fundações de âmbito nacional.
§ 4º Serão instaladas Procuradorias Federais
não especializadas em Brasília e nas Capitais dos
Estados, às quais incumbirão a representação judicial
e as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos das entidades de âmbito local.
§ 5º Poderão ser instaladas Procuradorias Seccionais Federais fora das Capitais, quando o interesse público recomendar, às quais competirão a representação judicial de autarquias e fundações sediadas
em sua área de atuação, e o assessoramento jurídico
quanto às matérias de competência legal ou regulamentar das entidades e autoridades assessoradas.
§ 6º As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais prestarão assessoramento jurídico a órgãos e autoridades
de autarquias e fundações de âmbito nacional localizados em sua área de atuação, que não disponham
de órgão descentralizado da respectiva procuradoria
especializada, e farão, quando necessário, a representação judicial dessas entidades.
§ 7º Quando o assessoramento jurídico de que
trata o § 6º envolver matéria específica de atividade
fim da entidade, que exija manifestação de procuradoria especializada, ou decisão de autoridade superior da entidade, o Chefe da Procuradoria Federal não
especializada e o Procurador Seccional Federal encaminharão a matéria à correspondente Procuradoria
Especializada.
§ 8º Enquanto não instaladas as Procuradorias
Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais as suas competências poderão ser
exercidas pelos atuais órgãos jurídicos das autarquias e fundações de âmbito local, ou por Procuradoria
especializada da Procuradoria-Geral Federal existente na localidade, ou por Procuradoria da União, quanto à representação judicial e, quanto ao assessoramento jurídico, por Núcleo de Assessoramento Jurídico da Consultoria-Geral da União.
§ 9º Em cada Procuradoria de autarquia ou fundação federal de âmbito nacional e nas Procuradorias
Federais não especializadas haverá setor específico
de cálculos e perícias, a ser instalado conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade financeira.
§ 10. O Advogado-Geral da União indicará, para
os fins desta Lei, as autarquias e fundações de âmbito nacional.
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Art. 11. É criado, na Procuradoria-Geral Federal,
o cargo de Procurador-Geral Federal, de Natureza
Especial, privativo de Bacharel em Direito de elevado
saber jurídico e reconhecida idoneidade.
§ 1º O Procurador-Geral Federal é nomeado
pelo Presidente da República, mediante indicação do
Advogado-Geral da União.
§ 2º Compete ao Procurador-Geral Federal:
I – dirigir a Procuradoria-Geral Federal, coordenar suas atividades e
orientar-lhe a atuação;
II – exercer a representação das autarquias e
fundações federais junto ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores;
III – sugerir ao Advogado-Geral da União medidas
de caráter jurídico de interesse das autarquias e fundações federais, reclamadas pelo interesse público;
IV – distribuir os cargos e lotar os Membros da
Carreira nas Procuradorias-Gerais ou Departamentos
Jurídicos de autarquias e fundações federais;
V – disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de Procurador Federal;
VI – instaurar sindicância, e processos administrativos disciplinares contra Membros da Carreira de
Procurador Federal, julgar os respectivos processos e
aplicar as correspondentes penalidades;
VII – ceder, ou apresentar quando requisitados,
na forma da lei, Procuradores Federais, e atribuições.
VIII – editar e praticar os atos normativos ou
não, inerentes a suas atribuições.
§ 1º No desempenho de suas atribuições, o Procurador-Geral Federal pode atuar junto a qualquer juízo ou Tribunal.
§ 2º É permitida a delegação das atribuições
previstas nos incisos II e IV aos Procuradores-Gerais
ou Chefes de Procuradorias, Departamentos, Consultorias ou Assessorias Jurídicas de autarquias e
fundações federais.
Art. 12. Os cargos, e seus ocupantes, da Carreira de Procurador Federal criada pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, integram
quadro próprio da Procuradoria-Geral Federal.
§ 1º Compete ao Advogado-Geral da União, re lativamente à Carreira de Procurador Federal e seus
Membros:
I – disciplinar, promover e homologar os concursos públicos, de provas e títulos, de ingresso na Car reira de Procurador Federal;
II – distribuir os cargos pelas três categorias da
Carreira; e
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III – determinar o exercício provisório de Procurador Federal em órgãos da Advocacia-Geral da
União.
§ 2º Até que a Procuradoria-Geral Federal dis ponha de orçamento próprio, a remuneração dos
Membros da Carreira de Procurador Federal incumbe
a autarquia ou fundação federal em que o servidor estiver lotado ou em exercício temporário, e à Advocacia-Geral da União quando em exercício temporário
em órgãos desta.
§ 3º Os dirigentes dos órgãos jurídicos da Pro curadoria-Geral Federal serão nomeados por indicação do Advogado-Geral da União.
§ 4º O Presidente da República poderá delegar
ao Advogado-Geral da União competência para pro ver, nos termos da lei, os cargos, efetivos e em comissão, da Procuradoria-Geral Federal.
§ 5º São criados na Procuradoria-Geral Federal
um cargo de Subprocurador-Geral Federal, DAS
101.6, um de Adjunto de Consultoria e um de Contencioso, DAS 102.5, um de Chefe de Gabinete do Pro curador-Geral Federal, DAS 101.4.
Art. 13. A Advocacia-Geral da União dará o apoio técnico, financeiro e administrativo à Procuradoria-Geral Federal na sua fase de implantação.
Art. 14. O Advogado-Geral da União editará os
atos necessários dispondo sobre a competência, a
estrutura e o funcionamento da Procuradoria-Geral
Federal, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. A representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11-A e l1-B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993,
acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente
assumida pela Procuradoria-Geral Federal, conforme
ato do Advogado-Geral da União, observado o disposto no § 8º do art. 10.
Art. 15. O disposto nos arts. 10 e 11 não se aplica à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil.
Art. 16. A Carreira de Assistente Jurídico, da
Advocacia-Geral da União, passa a denominar-se
Carreira de Consultor Jurídico Federal.
§ 1º Os cargos efetivos da Carreira de que trata
o caput, vagos e ocupados, passam a denominar-se
ConsuLtor Jurídico Federal.
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos atuais
cargos de Assistente Jurídico cuja inclusão em qua dro suplementar está prevista no art. 46 da Medida
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
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§ 3º Os atuais cargos em comissão de Consultor
Jurídico, existentes nos Ministérios, são transformados em cargos de igual natureza, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores – DAS-101.5, de Chefe
de Consultoria Jurídica.
Art. 17. É criado o cargo de Diretor do Centro de
Estudos da Advocacia-Geral da União, DAS 101.5.
§ 1º São transformados em cargos de Coordenador-Geral os cargos de Procurador Seccional da
União das Procuradorias Seccionais desativadas.
§ 2º São transformados em cargos de Subprocurador Regional da União os cargos de Procurador-Chefe das Procuradorias da União que vierem a
ser desativadas em decorrência da aplicação do art.
3º da Lei nº 9.028, de 1995.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Ficam revogados o art. 8º-A e o § 7º do
art. l7 da Lei nº 9.028 de 12 de abril de 1995, acres centados pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24
de agosto de 2001.
Brasília

EM Interministerial nº 105/MP/AGU
Brasília, 5 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei, que
dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União – AGU e a criação da Gratificação de De sempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU e da Procuradoria-Geral Federal.
2. Para que se compreenda a relevância do que
está sendo proposto afigura-se necessário comentar
que a Lei Orgânica da AGU – Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993 – ao estruturar e organizar o funcionamento da Instituição incumbida da re presentação judicial e extrajudicial da União, ocupou-se, inicialmente, da parte integrada por seus
membros efetivos, assim compreendidos os Advoga-
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dos da União, Procuradores da Fazenda Nacional e
Assistentes Jurídicos.
3. Disciplinou, em relação a esse segmento, aspectos gerais do ingresso, lotação, distribuição, promoção, direitos, deveres e proibições, denominando-o de quadro próprio.
4. Com a finalidade de estruturar e organizar, de
forma célere, o funcionamento das atividades de apoio técnico-administrativo às ações de consultoria e
assessoramento jurídico desempenhadas pela Insti tuição, a Lei Orgânica conferiu poder específico ao
Advogado-Geral da União para requisitar servidores
dos órgãos ou entidades da Administração Federal
para o desempenho de atividade na AGU, não vinculando essa requisição ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
5. Adicionalmente, nos primeiros meses de fun cionamento da AGU, o Poder Executivo editou Medida Provisória – convertida na Lei nº 9.028, de 12 de
abril de 1995 – dispondo sobre o exercício, em caráter
emergencial e provisório, das atribuições Institucionais previstas na Lei Complementar nº 73, de 1993, até
a criação e implantação da estrutura administrativa
da Advocacia-Geral da União.
6. Na oportunidade, as atividades de apoio técnico-administrativo foram organizadas a partir da atribuição de Gratificação Temporária pelo exercício na
AGU, com a ressalva expressa de que seriam atribuídas até a implantação do quadro de cargos efetivos
da Instituição.
7. Recentemente, em 2000, o Poder Executivo
estruturou a carreira de Procurador Federal, atribuindo competência ao Advogado-Geral da União para
disciplinar o concurso público de ingresso, a lotação e
distribuição dos membros da carreira, bem assim critérios para avaliação de desempenho. O mesmo ato
disciplinou a criação, na AGU, de quadro suplementar
de cargos privativos de bacharel em direito.
8. Vencida essa etapa inicial de estruturação
dos quadros de pessoal da área jurídica do Poder
Executivo, faz-se oportuno ultimar na composição do
Quadro de Pessoal da AGU, especificamente a parte
destinada ao apoio de todas as atividades técnicas,
administrativas e logísticas desenvolvidas pela Insti tuição no cumprimento de sua missão.
9. A providência assegurará, por um lado, a formação e o desenvolvimento de um perfil profissional
técnico mais perene para a força de trabalho da Instituição, uma vez que a rotatividade inerente aos recursos humanos requisitados junto aos diversos órgãos
e entidades da administração pública e a variedade
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de culturas organizacionais das quais os mesmos
provem impactam o processo de capacitação.
10. O presente Projeto de Lei, seguindo as diretrizes técnicas adotadas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo – SIPEC,
apresenta diversos aspectos que merecem destaque
nos parágrafos seguintes.
11. Inicialmente, prevê-se a redistribuição dos
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, de nível superior, intermediário ou auxiliar, do Pla no de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela
Lei nº 5.645, de l0 de dezembro de 1970, ou planos
correlatos das autarquias e fundações públicas, não
integrantes de carreiras estruturadas, que estejam
em exercício na AGU na data de publicação desta Lei.
Esses servidores, ao lado dos servidores redistribuídos para a AGU, na forma do art. 63 da Lei Complementar nº 73, de 1993, passam a integrar o Quadro
de Pessoal da instituição.
12. Aos servidores redistribuídos por intermédio
desta Lei, cerca de 1.350, segundo dados do Sistema
de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, é
dado o direito de opção de permanecerem no quadro
permanente de pessoal do órgão ou entidade de ori gem, até trinta dias após a publicação desta Lei. Tal
medida respeita a decisão individual do servidor e as segura, no caso de opção pelo órgão ou entidade de
origem, a manutenção do exercício na AGU, hipótese
em que o servidor perceberá a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa –
GDATA, em sua origem, de forma não cumulativa com
outra gratificação instituída com o mesmo fundamento ou com a Gratificação de Representação de Gabinete.
13. Alinhado com a estratégia de desenvolvimento do servidor público, o
projeto prevê a instituição da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU – GDAA, devida, exclusivamente,
aos servidores pertencente ao Quadro de Pessoal da
AGU, não integrantes das carreiras jurídicas da Instituição.
14. A GDAA será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor na AGU, bem assim de me tas de desempenho institucional na forma, critérios e
procedimentos estabelecidos em ato do Advogado-Geral da União. Os servidores a que se refere este
Projeto de Lei, que não se encontrem no efetivo exercício das atividades inerentes aos respectivos cargos
ou funções, somente farão jus à GDAA em hipóteses
regulamentadas no Projeto. O objetivo dessa regulamentação é preservar a finalidade de avaliação de
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desempenho intrínseca à retribuição mediante gratificação.
15. A GDAA terá como limites máxino cem pontos por servidor e mínimo de dez pontos por servidor.
Cada ponto, para os cargos de nível superior, corresponde a R$11,50, para os de nível intermediário, a
R$6,09 e para os de nível auxiliar, a R$3,35. Esses
valores não implicam aumento de despesa, considerando-se a atribuição de oitenta pontos na média por
servidor.
16. A avaliação de desempenho individual visa a
aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição
individual para o alcance dos objetivos organizacionais. A avaliação de desempenho institucional visa a
aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e
atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas da
AGU.
17. Evitando duplicidade na retribuição dos servidores, propõe-se, cm caráter genérico, a vedação
aos integrantes da Carreira de percepção de qualquer
outra espécie de vantagem que tenha como fundamento o desempenho profissional, individual, coletivo
ou institucional ou a produção. Em especial, fica vedada a percepção da Gratificação Temporária instituída
pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa instituída peia Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de
2002, bem assim da Gratificação de Representação
de Gabinete. Fica mantida a percepção conjunta, de
forma não cumulativa, da Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, que não servirá de base de cálculo para quaisquer benefícios ou vantagens.
18. A fim de que não haja solução de continuidade das atividades de apoio e até que se implemente o
disposto no art. 5º da Lei de 8.682, de 14 de julho de
1993, poderão permanecer na AGU servidores e empregados requisitados que se encontrem em exercício na data de publicação da lei que está sendo pro posta, sendo permitida a manutenção da Gratificação
Temporária, exceto para aqueles a quem foi dado o
direito de opção, som mudança de nível ou nova de signação, ficando extintas estas quando cessar o
exercício do servidor ou empregado na Instituição.
19. Em decorrência do disposto neste Projeto de
Lei, ficam extintas as Gratificações Temporárias e as
Gratificações de Representação de Gabinete, não
atribuídas até a publicação desta Lei, existentes na
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AGU, observada a hipótese mencionada no item an terior.
20. Por fim, cumpre-nos registrar que este Pro jeto de Lei guarda consonância com as disposições
do § lº do art. 169 da Constituição Federal e com as
normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 uma vez que não haverá a geração de despesa nova, mas apenas a substituição de
uma gratificação por outra de igual valor, o que significa que no presente exercício já se encontra incluído no montante orçamentário destinado à AGU
para despesas com pessoal.
21. Serão abrangidos por este Projeto de Lei
um mil quinhentos e trinta servidores, sendo cento e
setenta e três de nível superior, um mil trezentos e
vinte de nível intermediário e trinta e sete de nível
auxiliar, incluídos os aposentados e instituidores de
pensão.
22. Quanto à criação da Procuradoria-Geral
Federal – PGF na estrutura organizacional da AGU,
é bom que se ressalte que representa um avanço
considerável na forma de atuação dessa unidade,
sem acarretar aumento de despesas, uma vez que
estão sendo criados apenas três novos cargos comissionados, aproveitando-se quanto aos demais a
estrutura já existente, e a instalação de uma Procuradoria Federal não especializada trará como conseqüência a desativação das Procuradorias das pequenas entidades de âmbito local, o que pode redundar em economia e melhoria de qualidade do
trabalho realizado.
23. A introdução do dispositivo relativo à alteração da denominação da Carreira de Assistente Jurídico justifica-se pelo emprego de denominação idên tica em carreiras integrantes das defensorias públicas estaduais. Tal circunstância compromete a iden tidade dos membros efetivos da Advocacia-Geral da
União hoje sujeitos àquela denominação. Impõe-se,
destarte a adoção da norma proposta para o fim de
resgatar a especificidade das atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo Federal
atribuídas àqueles profissionais.
24. Estas, Senhor Presidente, silo as razões
que nos levam a submeter à apreciação de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei.
Respeitosamente, – Guilherme Gomes Dias
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão – Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral
da União.
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MENSAGEM Nº 235
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão e do Advogado-Geral da União, o texto do
projeto de lei que “Dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Advocacia-Geral da União, a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU – GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras providências.
Brasília, 5 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da
União e das Autarquias Federais, e dá
outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais obedecerá às
diretrizes estabelecidas na presente lei.
Art. 2º Os cargos serão classificados como de
provimento em comissão e de provimento efetivo,
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos.
De Provimento em Comissão:
I – Direção e Assessoramento Superiores.
de Provimento Efetivo;
II – Pesquisa Científica e Tecnológica;
III – Diplomacia;
IV – Magistério;
V – Polícia Federal;
VI – Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
VII – Artesanato;
VIII – Serviços Auxiliares;
IX – outras atividades de nível superior;
X – outras atividades de nível médio.
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 9.028, DE 12 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral
da União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 3º Aos Procuradores Regionais da União incumbe orientar e supervisionar, tecnicamente, os re presentantes judiciais da União com exercício no âm bito da jurisdição dos respectivos Tribunais Regionais
Federais, respeitada a competência dos Procuradores Regionais da Fazenda Nacional”.
Parágrafo único. A orientação e a supervisão
previstas neste artigo serão prestadas por intermédio
dos Procuradores-Chefes das Procuradorias da
União nos Estados, inclusive às Procuradorias Seccionais.
Art. 4º Na defesa dos direitos ou interesses da
União, os órgãos ou entidades da Administração Fe deral fornecerão os elementos de fato, de direito e outros necessários à atuação dos membros da AGU, in clusive nas hipóteses de mandado de segurança, habeas data e habeas corpus impetrados contra ato
ou omissão de autoridade federal.
§ 1º As requisições objeto deste artigo terão tratamento preferencial e serão atendidas no prazo ne las assinalado.
§ 2º A responsabilidade pela inobservância do
disposto neste ar tigo será apurada na forma da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se às requisições feitas pelos representantes judiciais da União
designados na forma do art. 69 da Lei Complementar
nº 73, de 1993.
....................................................................................
Art. 8º São criadas quarenta e uma Procuradorias Seccionais da União, a serem implantadas, conforme a necessidade do serviço, nas cidades onde estejam instaladas varas da Justiça Federal.
Art. 9º São criados um cargo de Diretor-Geral de
Administração, DAS 101.5, quatro cargos de Coordenador-Geral, DAS 101.4, um cargo de Assessor Jurídico, DAS 102.3, dois cargos de Coordenador, DAS
101.3, nove cargos de Chefe de Divisão, DAS 101.2,
dois cargos de Chefe de Serviço, DAS 101.1, dois cargos de Oficial-de-Gabinete, DAS 101.1, destinados à
composição da Diretoria-Geral de Administração; vin -
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te e sete cargos de Procurador-Chefe, DAS 101.5, titulares das Procuradorias da União nos Estados e no
Distrito Federal, de que trata o art. 2º, inciso II, alínea
a, da Lei Complementar nº 73, de 1993; quarenta cargos de Procurador Seccional da União, DAS 101.4,
três cargos de Adjunto do Advogado-Geral da União,
DAS 102.5, três cargos de Adjunto do Procurador-Geral da União, DAS 102.4, e dois cargos de Assessor
Jurídico, DAS 102.3.
....................................................................................
Art. 11. A União poderá, perante Tribunal situado
fora da sede de Procuradoria Regional, ser representada por seu Procurador-Chefe.
Art. 12. O disposto no art. 14 da Lei nº 8.460, de
17 de dezembro de 1992, não se aplica à escolha dos
ocupantes dos cargos em comissão da AGU, até que
tenha sido organizado seu quadro de cargos efetivos
e regularmente investidos os titulares de sessenta por
cento destes.
....................................................................................
Art. 17. Até que sejam implantados os quadros
de cargos efetivos da Advocacia-Geral da União, o
Advogado-Geral da União poderá atribuir a servidor
em exercício e a representante judicial da União de signado na forma do art. 69 da Lei Complementar nº
73, de 1993, Gratificação Temporária pelo exercício
na Advocacia-Geral da União, observado o disposto
neste ar tigo.
§ 1º A Gratificação Temporária será paga de
acordo com os níveis e fatores constantes do Anexo
III, aplicados sobre o valor do vencimento básico do
cargo efetivo de Advogado da União de Categoria
Especial.
§ 2º Os critérios para a atribuição da Gratificação Temporária serão estabelecidos em decreto.
§ 3º A Gratificação Temporária, compatível com
as demais vantagens atribuídas ao cargo efetivo ou
ao emprego permanente do servidor, não se incorpora ao vencimento nem aos proventos de aposentadoria ou de pensão, e não servirá de base de cálculo
para quaisquer outros benefícios, vantagens, ou con tribuições previdenciárias ou de seguridade.
§ 4º A Gratificação Temporária não poderá ser
atribuída a ocupantes de cargo ou função de confiança ou a titular de gratificação de representação de gabinete.
§ 5º O pagamento da Gratificação Temporária
cessará para os representantes judiciais da União designados na forma do art. 69 da Lei Complementar nº
73, de 1993, na data de vigência da Lei a que se refe-
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re o parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar
nº 73, de 1993.
§ 6º A Gratificação Temporária não será computada para os efeitos do art. 12 da Lei nº 8.460, de
1992.
Art. 18. Os cargos em comissão de Assessor
Técnico transpostos para o Gabinete do Advogado-Geral da União, conforme o disposto no art. 3º da
Lei nº 8.682, de 14 de julho de 1993, serão providos
por profissionais idôneos de nível superior.
*Vide Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.

....................................................................................
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Acresce e altera dispositivos das
Leis nºs. 8.437, de 30 de junho de 1992,
9.028, de 12 de abril de 1995, 9.494, de 10
de setembro de 1997, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.429, de 2 de junho de 1992,
9.704, de 17 de novembro de 1998, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
das Leis nºs 5.869 de 11 de janeiro de
1973, e 4.348, de 26 de junho de 1964, e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................
Art. 3º A Lei nº 9.028, de 1995, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º Os Procuradores Regionais da
União exercerão a coordenação das atividades das Procuradorias da União localizadas
em sua área de atuação.
§ 1º O Advogado-Geral da União, com
o objetivo de racionalizar os serviços, poderá desativar Procuradoria da União situada
em Capital de Unidade da Federação onde
esteja instalada Procuradoria Regional, hipótese em que esta absorverá as atribuições daquela.
§ 2º Ocorrendo à hipótese de que trata
o § 1º, incumbirá ao Advogado-Geral da
União dispor sobre a reestruturação da Procuradoria Regional, podendo remanejar cargos e servidores da Procuradoria desativada.
§ 3º A reestruturação e o remanejamento de que trata o § 2º serão possíveis
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inclusive na hipótese de coexistência das
duas Procuradorias, conveniente a utilização de estrutura de apoio única para atender a ambas.
§ 4º Com a mesma finalidade de racionalização de serviços, fica o Advogado-Geral da União igualmente autorizado a desativar ou deixar de instalar Procuradoria Seccional da União, aplicando-se à hipótese, no
que couber, o disposto na parte final do § 1º
e no § 2º deste artigo.” (NR)
“Art 4º...................................................
............................................................
§ 4º Mediante requisição do Advogado-Geral da União ou de dirigente de Procuradoria da Advocacia-Geral da União, e para
os fins previstos no caput, os órgãos e as
entidades da Administração Federal designarão servidores para que atuem como peritos ou assistentes técnicos em feitos específicos, aplicáveis a esta requisição as disposições dos § 1º e 2º do presente artigo.”
(NR)
“Art. 8º-A. É criada, na Consultoria-Geral da União, a Coordenadoria dos Órgãos
Vinculados, para auxiliá-la na coordenação
dos órgãos jurídicos das entidades vinculadas aos Ministérios.
§ 1º O Coordenador dos Órgãos Vinculados
será designado pelo Consultor-Geral da União.
§ 2º O Advogado-Geral da União editará ato,
nos termos do art.45 da Lei Complementar no 73, de
1993, dispondo sobre a Coordenadoria de que trata
este artigo, bem como sobre outras coordenadorias
que venham a ser instaladas na Consultoria-Geral da
União.” (NR)
“Art. 8º-B. São instituídas na Advocacia-Geral
da União, com funções de integração e coordenação,
a Câmara de Atividades de Contencioso e a Câmara
de Atividades de Consultoria.
Parágrafo único. As Câmaras objeto do caput
terão disciplinamento em ato do Advogado-Geral da
União.” (NR)
“Art. 8º-C. O Advogado-Geral da União, na defesa dos interesses desta e em hipóteses as quais possam trazer reflexos de natureza econômica, ainda
que indiretos, ao erário federal, poderá avocar, ou in tegrar e coordenar, os trabalhos a cargo de órgão jurídico de empresa pública ou sociedade de economia
mista, a se desenvolverem em sede judicial ou extrajudicial.
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Parágrafo único. Poderão ser cometidas, à Câ mara competente da Advocacia-Geral da União, as
funções de executar a integração e a coordenação
previstas neste artigo.” (NR)
“Art. 8º-D. É criado o Departamento de Cálculos
e Perícias da Advocacia-Geral da União, integrante
da estrutura organizacional da Procuradoria-Geral da
União e ao titular desta imediatamente subordinado.
§ 1º Ao Departamento de Cálculos e Perícias
compete, especialmente:
I – supervisionar, coordenar, realizar, rever e
acompanhar os trabalhos técnicos, de cálculo e perícias, referentes aos feitos de interesse da união, de
suas autarquias e fundações públicas, às liquidações
de sentença e aos processos de execução; e
II – examinar os cálculos constantes dos precatórios judiciários de responsabilidade da União, das
autarquias e fundações públicas federais, antes do
pagamento dos respectivos débitos.
§ 2º O Departamento de Cálculos e Perícias
participará, nos aspectos de sua competência, do
acompanhamento, controle e centralização de precatórios, de interesse da Administração Federal direta e
indireta, atribuídos à Advocacia-Geral da União pela
Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000.
§ 3º As unidades, das autarquias e fundações
públicas, que tenham a seu cargo as matérias de
competência do Departamento de Cálculos e Perícias, da Advocacia-Geral da União, atuarão sob a su pervisão técnica deste.
§ 4º Os órgãos e entidades da Administração
Federal prestarão, ao Departamento de Cálculos e
Perícias, o apoio que se faça necessário ao desempenho de suas atividades, inclusive colocando à sua disposição pessoal especializado.
§ 5º O Advogado-Geral da União disporá, nos
termos do art.45 da Lei Complementar nº 73, de
1993, sobre o Departamento de Cálculos e Perícias e
editará os demais atos necessários ao cumprimento
do disposto neste artigo.” (NR)
“Art. 8º-E. É criada, na Procuradoria-Geral da
União, a Coordenadoria de Ações de Recomposição
do Patrimônio da União, com a finalidade de recuperar perdas patrimoniais sofridas pela União, à qual in cumbe também a execução de títulos judiciais e extrajudicias, inclusive os expedidos pelo Tribunal de Con tas da União.
Parágrafo único. As demais Procuradorias da
União poderão ter unidades com semelhantes atribuições, conforme dispuser o ato do Advogado-Geral da
União.”
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(NR)
“Art. 8º-F. O Advogado-Geral da União poderá
instalar Núcleos de Assessoramento Jurídico nas Capitais dos Estados e, quando o interesse do serviço
recomendar, em outras cidades.
§ 1º Incumbirão aos Núcleos atividades de as sessoramento jurídico aos órgãos e autoridades da
Administração Federal Direta localizados fora do Dis trito Federal, quanto as matérias de competência le gal ou regulamentar dos órgãos e autoridades assessorados, sem prejuízo das competências das Consultorias Jurídicas dos respectivos Ministérios.
§ 2º As matérias específicas do Ministério ao
qual pertença o órgão ou a autoridade assessorados,
que requeiram a manifestação da Consultoria Jurídica, serão a esta encaminhadas pelo Coordenador do
Núcleo de Assessoramento Jurídico.
§ 3º O Advogado-Geral da União providenciará
a lotação, nos Núcleos de Assessoramento Jurídico,
dos Assistentes Jurídicos integrantes da Advocacia-Geral da União, inclusive do quadro suplementar,
que estejam em exercício em cidade sede dos referidos Núcleos, respeitados os casos de cessão a outros órgãos ou entidades, bem como os de designação como representante judicial da União, de que trata o art.69 da Lei Complementar nº 73, de 1993.
§ 4º Excepcionalmente, o Advogado-Geral da
União poderá designar, para ter exercício nos Núcleos de Assessoramento Jurídico, Outros membros efetivos da Advocacia-Geral da União, bem como Procuradores Federais.
§ 5º Os Núcleos de Assessoramento Jurídico integram a Consultoria-Geral da União.
§ 6º Os recursos eventualmente necessários à
instalação e manutenção dos Núcleos de Assessoramento Jurídico, correrão à conta de dotações orçamentárias da Advocacia-Geral da União.
§ 7º O Advogado-Geral da União editará ato,
nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 73, de
1993, dispondo sobre os Núcleos de Assessoramento Jurídico de que trata este artigo.” (NR)
“Art. 8º-G. São criadas, na Consultoria Jurídica
do Ministério da Defesa, as Consultorias Jurídicas-Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, ficando extintas as Consultorias Jurídicas dos antigos Ministérios Militares.
§ 1º As Consultorias Jurídicas-Adjuntas objeto
deste artigo terão competência especializada, cabendo-lhes, no respectivo âmbito de atuação e no que
couber, os poderes funcionais previstos no art. 11 da
Lei Complementar nº 73, de 1993, sem prejuízo da
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competência geral da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa.
§ 2º Os cargos em comissão de Consultor Jurídico-Adjunto decorrentes do que dispõe este artigo
serão DAS 101.4.
§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º, são remanejados, dos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, três car gos DAS 101.5 das extintas Consultorias Jurídicas, e,
da Secretaria de Gestão para o Ministério da Defesa,
três cargos DAS 101.4.
§ 4º O Advogado-Geral da União disporá, em
ato próprio, editado nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 73, de 1993, sobre a competência, a es trutura e o funcionamento da Consultoria Jurídica do
Ministério da Defesa e respectivas Consultorias Jurídicas-Adjuntas.” (NR)
“Art. 11-A. Fica autorizada a Advocacia-Geral da
União a assumir, por suas Procuradorias, temporária e
excepcionalmente a representação judicial de autarquias ou fundações públicas nas seguintes hipóteses:
I – ausência de procurador ou advogado;
II – impedimento dos integrantes do órgão jurídico.
§ lº A representação judicial extraordinária pre vista neste artigo poderá ocorrer por solicitação do dirigente da entidade ou por iniciativa do Advogado-Geral da União.
§ 2º A inexistência de órgão jurídico integrante
da respectiva Procuradoria ou Departamento Jurídico, em cidade sede de Órgão judiciário perante o qual
corra feito de interesse de autarquia ou fundação da
União, configura a hipótese de ausência prevista no
inciso I deste artigo.
§ 3º O Advogado-Geral da União, com a finalidade de suprir deficiências ocasionais de Órgãos Vinculados à Advocacia-Geral da União, poderá designar
para prestar-lhes colaboração temporária membros
efetivos da Advocacia-Geral da União, Procuradores
Autárquicos, Assistentes Jurídicos e Advogados de
outras entidades, seja em atividades de representação judicial ou de consultoria e assessoramento jurídicos, estando, enquanto durar a colaboração temporária, investidos dos mesmos poderes conferidos aos
integrantes do respectivo Órgão Vinculado.” (NR)
“Art. 11-B. A representação judicial da União,
quanto aos assuntos confiados às autarquias e fun dações federais relacionadas no Anexo V a esta lei,
passa a ser feita diretamente pelos órgãos próprios
da Advocacia-Geral da União, permanecendo os
Órgãos Jurídicos daquelas entidades responsáveis
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pelas respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos.
§ 1º Os Procuradores Autárquicos, Assistentes
Jurídicos e Advogados integrantes dos quadros das
entidades de que trata o caput neles permanecerão,
até que a lei disponha sobre a nova forma de representação judicial, direta e indireta, da União, consideradas as suas entidades autárquicas e fundacionais,
bem como sobre a prestação de consultoria e assessoramento jurídicos a essas entidades.
§ 2º Os órgãos jurídicos das entidades relacionadas no Anexo V desta lei continuarão, até 7 de julho
de 2000, como co-responsáveis pela representação
judicial quanto aos assuntos de competência da res pectiva autarquia ou fundação.
§ 3º As citações, intimações e notificações das
autarquias e fundações relacionadas no Anexo V desta lei, bem como nas hipóteses de que trata o art.
11-A, serão feitas às respectivas Procuradorias da
Advocacia-Geral da União, asseguradas aos seus
membros, no exercício da representação judicial de
que trata o art. 11-A e este artigo, as prerrogativas
processuais previstas em lei.
§ 4º Os Órgãos Jurídicos das entidades de que
trata o caput , juntamente com os respectivos Órgãos
da Advocacia-Geral da União, no prazo de sessenta
dias, farão o levantamento dos processos judiciais em
andamento, indicando a fase em que se encontram.
§ 5º Até o advento da Lei referida no § 1º deste
artigo, o Advogado-Geral da União, de ofício ou mediante proposta de dirigente de Procuradoria da União,
poderá designar Procuradores Autárquicos, Advogados e Assistentes Jurídicos das entidades relacionadas no Anexo V desta lei para terem exercício nas
Procuradorias da Advocacia-Geral da União.
§ 6º A Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio permanece responsável pelas atividades
judiciais que, de interesse individual ou coletivo dos
índios, não se confundam com a representação judicial da União.
§ 7º Na hipótese de coexistirem, em determinada ação, interesses da União e de índios, a Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio ingressará no feito juntamente com a Procuradoria da Advocacia-Geral da UnIão.” (NR)
“Art. 17. ..............................................................
...........................................................................
§ 7º Observado o disciplinamento deste ar tigo, a
Gratificação Temporária será atribuída, nos níveis e
valores constantes do art. 41, § 2º, da Medida Provisória nº 2.150-42, de 24 de agosto de 2001, a servido-
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res do Plano de Classificação de Cargos – PCC que,
não integrando carreiras estruturadas, sejam redistribuídos para a Advocacia-Geral da União e, nas mes mas condições, àqueles objeto do art. 63 da Lei Complementar nº 73, de 1993, até que seja implantado o
quadro de apoio da Instituição.” (NR)
“Art. l9. ...............................................................
...........................................................................
§ 5º As transposições efetivadas por este artigo
alcançaram tão-somente servidores estáveis no ser viço público, mencionados no item I do caput” (NR)
“Art. 19-A. São transpostos, para a Carreira de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, os
atuais cargos efetivos da Administração Federal direta, privativos de bacharel em Direito, cujas atribuições, fixadas em ato normativo hábil, tenham conteúdo eminentemente jurídico e correspondam àquelas
de assistência fixadas aos cargos da referida Carreira, ou as abranjam, e os quais:
I – estejam vagos; ou
II – tenham como titulares servidores, estáveis
no serviço público, que:
a) anteriormente a 5 de outubro de 1988 já detinham cargo efetivo, ou emprego permanente, privativo
de bacharel em Direito, de conteúdo eminentemente ju rídico, nos termos do caput, na Administração Federal
direta, autárquica ou fundacional, conforme as normas
constitucionais e legais então aplicáveis;
b) investidos após 5 de outubro de 1988, o te nham sido em decorrência de aprovação em concurso público ou da aplicação do § 3º do art. 41 da Cons tituição.
§ 1º Nas situações previstas no inciso II, a transposição objeto deste ar tigo abrange os cargos e seus
titulares.
§ 2º A transposição de servidor egresso de au tarquia ou fundação pública federal, prevista no inciso
II, alíneas a e b, alcança tão-somente aquele que
passou a integrar a Administração direta em decorrência da extinção ou da alteração da natureza jurídica da entidade à qual pertencia, e desde que as atri buições da respectiva entidade e o seu quadro de
pessoal tenham sido, por lei, absorvidos por órgãos
da Administração direta.
§ 3º Às transposições disciplinadas neste artigo
aplicam-se, também, a correlação e os procedimentos constantes do art. 19 desta Lei (§§ 2º, 3º e 4º).
§ 4º As transposições de que trata este artigo
serão formalizadas em ato declaratório do Advogado-Geral da União.
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§ 5º Os eventuais efeitos financeiros, das transposições em referência, somente serão devidos, aos
seus beneficiários, a partir da data em que publicado
o ato declaratório, objeto do § 4º.
§ 6º Os titulares máximos dos órgãos da Admi nistração Federal direta, nos quais existam cargos na
situação descrita no caput e inciso I, deverão indicá-los à Advocacia-Geral da União, por intermédio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. explicitando, relativamente a cada cargo vago, sua ori gem, evolução, atribuições e regência normativa.
§ 7º Cada caso deverá ser instruído pelo órgão
de recursos humanos do respectivo Ministério ou Se cretaria de Estado, com a documentação necessária
a comprovar que o servidor atende ao disposto neste
artigo, após o que deverá ser encaminhado ao Advo gado-Geral da União, na forma por ele regulamentada, acompanhado de manifestação conclusiva do
respectivo órgão de assessoramento jurídico.” (NR)
“Art. 21. Aos titulares dos cargos de Advogado
da União, de Procurador da Fazenda Nacional e de
Assistente Jurídico das respectivas carreiras da
Advocacia-Geral da União incumbe representá-la ju dicial e extrajudicialmente, bem como executar as atividades de assessoramento jurídico do Poder Executivo, conforme dispuser ato normativo do Advogado-Geral da União.” (NR)
“Art. 24-A. A União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas e emolumentos e demais
taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação rescisória, em quaisquer foros e instâncias.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a todos os processos administrativos e judiciais
em que for parte o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, seja no pólo ativo ou passivo, extensiva a isenção à pessoa jurídica que o representar em
Juízo ou fora dele.” (NR)
....................................................................................
....................................................................................
LEI DELEGADA Nº 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992
Institui Gratificações de Atividade
para os Servidores Civis do Poder Executivo, revê Vantagens e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que no uso da delegação constante
da Resolução CN nº 1, de 30 de julho de 1992 decreto
a seguinte lei:
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Art. 1º Ficam instituídas gratificações de atividade de pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo, regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.
Art. 2º Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juizes do Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:
I – 80% a partir de 1º de agosto de 1992;
II – 100% a partir de 1º de outubro de 1992;
III – 120% a partir de 1º de novembro de 1992;
IV – 140% a partir de 1º de fevereiro de 1993;
V – 160% a partir de lº de abril de 1993.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002
Dispõe sobre a criação da gratificação de desempenho de atividade Técnico-Administrativa – GDATA, e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de fevereiro
de 2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico -Administrativa – GDATA, devida aos servidores alcançados pelo Anexo V da Lei nº 9.367, de 16
de dezembro de 1996, e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju lho de 1978, que não estejam organizados em carreira, que não tenham tido alteração em sua estrutura
remuneratória entre 30 de setembro de 2001 e a data
da publicação desta lei, bem como não percebam
qualquer outra espécie de vantagem que tenha como
fundamento o desempenho profissional, individual ou
institucional ou a produção.
Art. 2º A gratificação instituída no art. 1º terá
como limites:
I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo, 10 (dez) pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser
atribuído aos servidores corresponderá a 75 (setenta
e cinco) vezes o número de servidores ativos por ní vel, que faz jus à GDATA, em exercício no órgão ou
entidade.
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§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e individual.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de
trabalho, além de outras características especificas
de cada órgão ou entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 3º O Ato do Poder Executivo disporá sobre
os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações o do pagamento da gratificação,
inclusive na hipótese de ocupação do cargos e funções de confiança.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de atribuição da GDATA serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos e das entidades
da Administração Pública Federal.
Art. 4º A GDATA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
outros benefícios ou vantagens.
Art. 5º A GDATA integrará os proventos da apo sentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos 60
(sessenta) meses; ou
II – o valor correspondente a 10 (dez) pontos,
quando percebida por período inferior a 60 (sessenta)
meses.
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta lei apli ca-se o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que sejam
editados os atos referidos no art. 3º a GDATA será
paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou
cargos e funções comissionadas e de confiança, que
a ela fazem jus, nos valores correspondentes a 37,5
(trinta e sete vírgula cinco) pontos por servidor.
Art. 7º A GDATA será paga, com a observância do
disposto no art.6º , até que se efetivem as avaliações
que considerem as condições específicas de exercício
profissional, em valor correspondente a 50 (cinqüenta)
pontos aos servidores alcançados pelo art. 1º:
I – cedidos aos Estados do Amapá, Roraima e
Rondônia, com fundamento no art. 31 da Emenda
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Constitucional nº 19, de 1998, e no § 2º do art.19 da
Lei Complementar nº° 41, de 22 de dezembro de
1981; ou
II – à disposição de Estados, Distrito Federal ou
Municípios, conforme disposto no art. 20 da Lei nº
8.270, de 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. O regulamento de que trata o
art.3º “poderá estabelecer mecanismos de repasse
de recursos que permitam aos Estados, Distrito Federal e Municípios implementar o pagamento da
GDATA.
Art. 8º Ao servidor ativo beneficiário da gratificação instituída por esta lei que obtiver pontuação inferior a 50 (cinqüenta) pontos em duas avaliações individuais consecutivas será assegurado processo de ca pacitação, de responsabilidade do órgão ou entidade
de lotação.
Art. 9º A GDATA não será devida àqueles que
não se encontram no desempenho de atribuições de correntes da condição de servidor público federal.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1º de fevereiro de 2002.
Brasília, 9 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Martus Tavares.
LEI COMPLEMENTAR Nº 73,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993
Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Órgãos da Advocacia-Geral da União
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Das Consultorias Jurídicas
Art. 11. As Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Esta do, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Se cretarias da Presidência da República e ao Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente:
I – assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;
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II – exercer a coordenação dos órgãos jurídicos
dos respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas;
III – fixar a interpretação da Constituição, das
leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser
uniformemente seguida em suas áreas de atuação e
coordenação quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União;
IV – elaborar estudos e preparar informações,
por solicitação de autoridade indicada no caput deste
artigo;
V – assistir a autoridade assessorada rio controle interno da legalidade administrativa dos atos a se rem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles
oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação
jurídica;
VI – examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:
a) os textos de edital de licitação, como os dos
respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a
serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.
CAPÍTULO VII
Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Art. 12. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente subordinado ao titular do MinistériO da Fazenda, compete especialmente:
I – apurar a liquidez e certeza da divida ativa da
União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins
de cobrança, amigável ou judicial;
II – representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de caráter tributário;
III – (Vetado);
IV – examinar previamente a legalidade dos
contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive referentes à
divida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou judicial;
V – representar a União nas causas de natureza
fiscal.
Parágrafo único. São consideradas causas de
natureza fiscal as relativas a:
I – tributos de competência da União, inclusive
infrações à legislação tributária;
II – empréstimos compulsórios;
III – apreensão de mercadorias, nacionais ou
estrangeiras;
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IV – decisões de órgãos do contencioso administrativo fiscal;
V – benefícios e isenções fiscais;
VI – créditos e estímulos fiscais à exportação;
VII – responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos;
VIII – incidentes processuais suscitados em
ações de natureza fiscal.
....................................................................................
TÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
....................................................................................
Art. 63. Passam a integrar o Quadro da Advocacia-Geral da União os cargos efetivos das atividades-meio da Consultoria-Geral da República e seus
titulares.
Art. 64. Até que seja promulgada a lei prevista
no art.26 desta Lei Complementar, ficam assegurados aos titulares dos cargos efetivos e em comissão,
privativos de Bacharel em Direito, dos atuais órgãos
da Advocacia Consultiva da União, os vencimentos e
vantagens a que fazem jus.
....................................................................................
Art. 69. O Advogado-Geral da União poderá,
tendo em vista necessidade do serviço, designar, ex cepcional e provisoriamente, como representantes judiciais da União, titulares de cargos de Procurador da
Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico.
Parágrafo único. No prazo de dois anos, contado
da publicação desta Lei Complementar, cessará a fa culdade prevista neste artigo.
Art. 70. (Vetado).
....................................................................................
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm bito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................
Carreiras e Cargos da Área Jurídica
....................................................................................

409
Terça-feira 25 13069

Art. 46. Os cargos efetivos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, privativos de
Bacharel em Direito, que não foram transpostos pela
Lei nº 9.028, de 1995, nem por esta Medida Provisória, para as Carreiras de Assistente Jurídico e de Procurador Federal, comporão quadros suplementares
em extinção.
§ 1º O quadro suplementar relativo aos servidores da Administração Federal direta de que trata o caput inclui-se na Advocacia-Geral da União.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos integrantes da Carreira Policial Federal, aos cargos de
Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador da
Procuradoria Especial da Marinha, Juiz-Presidente e
Juiz do Tribunal Marítimo.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2002
(Nº 6.035/2002, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a profissão de agente Comunitário de Saúde, nos termos desta lei.
Parágrafo único. O exercício da profissão de
Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º A profissão de Agente Comunitário de
Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividade de
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local
deste.
Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde deverá
preencher os seguintes requisitos para o exercício da
profissão:
I – residir na área da comunidade em que atuar;
II – haver concluído com aproveitamento curso
de qualificação básica para a formação de agente Comunitário de Saúde;
III – haver concluído o ensino fundamental.
§ 1º Os que na data de publicação desta Lei
exerçam atividades próprias de Agente Comunitário
de Saúde, na forma do art. 2º, ficam dispensados do
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requisito a que se refere o inciso III deste ar tigo, sem
prejuízo do disposto no § 2º.
§ 2º Caberá ao Ministério da Saúde estabelecer
o conteúdo programático do curso de que trata o inciso II deste artigo, bem como dos módulos necessários à adaptação da formação curricular dos agentes
mencionados no § 1º.
Art. 4º O Agente comunitário de saúde prestará
os seus serviços ao gestor local do SUS, mediante
vínculo direto ou indireto.
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Saúde
a regulamentação dos serviços de que trata o caput.
Art. 5º O disposto nesta lei não se aplica ao tra balho voluntário.
Art. 6º Esta li entra em vigor na data de sua pu blicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.035, DE 2002
Cria a Profissão de Agente Comunitário e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a profissão de Agente Comunitário de Saúde, nos termos desta lei.
Parágrafo único. O exercício da profissão de
Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º A profissão de Agente Comunitário de
Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividade de
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais
ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local
deste.
Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde deverá
preencher os seguintes requisitos para o exercício da
profissão:
I – residir na área da comunidade em que atuar;
II – haver concluído, com aproveitamento, curso
de qualificação básica para a formação de Agente
Comunitário de Saúde;
III – haver concluído o ensino fundamental.
§ 1º Os que na data de publicação desta Lei
exerçam atividades próprias de Agente Comunitário
de Saúde, na forma do art. 2º, ficam dispensados do
requisito a que se refere o inciso III deste ar tigo, sem
prejuízo do disposto no § 2º.
§ 2º Caberá ao Ministério da Saúde estabelecer
o conteúdo programático do curso de que trata o inciso II deste artigo, bem como dos módulos necessári-
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os à adaptação da formação curricular dos agentes
mencionados no § 1º.
Art. 4º O Agente Comunitário de Saúde prestará
os seus serviços ao gestor local do SUS, mediante
vínculo direto ou indireto.
Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica ao trabalho voluntário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 44
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se nhores Ministros de Estado da Saúde e do Trabalho e
Emprego, o texto do projeto de lei que “Cria a Profissão de Agente
Comunitário de Saúde e dá outras providencias”.
Brasília, 28 de janeiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Interministerial nº 6/MS/MTE
Brasília, 25 de janeiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de dirigir-nos a Vossa Excelência para propor o encaminhamento ao Congresso
Nacional de projeto de lei instituindo a categoria pro fissional do Agente Comunitário de Saúde – ACS –,
trabalhador indispensável e insubstituível na consolidação da política de Governo voltada à transformação do modelo de atenção à saúde no País.
O modelo até então prevalente foi construído
ao longo de décadas, tendo como principal característica o atendimento de necessidades sentidas a
partir da demanda espontânea das pessoas aos
serviços, em especial a hospitais. Trata-se, portanto,
de um modelo centrado na doença e não na saúde.
A política adotada pelo Governo de Vossa
Excelência está alterando de forma contundente tal
lógica visto que, ao privilegiar a promoção da saúde,
cria as condições para a prestação de uma atenção
à saúde integral, resolutiva, com qualidade e humanizada.
A transformação em curso está assentada na
reorganização da atenção básica, nível capaz de
responder à maioria das necessidades de saúde da
população. A estratégia dessa reorganização é o
Programa de Saúde da Família – PSF – que se ba-
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seia na atuação de uma equipe composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes
comunitários. Responsável por uma comunidade es pecífica, a equipe desenvolve ações – individuais e
coletivas – de promoção, proteção e recuperação da
saúde a partir do núcleo familiar, encaminhando, de
forma adequada, a serviços de maior complexidade
apenas os casos que requeiram este atendimento.
Um dos princípios do PSF é o vínculo entre a
equipe de saúde da família e a população sob a sua
responsabilidade, buscando-se a importante co-responsabilidade sobre a saúde, quer do ponto de vista
individual, quer da respectiva comunidade. O agente
comunitário de saúde é o elemento da equipe que viabiliza essa parceria tendo em conta que ele é, necessariamente, um integrante, devidamente capacitado,
da comunidade onde atua.
O Agente Comunitário de Saúde tem papel sin gular na criação desse vínculo de co-responsabilidade que, por viver na área em que atua, tem toda iden tidade com a população, interagindo com ela de ma neira desenvolta, enfrentando os mesmos problemas
e compartilhando os mesmos sonhos. É, seguramente, uma ponte insubstituível para sintonizar a comunidade com a Unidade de Saúde da Família, onde tra balham, grande parte do tempo, os demais pares da
equipe. Trata-se, de fato, de um novo e diferenciado
ator no grupo dos trabalhadores de saúde.
Estamos convencidos, Senhor Presidente, que
a consolidação do trabalho dos ACS é uma necessidade imperiosa para assegurar uma eficaz atenção
básica de saúde e, por conseguinte, garantir a plena
efetivação do modelo a que nos referimos inicialmente. As condições são mais favoráveis para tal, visto
que o País conta hoje com mais de 150 mil ACS, atu ando em 85% dos municípios brasileiros (mais de
4.700 municípios).
Nesse sentido, é que submetemos à apreciação de Vossa Excelência o apenso projeto de lei –
acompanhado do Anexo des ta Exposição de Motivos – que se destina a prover os meios para consolidar o papel do ACS no novo modelo de atenção à
saúde do País.
Respeitosamente, – José Serra, Ministro de
Estado da Saúde.
Francisco Dornelles, Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego.

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2002
Cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada a profissão de Agente Comunitário de Saúde, nos termos desta lei.
Parágrafo único. O exercício da profissão de
Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Art. 2º A profissão de Agente Comunitário de
Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste.
Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde deverá
preencher os seguintes requisitos para o exercício da
profissão:
I – residir na área da comunidade em que atuar;
II – haver concluído, com aproveitamento, curso
de qualificação básica para a formação de Agente
Comunitário de Saúde; e
III – haver concluído o ensino fundamental.
§ 1º Os cidadãos que na data de publicação
desta lei exerçam atividades próprias de Agente Co munitário de Saúde, na forma do art. 2º, ficam dispensados do requisito a que se refere o inciso III deste artigo, sem prejuízo do disposto no § 2º.
§ 2º Caberá ao Ministério da Saúde estabelecer o conteúdo programático do curso de que trata o
inciso II deste artigo, bem como dos módulos necessários à adaptação da formação curricular dos
agentes mencionados no § 1º
Art. 4º o Agente Comunitário de Saúde prestará os seus serviços ao gestor local do SUS, mediante vínculo direto ou indireto.
Art. 5º O disposto nesta lei não se aplica ao
trabalho voluntário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto tem a mesma redação do
Projeto de Lei nº 6.035, de 2002, remetido à Câmara dos Deputados pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, acompanhado de Exposição de Motivos dos Ministros de Estado da Saúde e do Trabalho e Emprego.
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Pretendemos com a iniciativa trazer para o Se nado a discussão desse importante projeto, concomitante com sua apreciação naquela Casa e com isto
agilizar sua aprovação no Congresso Nacional.
Estamos convictos de que a institucionalização
dessa profissão, indispensável atividade no âmbito do
SUS, tal como concebido no Ministério da Saúde irá,
sem dúvida, acelerar a consolidação do Programa de
Saúde da Família – PSF.
Vislumbramos nesse Programa, que tem como
uma das peças fundamentais o Agente Comunitário
de Saúde, a solução inteligente dos graves problemas
de saúde pública que ainda afligem a nossa gente.
Ao adotar este projeto, o faço pelas razões ex postas na seguinte exposição, que transcrevo aqui
por considerá-la irrefutável:
“A transformação em curso está assentada na
reorganização da atenção básica, nível capaz de res ponder à maioria das necessidades de saúde da po pulação. A estratégia dessa reorganização é o Programa de Saúde da Família – PSF – que se baseia na
atuação de uma equipe composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários. Responsável por uma comunidade especifica, a
equipe desenvolve ações – individuais e coletivas –
de promoção, proteção e recuperação da saúde a
partir do núcleo familiar, encaminhando, de forma
adequada, a serviços de maior complexidade apenas
os casos que requeiram este atendimento.
Um dos princípios do PSF é o vínculo entre a
equipe de saúde da família e a população sob a sua
responsabilidade, buscando-se a importante co-responsabilidade sobre a saúde, quer do ponto de vista
individual, quer da respectiva comunidade. O Agente
Comunitário de Saúde é o elemento da equipe que viabiliza essa parceria tendo em conta que ele é, necessariamente, um integrante, devidamente capacitado, da comunidade onde atua.
O Agente Comunitário de Saúde tem papel sin gular na criação desse vínculo de co-responsabilidade que, por viver na área em que atua, tem toda iden tidade com a população, interagindo com ela de ma neira desenvolta, enfrentando os mesmos problemas
e compartilhando os mesmos sonhos. E, seguramente, uma ponte insubstituível para sintonizar a comunidade com a Unidade de Saúde da Família, onde tra balham, grande parte do tempo, os demais pares da
equipe. Trata-se, de fato de um novo e diferenciado
ator no grupo dos trabalhadores de saúde”.
Por tudo isto é que estamos convictos de que
a institucionalização dessa nova força de trabalho,
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que representa hoje um contingente superior a 150
mil trabalhadores, distribuídos e atuando em mais
de 4.700 municípios brasileiros, irá assegurar uma
eficaz atenção básica de saúde, garantindo, assim,
a plena efetivação do Programa de Saúde da Família em bases sólidas, resgatando, definitivamente,
mais essa dívida social para com o povo brasileiro,
motivo suficiente para que esta nossa iniciativa mereça o necessário apoio dos meus ilustres Pares.
Sala das Sessões, 29 de maio de 2002. – Senador Teotônio Vilela Filho.

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 76, DE 2002
(Nº 6.530, 2002, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a remuneração dos
Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, dos Cargos
de Direção – CD e das Funções Gratificadas – FG das Instituições Federais de
Ensino, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As remunerações dos Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo–Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, e dos Cargos
de Direção – CD das Instituições Federais de Ensino,
constituídas de parcela única, passam a ser as cons tantes do Anexo a esta lei.
§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta, investido nos cargos a que
se refere o caput deste ar tigo, poderá optar por unia
das remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os limites fixados pela Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994:
I – a remuneração do Cargo em Comissão,
acrescida dos anuênios;
II – a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão e a remuneração do cargo efetivo ou
emprego; ou
III – a remuneração do cargo efetivo ou emprego, acrescida dos seguintes percentuais da remuneração do respectivo Cargo em Comissão:
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a) sessenta e cinco por cento da remuneração
dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, níveis 1 e 2;
b) setenta e cinco por cento da remuneração
dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, nível 3; e
c) quarenta por cento da remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial, do Grupo
DAS, níveis 4, 5 e 6 e dos CD, níveis 1, 2, 3 e 4.
§ 2º O docente da carreira de Magistério, integrante do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei nº 7.596,
de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de De dicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção –
CD ou Função Gratificada – FG, nas Instituições Fe derais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos ter mos da alínea b do inciso III do § 1º do art 1º desta lei.
§ 3º O docente a que se refere o § 2º cedido para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de
Cargo em Comissão de Natureza Especial ou de Di reção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS
4, DAS 5 ou DAS 6, ou equivalentes, quando optante
pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o ven cimento acrescido da vantagem relativa ao Regime
de Dedicação Exclusiva.
§ 4º O acréscimo previsto no § 3º poderá ser
percebido, no caso de docente cedido para o Ministério da Educação, para o exercício de Cargo em Comissão nível DAS 3.
Art. 2º Os valores do Adicional de Gestão Edu cacional, a que se refere o art. 7º da Lei nº 9.640, de
25 de maio de 1998, relativos às Funções Gratificadas – FG, níveis 1, 2 e 3, das Instituições Federais de
Ensino, passam a ser R$344,16, R$194,19 e
R$154,33, respectivamente.
Art. 3º É de responsabilidade do órgão cessionário o pagamento da remuneração integral dos servidores da Administração Pública Federal cedidos, na
forma da lei, para Estados e Municípios para o exercício de cargos equivalentes aos de Natureza Especial
– NES e de DAS, de níveis 5 e 6, inclusive as parcelas
relativas às gratificações de desempenho ou de pro dutividade, calculadas em seu valor máximo.
Art. 4º o inciso II do art. 73 da Lei nº 10.233, de 5
de junho de 2001, e o inciso II do art. 17 da Lei nº
9.986, de 18 de julho de 2000, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 73. .................................................
..............................................................
II – quarenta por cento da remuneração do cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos Comissionados de Di -
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reção, de Gerência Executiva e de AssessorIa nos níveis CA I e II, e sessenta e cinco
por cento da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nível III e dos
de Assistência.” (NR)
“Art. 17. .................................................
..............................................................
II – quarenta por cento da remuneração do cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos níveis CA I e II, e sessenta e cinco
por cento da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nível III e dos
de Assistência.” (NR)
Art. 5º O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 93. .................................................
..............................................................
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando
de empregado ou servidor por ela requisitado,
as disposições dos §§ lº e 2º deste artigo.
§ 6º As cessões de empregados de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro
Nacional para o custeio total ou parcial da
sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II e §§ lº e 2º deste artigo, ficando o
exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto
nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 7º O Ministério do Orçamento e Ges tão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
poderá determinar a lotação ou o exercício
de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos §§ 2º deste artigo.” (NR)
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de
março de 2002.
Art. 7º Revogam-se o art. 68 e o Anexo XVI da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 6.530, DE 2002
Dispõe sobre a remuneração dos
Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, dos Cargos
de Direção – CD e das Funções Gratificadas – FG das Instituições Federais de
Ensino, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As remunerações dos Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, e dos Cargos
de Direção – CD das Instituições Federais de Ensino,
constituídas de parcela única, passam a ser as cons tantes do Anexo a esta lei.
§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta, investido nos cargos a que se
refere o caput deste artigo, poderá optar por uma das
remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os
limites fixados pela Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de
1994:
I – a remuneração do Cargo em Comissão,
acrescida dos anuênios;
II – a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão e a remuneração do cargo efetivo ou
emprego; ou
III – a remuneração do cargo efetivo ou emprego, acrescida dos seguintes percentuais da remuneração do respectivo Cargo em Comissão:
a) sessenta e cinco por cento da remuneração
dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, níveis 1 e 2;
b) setenta e cinco por cento da remuneração
dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, nível 3; e
c) quarenta por cento da remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial do Grupo
DAS, níveis 4, 5 e 6 e dos CD, níveis 1, 2, 3 e 4.
§ 2º O docente da carreira de Magistério, integrante do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei nº 7.596,
de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de De dicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção –
CD ou Função Gratificada – FG, nas Instituições Fe derais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos ter mos da alínea b do inciso III do § 1º do art 1º desta lei.
* Republicado em virtude de incorreção no anterior
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§ 3º O docente a que se refere o § 2º cedido para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de
Cargo em Comissão de Natureza Especial ou de Di reção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS
4, DAS 5 ou DAS 6, ou equivalentes, quando optante
pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o ven cimento acrescido da vantagem relativa ao Regime
de Dedicação Exclusiva.
§ 4º O acréscimo previsto no § 3º poderá ser
percebido, no caso de docente cedido para o Ministério da Educação, para o exercício de Cargo em Comissão nível DAS 3.
Art. 2º Os valores do Adicional de Gestão Edu cacional, a que se refere o art. 7º da Lei nº 9.640, de
25 de maio de 1998, relativos às Funções Gratificadas – FG, níveis 1, 2 e 3, das Instituições Federais de
Ensino, passam a ser R$344,16, R$194,19 e
R$154,33, respectivamente.
Art. 3º É de responsabilidade do órgão ces sionário o pagamento da remuneração in tegral dos
servidores da Administração Pública Federal cedidos, na forma da lei, para Estados e Municípios
para o exercí cio de cargos equivalentes aos de Na tureza Especial – NES e de DAS, de níveis 5 e 6, inclusive as parcelas relativas às gratificações de de sempenho ou de produtividade, calculadas em seu
valor máximo.
Art. 4º O inciso II do art. 73 da Lei nº 10.233, de 5
de junho de 2001, e o inciso II do art. 17 da Lei nº
9.986, de 18 de julho de 2000, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“II – quarenta por cento da remuneração do cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos níveis CA I e II, e sessenta e cinco
por cento da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nível III e dos
de Assistência.” (NR)
Art. 5º O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 93. .................................................
..............................................................
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando
de empregado ou servidor por ela requisita-
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do, as disposições dos §§ 1º e 2º deste ar tigo.
§ 6º As cessões de empregados de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro
Nacional para o custeio total ou parcial da
sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II e §§ 1º e 2º deste artigo, ficando o
exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto
nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 7º O Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, com a finalidade de
promover a composição da força de trabalho
dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do
constante no inciso I e nos §§ lº e 2º deste
artigo.” (NR)
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de
março de 2002.
Art. 7º Ficam revogados o art. 68 e o Anexo XVI
da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001.

Junho de 2002

MENSAGEM Nº 232
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, o texto do projeto de lei que “Dispõe sobre a
remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza
Especial – NES e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, dos Cargos de Direção –
CD e das Funções Gratificadas – FG das Instituições
Federais de Ensino, e dá outras providências”.
Brasília, 5 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
Em nº 107/MP
Brasília, 5 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à superior deliberação de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de lei que dispõe
sobre a remuneração dos Cargos em Comissão de
Natureza Especial – NES e do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, dos Cargos de
Direção – CD e das Funções Gratificadas – FG das
Instituições Federais de Ensino, no âmbito da Admi nistração Pública Federal.
2. A presente proposta visa à melhoria de remuneração de servidores que integram o grupo decisório
e de assessoria, que faz frente ao grande desafio de
transformar a administração pública brasileira, de forma que esta possa cumprir o seu papel de atender a
sociedade em suas demandas, gerenciando atividades de relevante interesse, pela natureza, grau de
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responsabilidade e complexidade, notadamente as
referentes ao desenvolvimento de programas e projetos decorrentes do Plano Plurianual – PPA
2000-2003, principal instrumento de planejamento de
médio prazo das ações do Governo, com mudanças
de grande impacto no sistema de planejamento e or çamento federais.
3. O Projeto de lei em pauta, tal como está sen do proposto, insere-se em um contexto amplo de im plementação de uma política de recursos humanos,
iniciada em 1995, tendo como escopo a valorização
do servidor público, com reflexos no sistema de remuneração e nos processos de recrutamento e seleção,
qualificação e desenvolvimento profissional.
4. Nesse sentido, foi feita a revisão de diversas
estruturas remuneratórias, abrangendo a quase totalidade dos servidores pertencentes às carreiras organizadas, com a introdução e a consolidação de parcelas variáveis vinculadas ao desempenho institucional
e individual, que permitem o reconhecimento das
competências profissionais e a retribuição proporcional à contribuição do servidor para o atingimento dos
objetivos organizacionais.
5. Dando continuidade ao ciclo de revisão das
estruturas salariais dos servidores públicos, o que se
propõe é que sejam alterados os valores da remuneração dos ocupantes dos Cargos em Comissão de
Natureza Especial – NES, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e dos Cargos de Direção – CD e Funções Gratificadas – FG das Instituições Federais de Ensino, bem como o percentual de
opção a que fazem jus os servidores detentores de
cargos efetivos, com extensão para os Cargos Comissionados gerenciais e de assessoria das Agências
Reguladoras, adotando-se um mesmo percentual
para cargos de mesma natureza e nível.
6. Cumpre ressaltar que a retribuição dos car gos comissionados foi fixada por intermédio da Lei nº
9.030, de 13 de março de 1995, sem qualquer atualização posterior, o que acabou por aumentar consideravelmente a diferença já existente entre a remuneração dos cargos de direção estratégica na Administração Pública e a de seus pares na iniciativa privada,
tornando os primeiros pouco competitivos e conseqüentemente levando à perda de profissionais altamente qualificados.
7. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
considerado plenamente atendido, uma vez que as
despesas relativas à medida em pauta em 2002. da
ordem de RS 60,4 milhões, encontram-se previstas
no Projeto de Lei Orçamentária Anual, com recursos
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alocados em funcional específica junto ao Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo absorvidas pela margem liquida de expansão para despesa~ de caráter continuado calculada e demonstrada
no anexo a lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.
8. Nos exercícios de 2003 e subseqüentes, a
despesa estimada em R$69,7 milhões representará
um acréscimo de R$9,3 milhões em relação a 2002,
montante que reduzirá a margem líquida de expansão
para despesas de caráter continuado daqueles exercícios, o que se mostra compatível com o aumento de receita decorrente do crescimento real da economia previsto, conforme demonstra a série histórica relativa à
ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
9. Serão abrangidos por esta medida vinte e
sete mil trezentos e quarenta servidores ocupantes
de Cargos em Comissão, sendo quarenta de Natureza Especial – NES, dezessete mil novecentos e qua renta e oito do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, três mil e quarenta Cargos de Direção – CD e seis mil trezentos e doze Funções Gratificadas – FG das Instituições Federais de Ensino, além
de novecentos e doze Cargos Comissionados das
Agências Resuladoras.
10.Faz parte ainda deste Projeto de Lei a proposta de alteração do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro, 1990, com vistas a ampliar as possibilidades de cessão quando se tratar de empregados de
empresa pública ou de sociedade de economia mista,
que receba recursos deo Tesouro Nacional para o
custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de
pessoal.
11. Estas. Senhor Presidente, são as razões que
me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de lei.
Respeitosamente, – Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis Da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais.
....................................................................................
TÍTULO III
Dos Direitos e Vantagens
....................................................................................

418

ANAIS DO SENADO FEDERAL

13078 Terça-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CAPÍTULO V
Dos Afastamentos
SEÇÃO I
Do Afastamento para Servir
a outro Órgão ou Entidade
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter
exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da
União, dos Estados. ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
* Art. 93 caput com redação dada pela Lei nº
8.270, de 17-12-1991.
I – para exercício de cargo em comissão ou fun ção de confiança;
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 8.270, de
17-12-1991;
II – em casos previstos em leis específicas.
* Inciso II com redação dada pela Lei nº 8.270,
de 1 7-12/1991.
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão
para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será
do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus
para cedente nos demais casos.
*1º com redação dada pela Lei nº 8.270, de
l7-121991.
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido à empresa
pública ou sociedade de economia mista, nos termos
das respectivas normas, optar pela remuneração do
cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas rea lizadas pelo órgão ou entidade de origem.
* 2º com redação dada pela Lei n 8.270, de
17-12-1991.
§ 3º A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União.
*§ 3º com redação dada pela Lei nº 8.270, de
17-12-1991.
§ 4º Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo
poderá ter exercício em outro órgão da Administração
Federal direta que não tenha quadro próprio de pes soal, para fim determinado e a prazo certo.
*§ 4º acrescentado pela Lei nº 8.270, de
17-12-1991.
§ 5º Aplicam-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as regras
previstas nos §§ lº e 2º deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista que
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional
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para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal.
* § 5º acrescentado pela Lei nº 9.527, de
10-12-1997
SEÇÃO II
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
I – tratando-se de mandato federal, estadual ou
distrital, ficará afastado do cargo;
II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua re muneração;
III – investido no mandato de vereador;
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da re muneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar nela sua
remuneração.
§ 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em
exercício estivesse.
§ 2º O servidor investido em mandato eletivo ou
classista não poderá ser removido ou redistribuído de
ofício para localidade diversa daquela onde exerce o
mandato.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.852, DE 4 FEVEREIRO DE 1994
Dispõe sobre a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, § 1º, da
Constituição Federal, dá outras providências.
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
I – como vencimento básico:
a) a retribuição a que se refere a art. 40 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, devida pelo efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela
regidos;
b) o soldo definido nos termos do art. 6º da Lei
nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os servidores militares;
c) o salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição ou nos contratos de trabalho,
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convenções, acordos ou dissídios coletivos, para os
empregados de empresas públicas, de sociedades
de economia mista, de suas subsidiárias, controladas
ou coligadas, ou de quaisquer empresas ou entidades de cujo capital ou patrimônio o poder ou indireto,
inclusive em virtude de público tenha o controle direto
incorporação ao patrimônio público;
II – como vencimentos, a soma do vencimento
básico com as vantagens permanentes relativas ao
cargo, emprego, posto ou graduação;
III – como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da
Lei nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de
sede ou indenização de transporte;
c) auxílio fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que
se refere o art. 18 da Lei nº 8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de
até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxilio natalidade;
i) adicional ou auxilio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em
lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou
dissídios coletivos e desde que o valor pago não ex ceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que fundamente
sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário
ou regulamentar anterior a lº de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade
ou pelo exercício de atividades penosas percebido
durante o período era que o beneficiário estiver sujeita às condições ou aos riscos que deram causa à sua
concessão;
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q) hora repouso e alimentação e adicional de
sobreaviso, a que se reterem, respectivamente, o inciso II do art. 3º e o inciso II do art. 6º da Lei nº 5.811, de
11 de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório es teja definido em lei, ou seja reconhecido no âmbito
das empresas publicas e sociedades de economia
mista, por ato do Poder Executivo.
§ lº O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza indenizatória.
§ 2º As parcelas de retribuição excluídas do al cance do inciso III não poderão ser calculadas sobre
base superior ao limite estabelecido no art. 3º.
Art. 2º Para os fins do inciso XII do art. 37 da
Constituição Federal, o maior valor de vencimentos
corresponderá, no Poder Executivo, a no máximo
90% (noventa por cento) da remuneração devida a
Ministro de Estado.
* Ver Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de
agosto de 2001.
....................................................................................
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10,
DE 31 DE AGOSTO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação da
remuneração dos militares das Forças
Armadas, altera as Leis nºS 3.765, de 4 de
maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro
de 1980, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................
Art. 40. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2001.
Art. 41. Ficam revogados o art. 2º, os §§ 1º, 2º,
3º 4º e 5º do art. 3º, os arts. 5º, 6º, 8º, 16, 17, 18, 19 e
22 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a alínea j do
inciso IV e o § lº do art. 5º, o § 5º do art. 63, a alínea a
do § 1º do art. 67, o art. 68, os §§ 4º e 5º do art. l10, os
incisos II, IV e V, e os § 2º e 3º do art. 137, os arts. 138,
156 e 160 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
o art. 7º da Lei nº 7.412, de 6 de dezembro de 1985, o
art. 2º da Lei nº 7.961, de 21 de dezembro de 1989, o
art. 29 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, a Lei
nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, o art. 6º da Lei
nº 8.448, de 21 de julho de 1992, os arts. 6º e 8º da Lei
nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, a Lei Delegada nº
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12, de 7 de agosto de 1992, o inciso I do art. 2º e os
arts. 20, 25, 26 e 27 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, o art. 2º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, a Lei nº 8.717, de 14 de outubro de 1993,
a alínea b, do inciso I do art. 1º da Lei nº 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, os arts. 3º e 6º da Lei nº 9.367, de
16 de dezembro de 1996, os arts. 1º ao 4º e 6º da Lei
nº 9.442, de 14 de março de 1997, a Lei nº 9.633, de
12 de maio de 1998, e a Medida Provisória nº 2.188-9,
de 24 de agosto de 2001.
Brasília, 31 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Geraldo Magela da Cruz Quintão – Pedro Malan – Mar tus Tavares.
LEI Nº 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987
Altera dispositivos do Decreto-Lei
nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei nº 900, de 29 de
dezembro de 1969, e pelo Decreto-Lei nº
2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de
setembro de 1969, e pelo Decreto-lei nº 2.299, de 21
de novembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – o inciso II do art. 4º fica acrescido da seguinte
alínea d, passando o atual § 1º a parágrafo único, na
forma abaixo:
“Art. 4º ...................................................
II – ........................................................
d) fundações públicas.
..............................................................
Parágrafo único. As entidades compreendidas
na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério
em cuja área de competência estiver enquadrada sua
principal atividade.
II – o art. 5º fica acrescido de um inciso e um parágrafo, a serem numerados, respectivamente, como
inciso IV e § 3º na forma abaixo:
“Art. 5º ..................................................
..............................................................
IV – Fundação Pública – a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito
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privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legis1ativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam
execução por órgãos ou entidades de direito
público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado
por recursos da União e de outras fontes.
..............................................................
§ 3º As entidades de que trata o inciso
IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de
sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações.
Art. 2º São classificadas como fundações públicas as fundações que passaram a integrar a
Administração Federal Indireta, por força do disposto no § 2º do art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decreto-lei
nº 2.299, de 21 de novembro de 1986.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.640, DE 25 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre o número de cargos
de direção e funções gratificadas das
instituições federais de ensino superior,
dos Centros Federais de Educação Tecnológica, das Escolas Agrotécnicas Federais, das Escolas Técnicas Federais,
das Instituições Federais de Ensino Militar, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º É criado o Adicional de Gestão Educacional, devido aos ocupantes dos cargos referidos no artigo anterior, observado o disposto no artigo seguinte.
Parágrafo único. Em função do disposto neste
artigo, os valores de remuneração atribuídos aos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Instituições Federais de Ensino passam a ser os constantes
dos Anexos V e VI desta lei.
Art. 8º O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta e investido em Cargo de Direção de Instituição Federal de Ensino, poderá optar,
exclusivamente, por uma das seguintes estruturas de
remuneração:
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I – pela remuneração total do cargo de direção;
ou
II – pela sua remuneração acrescida da parcela
variável correspondente à diferença entre o valor total
atribuído ao cargo de direção e tal remuneração: ou
III – pela sua remuneração acrescida de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do cargo de direção.
§ 1º No caso da opção referida no inciso I, o servidor perceberá somente a remuneração total do cargo de direção acrescida do adicional por tempo de
serviço.
§ 2º Para fins do cálculo da parcela variável referida no inciso II, considera-se remuneração do servidor aquela definida no inciso III do art. I da Lei nº
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos
Transportes Aquaviário e Terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, a Agência Na cional de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes, e dá outras providências.
CAPÍTULO VI
Das Agências Nacionais de Regulação
dos Transportes Terrestre e Aquaviário
....................................................................................
SEÇÃO VII
Dos Quadros de Pessoal
....................................................................................
Art. 73. Os ocupantes dos Cargos Comissionados a que se refere o inciso IV do art. 70, mesmo
quando requisitados de outros órgãos ou entidades
da Administração Pública, receberão remuneração
conforme a Tabela V do Anexo I.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos a que
se refere o caput poderão optar por receber a remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente no órgão de origem, acrescido do valor remuneratório adicional correspondente a:
I – parcela referente à diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente
de origem e o valor remuneratório do cargo exercido
na Agência: ou
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II – vinte e cinco por cento da remuneração do
cargo exercido na Agência, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos níveis CA 1 e CA II, e cinqüenta e cinco por
cento da remuneração dos Cargos Comissionados de
Assessoria, no nível CA III, e dos de Assistência.
Art. 74. Os Cargos Comissionados Técnicos a
que se refere o inciso V do art. 70 são de ocupação privativa de empregados do Quadro de Pessoal Efetivo e
dos Quadros de Pessoal Específico e em Extinção de
que tratam os arts. 113 e 114 e de requisitados de ou tros órgãos e entidades da Administração Pública.
Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo Comissionado Técnico será pago um valor acrescido ao salário ou vencimento, conforme a Tabela VI do Anexo I
desta Lei.
* Ver Medida Provisória Nº 2.217-3, de 4 de
setembro de 2001.
....................................................................................
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001
Altera a lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre. Cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, à Agência
Nacional de Transportes Terrestres, à
Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................................................
“Art. 74. Os Cargos Comissionados
Técnicos a que se refere o inciso V do
art.70 são de ocupação privativa de empregados do Quadro de Pessoal Efetivo e dos
Quadros de Pessoal Específico e em Extin ção de que tratam os arts. 113 e 114-A e de
requisitados de outros órgãos e entidades
da Administração Pública.
.....................................................”(NR)
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre a gestão de recursos
humanos das agências reguladoras e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 17. Os ocupantes de Cargo Comissionado,
mesmo quando requisitados de outros órgãos e entidades da Administração Pública, poderão receber a
remuneração do cargo na Agência ou a de seu cargo
efetivo ou emprego permanente no órgão ou na entidade de origem, optando, neste caso, por receber valor remuneratório adicional correspondente a:
I – parcela referente à diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente
de origem e o valor remuneratório do cargo exercido
na Agência: ou
II – vinte e cinco por cento da remuneração do
cargo exercido na Agência, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Asses soria nos níveis CA I e CA II, e cinqüenta e cinco por
cento da remuneração dos Cargos Comissionados de
Assessoria, no nível CA III, e dos de Assistência.
Art. 18. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, no prazo de trinta dias a
contar da publicação desta lei, tabela estabelecendo
as equivalências entre os Cargos Comissionados e
Cargos Comissionados Técnicos previstos no Anexo
II e os Cargos em Comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, para efeito de
aplicação de legislações especificas relativas à per cepção de vantagens, de caráter remuneratório ou
não, por servidores ou empregados públicos.
....................................................................................
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm bito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................
Art. 68. A remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores – DAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
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e dos Cargos de Direção das Instituições Federais de
Ensino, passa a ser constituída de uma única parcela
nos valores constantes do Anexo XVI desta Medida
Provisória.
§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta, investido nos cargos a que se
refere o caput deste artigo, poderá optar por uma das
remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os
limites fixados pela Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de
1994:
I – a remuneração do Cargo em Comissão ou de
Direção, acrescida dos anuênios;
II – a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão ou de Direção e a remuneração do cargo efetivo ou emprego; ou
III – a remuneração do cargo efetivo ou emprego, acrescida dos seguintes percentuais da remuneração do respectivo Cargo em Comissão ou de Direção:
a) sessenta por cento da remuneração dos cargos DAS níveis 1, 2 e 3;
b) vinte e cinco por cento dos cargos NES e
DAS níveis 4. 5 e 6; e
c) quarenta por cento dos CD níveis 1, 2, 3 e 4.
§ 2º O docente da carreira de Magistério, integrante do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei nº 7.596,
de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção –
CD ou Função Gratificada – FG, nas Instituições Federais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos ter mos da alínea c, inciso III, § 1º, deste ar tigo.
§ 3º O docente a que se refere o § 2º cedido para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de
Cargo em Comissão de Natureza Especial ou de Di reção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS
6, DAS 5 ou DAS 4, ou equivalentes, quando optante
pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o ven cimento acrescido da vantagem relativa ao Regime
de Dedicação Exclusiva.
§ 4º O acréscimo previsto no § 3º poderá ser
percebido, no caso de docente cedido para o Ministério da Educação, para o exercício de Cargo em Comissão de nível DAS 3.
Art. 69. Caso venha a ser extinta autarquia ou
fundação em cujo Quadro de Lotação de Pessoal se
incluam Procuradores Federais, estes serão redistribuídos para outras entidades.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 2002
(Nº 4.680/2001, na Casa de origem)
Regulamenta o exercício das atividades profissionais de Yôga e cria os
Conselhos Federal e Regionais de Yôga.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício das atividades profissionais
de Yôga e a designação de Profissional de Yôga são
prerrogativas dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Yôga.
Parágrafo único. Os dispositivos desta Lei apli cam-se aos profissionais de Yôga, Yóga, Ioga, independentemente da grafia e pronúncia adotadas, sem
discriminações.
Art. 2º Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Yôga, que normatizarão e
regularão o exercício dessas atividades profissionais.
§ 1º Os Conselhos Regionais de Yôga deverão
convalidar e registrar os certificados e diplomas anteriormente expedidos por cursos regulares.
§ 2º Os profissionais de Yôga que estejam no
exercício da profissão poderão se habilitar perante os
Conselhos Regionais.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.680, DE 2001
Regulamenta o exercício das atividades profissionais de Yôga e cria os
Conselhos Federal e Regionais de Yôga,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício das atividades profissionais
de Yôga e a designação de Profissional de Yôga são
prerrogativas dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Yôga.
Art. 2º Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Yôga, que normatizarão e
regularão o exercício dessas atividades profissionais.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Yôga é uma filosofia multimilenar da Índia, in troduzida no Brasil há mais de 50 anos, sem ter sido,
até hoje, regulamentada.
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Sua definição formal: “Yôga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao autoconhecimento”.
Para tanto, o Yôga se utiliza exclusivamente de
técnicas, a saber: respiratórios, linguagem gestual,
purificação das mucosas, vocalizações, técnicas corporais, relaxamento, concentração, meditação etc.
Evidentemente tais práticas não são anódinas.
Nas mãos de um instrutor qualificado, a utilização do
Yôga é sumamente benéfica à saúde e à qualidade
de vida. Por outro lado, nas mãos de um leigo desqualificado, a situação pode transitar desde a completa
inocuidade (caso em que o aluno estaria sendo espoliado, pagando por um efeito que não ocorrerá) até
danos à integridade física e à sanidade mental.
Por isso, é uma questão de respeito à vida e à
saúde da população, bem como de proteção do con sumidor contra o charlatanismo, regulamentar o exercício dessa profissão.
O presente projeto é fruto de uma profunda discussão entre os profissionais dessa nobre e milenar
arte, que vem sendo puxada pelo Mestre De Rose há
mais de vinte anos entre os instrutores de Yôga de diversas modalidades. Embasa-se, portanto, na experiência de praticantes qualificados, que introduziram o
Yôga nas universidades federais e católicas brasileiras como curso de extensão universitária para formação de instrutores de Yôga, desde a década de 70.
Não pode o Yôga ficar sujeito aos órgãos fiscalizadores de educação física, como propõem alguns,
pelas profundas diferenças entre essas duas profissões, o que não compreende nenhum demérito para
nenhuma delas, mas o reconhecimento de uma realidade iniludível, a de que os seus conceitos e objetivos
são não só diferentes, como até mesmo opostos em
questões críticas.
Também não é admissível que uma profissão
que tem uma história multimilenar, que é célebre
como uma das mais respeitadas conquistas da humanidade, continue a ser exercida ao sabor do improviso, campo aberto a toda e qualquer pessoa sem o
menor conhecimento da matéria, mas que embaralha
uma constelação de disciplinas apócrifas (muitas vezes incompatíveis entre si), mescla tudo e dá a essa
perigosa mistura sincrética o falso nome de Yôga
para iludir o consumidor.
Por tudo isso, pedimos aos nossos pares o apoio para a regulamentação do exercício da profissão de
instrutor de Yôga, de forma autônoma, garantindo a
qualidade do ensino dessa filosofia, cuja origem si -
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tua-se no período proto-histórico da Índia, e que me rece, por isso, ser preservada sem desvirtuamentos.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2001 – Deputado Aldo Rebelo.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002
(Nº 1.210/99, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei nº 5.517,
de 23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico
Veterinário e cria os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera dispositivos da Lei nº 5.517,
de 23 de outubro de 1968, para criar o Conselho Re gional de Medicina Veterinária do Distrito Federal.
Art. 2º O art. 11, caput, da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968, passa a vigorar com a seguinte re dação:
“Art. 11. A Capital da República será
sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, com jurisdição em todo o território
nacional, a ele subordinados os Conselhos
Regionais, sediados nas capitais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
....................................................”(NR)
Art. 3º Revogam–se o parágrafo único
do art. 11 e as alíneas a, b, c e d do art. 29,
da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.
Art. 4º Caberá ao Conselho Federal de Medicina Veterinária proceder à organização e instalação
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Distrito Federal, no prazo de noventa dias a partir da
data de publicação desta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 20 de junho de 2002. –
Aécio Neves.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.210, DE 1999
Altera dispositivos da Lei nº 5.517,
de 23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico
Veterinário e cria os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 5.517, de 23 de outubro
de 1968, passam a vigorar com a seguinte redação:
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..............................................................
Art. 11. A Capital da República será
sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária com jurisdição em todo o território nacional, a ele subordinados os Conselhos Regionais, sediados nas capitais dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios. (NR)
Parágrafo único. (Revogado)
Art. 2º Revoga-se o parágrafo único do art. 11,
e as alíneas a, b, c e d do art. 29 da Lei nº 5.517,
de 23 de outubro de l968.
Art. 3º Caberá ao Conselho Federal de Medicina
Veterinária proceder à organização e Instalação do
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação desta lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 5.5l7/68 foi editada em um contexto no
qual o guantitativo de médicos veterinários no Dis trito Federal era, sem dúvida al guma, bastante re duzido.
Passados trinta e um anos, o número de médicos veterinários no DF, já ultrapassa os 500 profissionais, número maior que no Espírito Santo, Maranhão,
Piauí, Alagoas e Paraíba, sendo duas vezes maior
que no Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins,
quatro vezes maior que em Sergipe, seis vezes maior
que no Amazonas e oito vezes maior que no Acre e
Roraima (Fonte: Revista do CFMV – Ano 5 nº 15
dez/jan/fev 1998/1999).
Cabe ressaltar ainda que com a recente criação
de quatro cursos de medicina veterinária no Distrito
Federal e Entorno, esse número tende a aumentar em
progressão aritmética, na razão de 300 profissionais
ao ano.
A vinculação direta desses profissionais ao
Conselho Federal de Medicina Veterinária, que até
um certo tempo, atendeu aos anseios dos integrantes
da categoria que aqui estabeleceu sua vida profissional, já não mais corresponde à realidade atual que
exige a criação de um órgão específico no Distrito Federal, ao considerarmos que:
a) A medicina veterinária é a única categoria no
campo das ciências agrárias e da saúde que se encontra nessa situação, visto que todas as demais profissões possuem Conselhos Regionais no Distrito Federal

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

425

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

b) A participação política dos veterinários do DF
é inibida, vez que não participem do processo de es colha dos seus representantes;
c) Todo e qualquer processo ético, seja procedente ou não, é julgado em última instância, visto que
tal julgamento é procedido diretamente pelo Conselho Federal de Mediana Veterinária;
d) composto majoritariamente por pessoas de
outros Estados da Federação, e que portanto não têm
pleno conhecimento da realidade do DF;
e) A Sociedade de Medicina Veterinária do DF,
que por força de lei incorpora as atribuições de Con selho Regional, não representa a maioria da categoria, e depende administrativa e financeiramente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária, caracterizando-se assim, como um apêndice do mesmo, sem
autonomia política e administrativa,
Em vista do exposto, apresentamos a presente
proposição no intuíto de criar o Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Distrito Federal, visando ga rantir aos médicos veterinários do DF o exercício do
direito de passarem a eleger as pessoas que disciplinarão o exercício de sua profissão.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1999. – Deputado Agnelo Queiroz.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.517, DE 23 DE OUTUBRO DE 1968
Dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os con selhos federal e regionais de medicina
veterinária.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Conselho Federal de Medicina Veterinária
e dos Conselhos Regionais
de Medicina Veterinária
....................................................................................
Art. 11. A Capital da República será a sede do
Conselho Federal de Medicina Veterinária com jurisdição em todo o território nacional, a ele subordinados os Conselhos Regionais, sediados nas capitais
dos Estados e dos Territórios.
Parágarafo único. O Conselho Federal de Medicina Veterinária terá, no Distrito Federal, as atribuições correspondentes às dos Conselhos Regionais.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Das Anuidades e Taxas
....................................................................................
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Art. 29. Constitui renda do CFMV o seguinte:
a) a taxa de expedição da carteira profissional
dos médicos-veterinários sujeitos à sua jurisdição no
Distrito Federal:
b) a renda das certidões solicitadas pelos profissionais ou firmas situadas no Distrito Federal;
c) as multas aplicadas no Distrito Federal a firmas sob sua jurisdição;
d) a anuidade de renovação de inscrição dos
médicos-veterinários sob sua jurisdição, do Distrito
Federal;
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência recebeu a Mensagem nº 192, de 2002
(nº 501/2002, na origem), de 20 do corrente, pela qual
o Presidente da República, nos termos do art.52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a US$ 48,000,000.00 (quarenta e oito milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Governo do Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio
ao Pará – Urbe.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 391, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 53, de 2002 (nº
4.409/98, na Casa de origem), que altera o
inciso I do art. 2º da Lei nº 7.394, de 29 de
outubro de 1985 (dispõe sobre a redução da
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duração do curso para Técnico em Radiologia), tendo
Parecer favorável, sob nº 607, de
2002, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Chico Sartori.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 55, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo 29-A
da Constituição Federal (estabelece limites
de despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio, oferecendo a redação para o segundo turno
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de
2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câmara dos Deputados), que introduz modificações na estrutura do poder Judiciário,
tendo
Parecer sob nº 538, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Bernardo Cabral, favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ,
que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de
2002; e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de
1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, que
tramitam em conjunto.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54,
62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e
29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 21, de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos
Valadares, que altera dispositivos da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 5, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo Althoff,
que acrescenta parágrafos aos artigos 27 e
168 e altera os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que tratam de relações jurídico-orçamentárias entre os Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 16, de 1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa Helena, que altera a redação do § 1º do art. 99 e
o art. 168 da Constituição Federal, a fim de
estabelecer, para os poderes e órgãos que
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especifica, limites nas dotações das respectivas propostas orçamentárias.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 21, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon,
que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Roberto Requião, que
acrescenta parágrafo art. 109 da Constituição
Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de
Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de
varas da Justiça Federal especializadas em
processar e julgar os crimes financeiros.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 33, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres,
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que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar as partes que têm legitimidade para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que este pode ocorrer.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
54, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 54, de 1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzia Toledo,
que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para estabelecer princípio relativo à composição dos Tribunais Superiores.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 62, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I do artigo 96 da Constituição Federal, para determinar eleições diretas para os órgãos diretivos dos tribunais.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 71, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon,
que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal e dá nova redação ao
art. 132 da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 74, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon,
que altera o § 1º do art. 128 da Constituição
Federal, para autorizar os integrantes do Ministério Público a oferecer lista tríplice à es colha do Procurador-Geral da República.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney Suassuna, que altera a
competência do Superior Tribunal de Justiça.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 92, de 1999, tendo como primeiro
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signatário o Senador Paulo Souto, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os juízes
de direito, juízes federais, desembargadores e
membros dos Tribunais Regionais Federais.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 1, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana, que
altera o artigo 104 da Constituição Federal e
dá outras providências.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 5, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador José Roberto
Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias forenses coletivas.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 20, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, a fim de estabelecer que a
escolha do candidato ao cargo de Procurador-Geral da República será feita mediante
processo eletivo.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e
29, de 2000)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 15, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador João Alberto
Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da República dentre os integrantes de lista tríplice escolhida pelos membros
do Ministério Público Federal, mediante eleição.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 3).
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em pri meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 22, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera os arts. 14 e 15 da Constituição Federal, para permitir o voto dos pre sos, tendo
Parecer favorável, sob nº 533, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Roberto Freire.
21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 8, de 2002 (nº
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859/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Costa Rica sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em
São José, em 4 de abril de 2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 495, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 9, de 2002 (nº
1.042/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América
relativo à Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concorrência, celebrado em Washington, em 26 de outubro de
1999, tendo
Parecer favorável, sob nº 496, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador José
Agripino, com votos contrários da Senadora
Emília Fernandes e dos Senadores Roberto
Saturnino, Eduardo Suplicy e, em separado,
do Senador Tião Viana.
23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 77, de 2002 (nº
1.201/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Colúmbia FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Ibiporã, Estado do Paraná,
tendo
Parecer favorável, sob nº 444, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
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24
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 81, de 2002 (nº
1.046/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sátiro Dias, Estado da
Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 404, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior.
25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 83, de 2002 (nº
1.051/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazônica FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, ten do
Parecer favorável, sob nº 405, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Moreira Mendes.
26
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 95, de 2002 (nº
1.120/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Novos Caminhos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 438, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Reginaldo Duarte.
27
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 110, de 2002 (nº
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971/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iacanga, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 442, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador RomeuTuma.
28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 135, de 2002 (nº
1.354/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Jacobina, Estado da
Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 460, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Waldeck Ornélas, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
29
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 136, de 2002 (nº
1.355/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cachoeira, Estado
da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 461, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Waldeck Ornélas, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
30
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 10, de 2001, de autoria do
Senador Paulo Hartung, que acrescenta os
§§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, para estabelecer
que o Presidente do Banco Central, ou um
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diretor por ele indicado, comparecerá à Co missão de Assuntos Econômicos para expor
as decisões adotadas pelo Comitê de Política Monetária, tendo
Parecer sob nº 342, de 2002, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Romero Jucá, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece, com votos contrários da
Senadora Heloísa Helena, dos Senadores
Fernando Bezerra, Gerson Camata, Eduar-
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do Suplicy, Fernando Ribeiro, Roberto Saturnino e Lauro Campos.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 18 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 26
minutos.)
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Ata da 95ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 25 de junho de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Mozarildo Cavalcanti,
Maguito Vilela e Benício Sampaio
EXPEDIENTE
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adir Gen til – Alber to Silva – Álvaro Dias –
Antonio Car los Júni or – Arlin do Porto – Be nício
Sam pa io – Ber nardo Cabral – Car los Bezer ra –
Car los Patro cí nio – Chico Sar to ri – Edu ardo Siqueira Cam pos – Eduar do Suplicy – Emília Fer nandes – Fer nan do Ri beiro – Francelino Pere i ra –
Francisco Escór cio – Frei tas Neto – Ge raldo Cân dido – Ge ral do Melo – Gerson Ca mata – Gilvam
Bor ges – He loísa He le na – Iris Re zende – Jefferson Peres – João Alber to Sou za – Jonas Pinheiro
– José Agripi no – José Alen car – José Edu ardo
Dutra – José Jorge – Ju vên cio da Fon se ca – La uro Campos – Le omar Quin ta ni lha – Lind berg Cury
– Lúcio Alcântara – Lúdio Coe lho – Luiz Otavio –
Ma gui to Vile la – Mari na Sil va – Marlu ce Pin to –
Mauro Miran da – Mo reira Mendes – Mozarildo
Cavalcanti – Na bor Júni or – Ney Suas su na –
Osmar Dias – Pau lo Har tung – Pau lo Sou to –
Pedro Si mon – Ramez Tebet – Re ginaldo Du arte
– Re nan Calhe i ros – Ri car do San tos – Roberto
Sa tur ni no – Ro mero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cu nha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio
Ma cha do – Teotônio Vile la Filho – Tião Vi a na –
Valmir Amaral – Waldeck Orne las – Wellington
Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A lista de presença acusa o comparecimento de 64
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Íris
Rezende, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

PARECERES
PARECER Nº 657, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 150, de 1999, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que dispõe sobre danos morais e sua reparação.
Relator: Pedro Simon
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Senado nº
150, de 1999, de autoria do ilustre Senador Antonio
Carlos Valadares, que “Dispõe sobre danos morais e
sua reparacão”.
A proposição tem por objetivo disciplinar o instituto do dano moral e oferecer parâmetros ao juiz para
a fixação do quantum indenizatório, complementando, assim, o disposto no art. 5º, V e X, da Constituição
Federal.
Por oportuno, informo aos meus ilustres Pares
que submeti, à apreciação de um grande número de
juristas, o texto do projeto de lei sob análise, com o
objetivo de colher subsídios à elaboração do presente
Parecer. Destaco a especial colaboração do renomado jurista gaúcho Ovídio A. Baptista da Silva.
Seguiu, a proposição em análise, as recomendações da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas.
II – Da Análise
Faz-se, a seguir, análise pormenorizada dos artigos da proposição, bem como das propostas de alterações que estarão contempladas no Substitutivo que
apresento ao final deste parecer.
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Redação da Proposição
Art. 1º Constitui dano moral a ação ou omissão
que ofenda o patrimônio moral da pessoa física ou ju rídica, e dos entes políticos, ainda que não atinja o
seu conceito na coletividade.
Comentários
A conceituação do dano moral está bem definida. A inserção das pessoas jurídicas e dos entes políticos no rol de pessoas sujeitas à indenização por
dano moral constitui antiga reivindicação doutrinária.
Também a jurisprudência dos nossos Tribunais; antes
tímida e tergiversante, está, hoje, inclinando-se definitivamente ao reconhecimento do direito das pessoas
jurídicas de permanecerem no pólo ativo ou passivo
das demandas judiciais que tratam das indenizações
por dano moral.
É importante destacar o inovador aresto do Su perior Tribunal de Justiça, no Resp. nº 60/033-2, relatado pelo insigne Ministro Ruy Rosado de Aguiar, cuja
Ementa é a seguinte:
Responsabilidade civil e dano moral –
pessoa jurídica. A honra objetiva da pessoa
jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevido de título cambial, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial decorrente.
Redação da Proposição
Art. 2º São bens juridicamente tutelados por
está lei:
I – inerentes à pessoa física, o nome, a honra, a
fama, a imagem, a intimidade, a credibilidade, a res peitabilidade, a liberdade de ação, a auto-estima, o
respeito próprio, a integridade, a segurança e o objeto
dos contratos regularmente firmados;
II – inerentes à pessoa jurídica e aos entes políticos, a imagem, a marca; o símbolo, o prestígio, o
nome, a liberdade de ação, a respeitabilidade, o objeto dos contratos regularmente firmados, a segurança
e o sigilo de correspondência, científico, industrial e
de crédito.
Comentários
O jurista Ovídio A. Baptista da Silva, nas suas
considerações sobre o art. 2º do projeto sob análise,
afirmou:
”O art. 2º, I inclui, dentre os “bens juridicamente tutelados”, inerentes à pessoa fí sica, tais como nome, a honra e a fama,
também “a integridade, a segurança e o ob jeto dos contrato”. Não me parece correta
essa ampliação no conceito de “dano moral”.
Tal como está redigido o projeto, seria plausível que alguém postulasse indenização por
“dano moral”, em razão de haver o demanda-
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do atentado contra a “segurança” dos “contratos regularmente firmados”, ou quando
atentasse contra o próprio “objeto” do contrato, o que, a meu ver, seria absurdo.
No mesmo art. 2º, inciso II incluem-se,
dentre os “bens juridicamente tutelados”, “a
liberdade de ação”, a “intimidade” e o “objeto dos contratos regularmente firmados”.
Considero igualmente incorreta a inclusão da eventual agressão à “liberdade de
ação” como causa capaz de legitimar uma
demanda destinada a postular indenização
por dano moral. O mesmo se poderá dizer
da ofensa ao “objeto dos contratos”. Como
está no projeto, o locador poderia postular a
condenação do inquilino a indenizar-lhe os
danos morais decorrentes da danificação do
imóvel locado, uma vez que tal agressão a
um bem patrimonial poderia ser qualificada
como agressão inerente à integridade do
objeto do contrato.
Nem me parece correto indicar como
possível uma ofensa moral à “intimidade” da
pessoa jurídica.
Aliás, a própria redação do art. 2º não
é correta. A proposição inscrita no caput do
artigo dispõe deste modo: “São bens juridicamente tutelados por esta lei”. Espera-se
que, a seguir, o texto arrole os bens a que a
norma se refere. Todavia, o texto continua
aludindo a “inerentes”.
Lendo-se, portanto, a proposição normativa, em sua integralidade, teremos:
“São bens juridicamente tutelados por
esta lei inerentes à pessoa, etc., quando o
gramaticalmente correto seria dizer:
“São bens juridicamente tutelados por
esta lei aqueles inerentes...”
Nesse mesmo inciso II do art. 2º, há referência à “segurança e o sigilo de correspondência”. A seguir, está escrito: “científico, industrial e de crédito”. A locução está sem sentido,
pois, se o que se pretendeu significar foi o sigilo da correspondência científica este adjetivo
teria de estar grafado como palavra de gênero
feminino. Além disso, não parece apropriada a
alusão à “correspondência industrial” e à correspondência “de crédito”.
Os judiciosos fundamentos expendidos pelo Dr.
Ovídio Baptista devem ser acolhidos o substitutivo a
seguir apresentado tratará das correções de mérito redacionais, de acordo com as sugestões do ilustre colaborador citado. Além disso, achamos que, para um
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melhor entendimento, haja o desmembramento em artigos distintos os dispositivos contemplados, no artigo
na forma discriminada, de dois incisos.
Redação da Proposição
Art. 3º São considerados responsáveis pelo
dano moral todos os que tenham colaborado para a
ofensa ao bom jurídico tutelado, na proporção da
ação ou da omissão.
Comentários
A redação do artigo não merece correções. Esta beleceu-se a solidariedade proporcional (de acordo com
a ação ou omissão), entre os agentes do dano.
Redação da Proposição
Art. 4º A indenização por danos morais pode ser
requerida cumulativamente, nos mesmos autos, com
a decorrente de danos materiais conexos.
§ 1º Se houver cumulação de pedidos de indenização, o juiz, ao exarar a sentença, discriminará os
valores das indenizações a título de danos patrimoniais e de danos morais.
§ 2º O valor da indenização por danos materiais
não serve de parâmetro à reparação de danos morais.
§ 3º A composição das perdas e, danos, assim
compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não se reflete na avaliação dos danos morais.
Comentários
Socorremo-nos, mais uma vez das lúcidas ra zões expostas pelo Dr. Ovídio Baptista, na sua prestimosa colaboração com o nosso trabalho.
Afirma o ilustre jurista, referindo-se ao art. 4º da
proposição:
“No art. 4º entendo não ser mais acon selhável a menção aos danos materiais ‘co nexos’, pela margem de imprecisão que o
conceito de conexidade tem em direito, especialmente em processo. Talvez melhor
fosse aludir o texto à possibilidade de pedir-se indenização por danos morais cumulativamente com os danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.“
O § 2º do art. 4º dispensável, pois a
idéia que ele expressa está a meu ver, repetida no § 3º do mesmo artigo. Julgo aconselhável que se busque fundir esses dois parágrafos num só.
Acrescente-se, ainda, que a expressão – nos
mesmos autos é imprópria. Melhor se teria dito no
mesmo pedido. A cumulação é de pedidos e não de
autos. Os autos são únicos.
O Substitutivo que a seguir apresento corrige as
imperfeições de ordem técnica, acima detectadas.
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Redação da Proposição
Art. 5º Não tem a natureza de reparação de da nos morais a obrigatoriedade ao pagamento de pen são a quem faz jus a ela, por ter ficado impossibilitado
de trabalhar.
Comentários
O artigo sob análise é dispensável. O art. 4º, caput, já diz que a indenização por danos morais pode
ser requerida cumulativamente, com pedindo de indenização por danos materiais (de acordo com a redação do substitutivo). A hipótese levantada no artigo
sob comento é o da possibilidade de cumulação de,
pedidos de indenização por acidente do trabalho, ou
por atos ilícitos em geral, com o, pedido de indenização por dano moral em decorrência do mesmo fato.
A jurisprudência tem reconhecido, essa possibilidade. Nesse sentido é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na Apelação Cível nº 48.162/98:
EMENTA
Ação de indenização, acidente de trabalho morte de empregado, culpa do empregador, teoria do risco, danos materiais e
morais, valor.
1 – ........................................................
2 – Valor da indenização por danos
materiais e morais que se mostra adequado
na espécie não reclama modificação.
3 – Apelo improvido.
Redação da Proposição
Art. 6º Somente o dano certo dá direito à reparação.
Parágrafo único. Dano certo, para os efeitos
desta lei é o que decorre de, condição ou fato que
atinja o bem tutelado, não limitado à imaginação ou
convicção pessoal e exclusiva da suposta vítima.
Comentários
Dada a propriedade dos, comentários que o Dr.
Ovídio Baptista fez sobre o artigo 6º, em referência,
passo a transcrevê-los:
“Sugiro que se retire do art. 6º a referência a ‘dano certo’. A razão é simples. Todo dano, depois de
comprovado em juízo, será um dano certo. Antes da
sentença todos eles serão necessariamente incertos,
posto que objeto de controvérsia. Danos certo é um
conceito de direito material. O que aparece como certo, torna-se sim hipótese, ou simples, plausibilidade
(portanto, incerto) quando posto numa relação processual litigiosa. A própria tentativa de conceituação
do que seja “dano certo“, constante do parágrafo único do art. 6º não é satisfatória.
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Dizer que somente o “dano certo” dá direito à
reparação é o mesmo que dizer que o proprietário
tem direito de reivindicar o que lhe pertence que o locador tem direito à percepção dos aluguéis e que o
credor tem direito ao pagamento ou o acionista dos
dividendos.
Todos esses conceitos referem-se ao que acontece depois da sentença de procedência portanto, cu ida-se de explicitação inútil.”
Indo além dos doutos argumentos expostos
pelo jurista citado, permito-me opinar pela supressão
do art. 6º. Todos os fatos levados à apreciação judicial
dependem de prova, salvo se ocorrer à revelia. Em
qualquer hipótese, o pedido indenizatório, para tornar-se exeqüível, depende de decisão judicial fundamentada,(art. 131., do Código de Processo Civil).
Redação da Proposição
Art. 7º A análise, a opinião, ou o comentário, orais ou escritos, pub1icados ou integrantes de ação ju dicial, a respeito de fato ou condição, ainda que desfavoráveis à pessoa física, jurídica, ou ao ente político,
só ensejam reparação de danos morais, se caracterizarem calúnia, difamação ou injúria.
Comentários
A redação do artigo é confusa. A matéria é tra tada pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 com
as suas sucessivas alterações – Lei de Imprensa.
Não seria recomendável restringir o direito de
ação aos casos de injúria, difamação e calúnia. O di reito de ação é autônomo, público e abstrato nas palavras do processualista alemão Adolf Wack.
O juiz, diante dos fatos narrados no pedido,
após o contraditório e a colheita das provas, decidirá,
a decisão será obrigatoriamente fundamentada.
Não vislumbro a necessidade da manutenção
do art. 7º da proposição. O Substitutivo que ora apre sento fará a supressão do art. 7º, em referência.
Redação da Proposição
Art. 8º A situação de irregularidade do agente ou
preposto da administração não a isenta da responsabilidade objetiva de indenizar o dano moral, ressalvado o direito de regresso.
Comentários
Não há nada a modificar no artigo sob comento,
exceto a substituição do a minúsculo da palavra administração para, maiúsculo, com o objetivo de identificar a administração pública.
Redação da Proposição
Art. 9º Constitui dano direto o causado à própria
vítima e indireto o que, além da vítima, ofende ,a sua
família ou a coletividade, provocando-lhes justa indignação ou revolta.
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§ 1º Caracterizando-se, no dano indireto, o de sinteresse do ofendido ou de sua família, a coletividade promoverá a ação por meio do Ministério Público,
no prazo de seis meses, a contar da data em que se
caracterizar o desinteresse.
§ 2º O desinteresse do ofendido ou de sua família se caracteriza pela inércia no ajuizamento da ação
pelo prazo de seis meses, observado, o disposto no
art.12.
Comentários
Não vislumbro necessidade da conceituação do
dano direto e do dano indireto, nem, tampouco, a possibilidade de a família ou a coletividade assumir posição de autoras de uma ação indenizatória por danos
morais. Quem representaria a família para os fins a
que se refere a proposição? Da mesma forma, a referência a coletividade é vaga. Quem a representaria?
Dar ao Ministério Público uma função que é personalíssima, fazendo-o substituir a parte, parece-me que
não é à melhor solução.
O Ministério Público já tem a função de propor a
ação civil pública para defesa do meio ambiente, do
consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Lei nº 7.347,
de 24 de julho, de 1985). Seria recomendável dar a
ele mais, essa função – propor a ação indenizatória
por dano moral, em defesa do gênero família ou da
coletividade, independentemente de uma fórmula
mais definida?
Opino pela supressão do art. 9º e seus parágrafos.
Redação da Proposição
Art. 10. Não havendo quem os represente, se rão, desde a data do fato ou condição, representados
pelo Ministério Público o civilmente incapaz, o que se
encontra em estado de coma, o doente terminal, ou o
que, por qualquer razão; ainda que, eventual, não
possa discernir a respeito da ofensa ou diminuição,
do seu patrimônio moral.
Parágrafo único. A indenização, na hipótese
deste ar tigo, reverterá ao ofendido ou à sua família.
Comentários
Chamo novamente à colação a opinião do Dr.
Ovídio, Baptista, sobre o art. 10 da proposição:
“Não encontro razão para que a indenização devida, aos Civilmente incapazes
seja outorgada a ele ‘ou a sua família’. Creio
que a norma ficou obscura. A circunstância
de o incapaz não poder ‘discernir a respeito
da ofensa’ não deveria autorizar que a indenização lhe fosse, retirada, para reverter à
sua família.”
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Ressalte-se, ainda, que “o civilmente incapaz o
que se encontra em coma, o doente terminal, ou o
que, por qualquer razão, ainda que eventual, não
possa discernir a respeito da, ofensa ou diminuição
do seu patrimônio moral”, tem, na legislação pátria,
a sua forma de representação. Entre elas a tutela e
a curatela. Seria recomendável dar ao Ministério Pú blico mais essa função? Não seria uma intromissão
indevida na vida privada das pessoas? O sentimento de dor da parte poderia ser substituído pela ação
do Ministério Público? Estaria aquele ente público
no caso, exercendo uma função que lhe é peculiar?
Não encontrei respostas para essas indagações e,
por essa razão, opino pela supressão do art. 10 e
seu parágrafo único da proposição.

JUNHO 2002
Junho de 2002

Redação da Proposição
Art. 11. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará
o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais e
sociais da ação ou omissão, a possibilidade de superação física ou psicológica, assim como a extensão e
duração dos efei tos da ofensa:
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a
indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em
um dos seguintes níveis:
I – ofensa de natureza leve: até cinco mil e du zentos reais;
II – ofensa de natureza média: de cinco mil du zentos e um reais a quarenta mil reais;
III – ofensa de natureza grave: de quarenta mil e
um real a cem mil reais;
IV – ofensa de natureza gravíssima: acima de
cem mil reais.
§ 2º Na fixação do valor da indenização, o juiz levará em conta, ainda, a situação social, política e econômica das pessoas envolvidas, as condições em
que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a intensidade do sofrimento ou humilhação, o grau de dolo ou
culpa, a existência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa ou lesão e , o per dão, tácito ou expresso.
§ 3º A capacidade financeira do causador do
dano, por si só, não autoriza a fixação da indenização
em valor que propicie o enriquecimento sem causa, ou
desproporcional, da vítima ou de terceiro interessado.
§ 4º Na reincidência, ou diante da indiferença do
ofensor, o juiz poderá elevar ao triplo o valor da indenização.
§ 5º Na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 9º, a indenização poderá, a critério do juiz, ser destinada a ins tituição pública de assistência social ou convertida
em prestação de serviços à comunidade.

ção de total subjetivismo na fixação dos valores das
indenizações por danos morais a uma nova ordem
com certas regras definidas.
Como buscar a equação ideal? Quais seriam os
valores que melhor atenderiam aos fins da proposição? Dever-se-ia, ou não, estabelecer um teto para
as indenizações? Estas, entre outras questões, são
preocupações inquietantes que afligem a alma do le gislador.
A partir da Carta Política de 1988, os juízes e os
Tribunais passaram a receber um grande número de
ações e recursos, versando sobre as indenizações
por danos morais. No âmbito recursal, os pedidos foram percorrendo os seus caminhos. Tribunais diferentes passaram a impor indenizações sobre fatos semelhantes em valores díspares. Estava aberta á possibilidade de recurso especial ao Superior Tribunal de
Justiça com fundamento no art. 105, III, letra c da
Constituição Federal. Os julgamentos passaram a ser
em série. A 4º Turma do STJ fixou um teto de 500 salários mínimos – R$90.000,00, conforme informa a revista Veja, edição nº 1722, pg. 154, de 17 de outubro
de 2001 (cópia anexa).
Entendi por bem alterar, por via do substitutivo
que ora apresento, os valores constantes da proposição, elevando o teto da ofensa de natureza leve para
R$20.000,00; fixando a ofensa de natureza média de
R$20.000,00 a R$90.000,00, e ainda, fixando a ofen sa de natureza grave de R$90.000,00 a
R$180.000,00. Suprimi a ofensa gravíssima, por en tender que o superlativo fazia-se desnecessário. O
juiz poderá dosar a indenização sem recorrer a ele.
As alterações procedidas na fixação dos valores
tiveram a finalidade dar ao juiz o poder máximo de interpretação sobre os casos concretos que virão a sua
análise, mas afigurou-me conveniente à adoção de
um valor máximo – R$180.000,00, ou 1.000 salários
mínimos. A falta de fixação de um valor máximo deixaria a proposição sem sentido. Não é outra a opinião
do consagrado jurista Ovídio Baptista sobre a importância da fixação do teto máximo para as indenizações por dano moral.
Não nos aproximamos demais do direito norte-americano, que admite, em alguns dos seus estados, as indenizações por danos morais sem qualquer
limite. No entanto, o teto ora fixado no Substitutivo vai
além do que os, Tribunais têm admitido – o dobro do
valor que a Egrégia 4ª Turma do STJ adota nos seus
julgamentos.
O § 4º, do art. 11 ficou prejudicado, uma vez que
o art. 9º foi suprimido por força do substitutivo ora
apresentado.

Comentários
No art. 11 da proposição, concentram-se as
suas grandes dificuldades – transformar uma situa-

Redação da Proposição
Art. 12. Prescreve em seis meses o prazo para o
ajuizamento de ação indenizatória por danos morais,
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a contar da data do conhecimento do ato ou omissão
lesivos ao patrimônio moral, ressalvado o disposto no
§ 1º do art. 9º.
Comentários
O prazo prescricional está bem definido. No en tanto, é necessária a correção da redação do artigo,
em face da supressão do art. 9º da proposição (redação do Substitutivo).
Redação da Proposição
Art. 13.Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071, de
1º de janeiro de 1916 – Código Civil –, não se aplicam
às ações de reparação de danos morais.
Comentários
A conceituação do dano moral e a sua reparação constituem matéria independente dos artigos en focados do Código Civil, por força do que dispõe a
Constituição da República sobre o instituto sobre o
enfoque.
Apresento as alterações formais e redacionais
ao presente projeto de lei, de acordo, com as justificativas lançadas nos comentários acima, na forma de
um substitutivo.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 1999
– Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo),
Dispõe sobre danos morais e sua
reparação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Constitui,dano moral a ação ou omissão
que ofenda o patrimônio moral da pessoa física ou ju rídica, e dos entes políticos, ainda que não atinja seu
conceito na coletividade.
Art. 2º São bens juridicamente tutelados por
esta lei inerentes a pessoa física: o nome, a honra, a
fama, a imagem, intimidade, a credibilidade, a respeitabilidade, a liberdade de ação, a auto-estima, o res peito próprio;
Art. 3º São bens juridicamente tutelados por
esta lei inerentes a pessoa jurídica e aos entes políticos a imagem, a marca, o sÍmbolo, o prestígio, o
nome e o sigilo da correspondência.
Art. 4º São considerados responsáveis pelo
dano moral todos os que tenham colaborado para a
ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da
ação ou da omissão.
Art. 5º A indenização por danos morais pode ser
pedida cumulativamente com os danos materiais de correntes do mesmo ato lesivo.
§ 1º Se houver cumulação de pedidos de indenização, o juiz, ao exarar a sentença, discriminará os
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valores das indenizações, a título de danos patrimoniais e de danos morais.
§ 2º A composição das perdas e danos, assim
compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não se reflete na avaliação dos danos morais.
Art. 6º A situação de irregularidade do agente ou
preposto da Administração não a isenta da responsabilidade objetiva de indenizar o dano moral, ressalvado o direito de regresso.
Art. 7º Ao apreciar o pedido, o juiz considerará o
ter do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais e
sociais da ação ou omissão, a possibilidade de superação física ou psicológica, assim como a extensão e
duração dos efeitos da ofensa.
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a
indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em
um dos seguintes níveis:
I – ofensa de natureza leve: até vinte mil reais;
II – ofensa de natureza média: de vinte mil reais
a noventa mil reais;
III – ofensa de natureza grave: de noventa mil reais a cento e oitenta mil reais.
§ 2º Na fixação do valor da indenização, o juiz levará em conta, ainda, a situação social, política e econômica das pessoas envolvidas, as condições em
que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a intensidade do sofrimento ou humilhação, o grau de dolo ou
culpa, a existência de retratação espontânea o esforço efetivo para minimizar a ofensa ou lesão e o per dão, tácito ou expresso.
§ 3º A capacidade financeira do causador do
dano, por si só, não autoriza a fixação da indenização
em valor que propicie o enriquecimento sem causa,
ou desproporcional, da vítima ou de terceiro interessado.
§ 4º Na reincidência, ou diante da indiferença do
ofensor, o juiz poderá elevar ao triplo o valor, da indenização.
Art. 8º Prescreve em seis meses o prazo para o
ajuizamento de ação indenizatória por danos morais,
a contar da data do conhecimento do ato ou omissão
lesivos ao patrimônio moral.
Art. 9º Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071, de 1º
de janeiro de 1916 – Código Civil –, não se aplicam ás
ações de reparação de danos morais.
Art. 10. Esta lei entra em vigor em cento e vinte
dias, a contar da data da sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2002. – Bernardo Cabral – Presidente – Pedro Simon – Relator
– Roberto Freire – Ademir Andrade – Reginaldo
Duarte – Fernando Ribeiro – Luiz Otávio – Romeu
Tuma – José Fogaça – Ricardo Santos – Ari Stad ler – Antônio Carlos Junior – Osmar Dias – Leomar Quintanilha – Íris Rezende – Lúcio Alcântara.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 150,
de 1999, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que:
“Dispõe sobre danos morais e sua
reparação”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Constitui dano moral a ação ou omissão
que ofenda o patrimônio moral da pessoa física ou ju rídica, e dos entes políticos, ainda que não atinja o
seu conceito na coletividade.
Art. 2º São bens juridicamente tutelados por
esta lei inerentes à pessoa física: o nome, a honra, a
fama, a imagem, a intimidade, a credibilidade, a res peitabilidade, a liberdade de ação, a auto-estima, o
respeito próprio.
Art. 3º São bens juridicamente tutelados por
esta lei inerentes à pessoa jurídica e aos entes políticos: a imagem, a marca, o símbolo, o prestígio, o
nome e o sigilo da correspondência.
Art. 4º São considerados responsáveis pelo
dano moral todos os que tenham colaborado para a
ofensa, ao bem jurídico tutelado, na proporção da
ação ou da omissão.
Art. 5º A indenização por danos morais pode ser
pedida cumulativamente com os danos materiais de correntes do mesmo ato lesivo.
§ 1º Se houver cumulação de pedidos de indenização, o juiz, ao exarar a sentença, discriminará os
valores das indenizações a título de danos patrimoniais e de danos morais.
§ 2º A composição das perdas e danos, assim
compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não se reflete na avaliação dos danos morais.
Art. 6º A situação de irregularidade do agente ou
preposto da Administração não a isenta da responsabilidade objetiva de indenizar o dano moral, ressalvado o direito de regresso.
Art. 7º Ao apreciar o pedido, o juiz considerará o
teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais e
sociais da ação ou omissão, a possibilidade de superação física ou psicológica, assim como a extensão e
duração dos efei tos da ofensa.
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a
indenização a ser pago, a cada um dos ofendidos, em
um dos seguintes níveis:
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I – ofensa de natureza leve: até vinte mil reais;
II – ofensa de natureza média: de vinte mil reais
a noventa mil reais;
III – ofensa de natureza grave: de noventa mil reais a cento e oitenta mil reais.
§ 2º Na fixação do valor da indenização, o juiz levará em conta, ainda, a situação social, política e econômica das pessoas envolvidas, as condições em
que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a intensidade do sofrimento ou humilhação, o grau de dolo ou
culpa, a existência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa ou lesão e o per dão, tácito ou expresso.
§ 3º A capacidade financeira do causador do
dano, por si só, não autoriza a fixação da indenização
em valor que propicie o enriquecimento sem causa,
ou desproporcional, da vítima ou de terceiro interessado.
§ 4º Na reincidência, ou diante da indiferença do
ofensor, o juiz poderá elevar ao triplo o valor da indenização.
Art. 8º Prescreve em seis meses o prazo para o
ajuizamento de ação indenizatória por danos morais,
a contar da data do conhecimento do ato ou omissão
lesivos ao patrimônio moral.
Art. 9º Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071, de 1º
de janeiro de 1916 – Código Civil –, não se aplicam às
ações de reparação de danos morais.
Art. 10. Esta lei entra em vigor em cento e vinte
dias, a contar da data da sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de junho de 2002. – Bernado Cabral, Presidente.
OFÍCIO Nº 61/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 5 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta comissão,
em turno suplementar, adota definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 1999,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
“Dispõe sobre danos morais e sua reparação”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
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Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Junho de 2002

leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação.

LEI Nº 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967

........................................ ............................................
Art. 105. (*) Compete ao Superior Tribunal de
Justiça:
........................................ ............................................
III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados,
do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão re corrida:
........................................ ............................................
c) der a lei federal interpretação divergente da
que lhe haja atribuído outro tribunal.
........................................ ............................................
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
........................................ ............................................
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova,
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas de verá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. (Redação dada pela Lei nº
5.925, de 1-10-1973)
........................................ ............................................
LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (vetado) e dá
outras providências.
........................................ ............................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das

PARECER Nº 658, DE 2002
Da Co missão de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania, em de ci são ter minativa sobre o Pro jeto de Lei do Se nado nº 370, de 1999, de auto ria do Se nador Lauro Cam pos, que re voga dispo sição que restrin ge o princípio da impenho ra bi li da de do bem de família, cons tan te do art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991 e do Projeto de Lei do
Se na do nº 145, de 2000, de autoria do
Se na dor Car los Patrocínio, que “Revoga dis positivos das Leis nºs 8.245, de
18 de outubro de 1991, e de Lei nº
8.009, de 29 de mar ço de 1990”. (Tramitan do em conjunto nos ter mos do Requerimento nº 469, de 2000.)
Relator: Senador Roberto Freire
I – Relatório
Encontram-se sob exame desta comissão os
Projetos de Lei do Senado nº 370, de 1999, e nº 145,
de 2000, que revogam disposição restritiva do princípio da impenhorabilidade do bem de família, cons tante do art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de
1991, de autoria dos ilustres Senadores Lauro Campos e Carlos Patrocínio, respectivamente.
Trata-se de iniciativas no sentido de suprimir o
art. 82 da Lei nº 8.245, de 1991, que altera a Lei nº
8.009, de 29 de março de 1990, para excluir da im penhorabilidade o bem de família, “por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de lo cação”.
As proposições visam retirar esse pri vilégio
dos locadores e das corretoras de imóveis, de modo
a conceder à família mai or segurança e estabilidade financeira.
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Aos projetos não foram oferecidas emenda
durante o prazo regimental. Além disso, cumpre sa lientar que os projetos tramitam nesta comissão em
caráter terminativo.
Esta comissão aprovou o Requerimento nº 469,
de 2000, de autoria do Senador José Fogaça, que de terminou a tramitação conjunta dos projetos, ora examinados, por versarem sobre a mesma matéria, na
forma do art. 258 do Regimento Interno do Senado
Federal.
II – Análise
São elogiáveis os fundamentos que justificam
os projetos sob exame. Dê fato, convém lembrar que a
impenhorabilidade do bem de família tem por escopo
proteger o imóvel destinado à moradia do casal, ou da
entidade familiar. Foi, portanto, por relevante interesse social que se instituiu a impenhorabilidade do bem
de família.
Com a alteração introduzida pelo art. 82 da Lei
nº 8.245, de 1991, procurou-se resguardar os direitos
do mercado imobiliário, permitindo, mediante alteração da Lei nº 8.009, de 1990, que a impenhorabilidade não se opere em relação às obrigações decorrentes de fiança, concedida em contrato de locação. A lei
passou, desse modo, a privilegiar segmento da atividade imobiliária, muito embora até a dívida de natureza, fiscal não alcance o bem de família, nos termos do
art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990.
Assim, não importa o propósito da locação. Ha vendo o casal dado a fiança, e o locatário vindo a faltar ao pagamento dos alugueres, a obrigação será
cumprida, ainda que o bem de família dos fiadores te nha que ser levado à hasta pública para satisfazer o
débito. Por conseguinte, tal privilégio para locadores e
imobiliárias não se mostra adequado, considerados
os pressupostos que sustentam o instituto do bem de
família.
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O objetivo das proposições sob comento são
idênticos – resguardar o bem de família, do fiador, das
obrigações decorrentes das locações imobiliárias.
Entretanto, a redação dada, ao Projeto de Lei do Se nado nº 145, de 2000, corrige lacuna constante do
Projeto de Lei do Senado nº 370, de 1999, que ficou
silente quanto à revogabilidade do inciso VII do art. 3º
da, Lei nº 9.009, de 29 de março de 1990, contrariando as disposições da Lei Complementar nº 95, de 26
de fevereiro de 1998.
À redação dada ao Projeto de Lei nº 145, de
2000, obedeceu todas as diretrizes traçadas pela Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Concluímos, ademais, que ambos os projetos
atendem aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. No entanto, o PLS nº 370,
de 1999, é menos abrangente e o seu conteúdo está
presente no PLS nº 145 de 2000, por essa por razão
pela redação desse último.
III – Voto
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2000, e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 370, de 1999.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2002. – , Presidente, Relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000
(Tramitando em conjunto com o
PLS nº 370 de 1999.)
Sala da Comissão, 29 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Roberto Freire, Relator
– Reginaldo Duarte – Romeu Tuma – José Fogaça
– Luiz Otávio – Fernando Ribeiro – Wellington
Roberto – Ricardo Santos – Lucio Alcântara –
Antônio Carlos Júnior – Osmar Dias – Ademir
Andrade.
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Documentos Anexados Pela Secretaria-Geral da Mesa, nos Termos do Art. 250,
parágrafo único, do RISF.

Relatório
Relator: Senador Roberto Freire
I – Relatório
Encontra-se sob exame desta Comissão o Pro jeto de Lei do Senado nº 370, de 1999, que “Revoga
disposição que restringe o princípio da impenhorabilidade do bem de família, constante do art. 82 da Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991“, de autoria do ilustre Senador LAURO CAMPOS.
Trata-se de iniciativa no sentido de suprimir o
art. 82 da Lei nº 8.245, de 1991, que altera a Lei nº
8.009, de 29 de março de 1990, no sentido de excluir
da impenhorabilidade o bem de família, “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação”.
Visa à iniciativa retirar esse privilégio dos locadores e das corretoras de imóveis, de modo a con ceder à família mai or segurança e estabilidade financeira.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, por quanto não consta de sua folha de tramitação registro
nesse sentido. Além disso, cumpre frisar que a matéria tramita nesta Comissão em caráter terminativo.
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fiscal não alcance o bem de família, nos termos do art.
1º da Lei nº 8.009, de 1990.
Assim, não importa o propósito da locação. Havendo o casal dado a fiança, e o locatário vindo a faltar ao pagamento dos alugueres, a obrigação será
cumprida, ainda que o bem de família dos fiadores tenha que ser levado à hasta pública para satisfazer o
débito. Por conseguinte, tal privilégio para locadores e
imobiliárias não se mostra adequado, considerados
os pressupostos que sustentam o instituto do bem de
família.
III – Conclusão
Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação da iniciativa ora examinada, que não contém vício
quanto à constitucionalidade e juridicidade.
Quanto à técnica legislativa, no entanto, é necessário propor a seguinte emenda, que não atinge o
mérito da proposição e que, tão-somente, visa a adequá-la aos preceitos da Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998:
Emenda
Suprima-se o art. 3º do PLS nº 370, de 1999, em
obediência ao art. 9º da Lei Complementar nº 95, de
1998.
Sala da Comissão, – Roberto Freire, Relator.
REQUERIMENTO Nº 469 DE 2000
Senhor Presidente,

II – Voto
É elogiável a preocupação que justifica o projeto
sob exame. De fato, convém lembrar que a impenhorabilidade do bem de família tem por escopo proteger
o imóvel destinado à moradia do casal, ou da entidade familiar. Foi, portanto, por relevante interesse social que se instituiu a impenhorabilidade do bem de fa mília.
Com a alteração introduzida pelo art. 82 da Lei
nº 8.245, de 1991, procurou-se resguardar os direitos
do mercado imobiliário, permitindo, mediante alteração da Lei nº 8.009, de 1990, que a impenhorabilidade não se opere em relação às obrigações decorrentes de fiança, concedida em contrato de locação. A lei
passou, desse modo, a privilegiar segmento da atividade imobiliária, muito embora até dívida de natureza

Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no
do Senado Federal, re queiro a tra mi ta ção con junta
do Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2000, de
au to ria do Senador Carlos Patrocínio, e do Projeto
de Lei do Senado nº 370, de 1999, de iniciativa do
Se na dor Lauro Campos, por versa rem sobre a
mes ma maté ria (impenhorabilidade do bem de fa mí lia).
Sala das Sessões, – José Fogaça.
OFÍCIO Nº 058/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 29 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
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Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2000, de autoria
do Senador Carlos Patrocínio, que “Revoga dispositivos das Leis nº 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)”, ficando pre judicado o 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 nº
8.245, de 18 de outubro de 1991”, ambos, em tramitação conjunta.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a ela boração, a redação, a alteração e a con solidação das
leis, conforme determina o pa rágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece nor mas para a conso lidação dos atos normativos que menci ona.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 659, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 100, de 2000, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que Dispõe sobre
o requerimento de informações relativo,
ao procedimento instalado pelo Ministério Publico sobre conclusões de comissão parlamentar de inquérito.
Relator: Senador Bernardo Cabral
Relator ad hoc: Senador José Fogaça

Junho de 2002

I – Relatório
Vem a esta Comissão o projeto de lei em epígrafe para, nos termos do art. 101, I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre a sua
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e,
também quanto ao mérito, nos termos do inciso II do
citado dispositivo regimental.
O objetivo do projeto é obrigar o Mi nistério Público a responder, no prazo de dez dias, ao pedido
de informação que lhe fizer qualquer uma das Ca sas Legislativas do Congresso Na cional sobre o andamento de procedimento relativo à apuração da
responsabilidade civil ou criminal de infratores
apontados nas conclusões contidas em relatório de
comissão par lamentar de inquérito por ela instituída, encaminhadas nos ter mos do art. 58, § 3º, da
Constituição Federal.
Acrescenta, ainda, que a falta do atendimento
do pedido de informação no prazo mencionado constitui prevaricação.
Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto
Cabe a esta Comissão, nos ter mos do art.
101, I, do Re gi men to Inter no, opi nar so bre a cons ti tu ci o na li dade, juri di ci da de e re gi men ta li da de das
ma té ri as que lhe forem sub metidas ... por despacho da Presi dên cia, ... e, também, emi tir parecer,
quan to ao méri to, so bre as ma té ri as de compe tência da União, ... (art. 101, II, RISF), tendo a sua decisão, no caso do projeto em exame, ca ráter ter minativo, em razão do que dis põe o art. 91, I, do citado Regimento.
Quanto ao mérito, entendo que a proposição
contribui para que haja conseqüência aos trabalhos
das comissões parlamentares de inquérito cujas conclusões tenham sido encaminhadas ao Ministério Público com a finalidade de promover a apuração da responsabilidade civil ou criminal de infratores.
A previsão legal para que o Ministério atenda,
no prazo de dez dias, o pedido de informação feito
por qualquer das Casas do Congresso Nacional,
quanto ao andamento de procedimento decorrente
de conclusões de comissão parlamentar de inquérito
instituída pela mesma Casa, permite ao Poder Legislativo saber que providências foram tomadas a res -
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peito e, também, instar para que aquele órgão, a
quem cabe a função institucional de promover, privativamente, a ação penal pública e o inquérito civil e
ação civil pública, para a proteção do patrimônio pú blico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, I e III, CF), não tergiverse sobre o assunto.
No entanto, tenho restrição quanto à forma da
apresentação do projeto, em razão de não atender, a
meu ver, o disposto no art. 12, II, da Lei Complementar nº 95, de 1998, que Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis, con forme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, que determina que a alteração da lei será feita mediante substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou
acréscimo de dispositivo novo, exceto quando se tra tar de alteração considerável, que exige reprodução
integral em novo texto, conforme expressa, o inciso I
do supracitado art. 12.
Desse modo, entendo que a matéria deve ser inserida, s.m.j., na Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito, que, não obstante a sua vetustez,
pois foi editada sob a égide da Constituição de 1946,
permanece em vigência, agora sob o pálio da Carta
de 1988.
Diante do exposto, opino pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2000, nos termos
do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)
Altera a Lei nº 1.579, de 18 de março
de 1952 com o objetivo de disciplinar o
pedido de informação ao Ministério Público sobre o andamento de procedimento relativo às conclusões de comissão
parlamentar de inquérito.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 1.579, de 18 de
março de 1952, o seguinte artigo:
Art. 5º-A O andamento de procedimento relativo às conclusões da comissão parlamentar de inquérito encaminhadas ao Ministério Público, nos termos do art. 58, § 3º da
Constituição Federal, com o objetivo de apurar a responsabilidade civil ou criminal dos
infratores, poderá ser acompanhado pela
Casa Legislativa que instituiu a referida co missão, mediante pedido de informações da
respectiva Mesa ao Ministério Público sobre
as providências adotadas.
§ 1º O pedido de informações a que se
refere o caput será feito de acordo com as
normas regimentais da Casa solicitante.
§ 2º O Ministério Público deverá prestar as informações solicitadas no prazo de
dez dias, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não-atendimento no re ferido prazo, bem como a prestação de informações falsas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
É o voto.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2002. – Senador Bernardo Cabral, Presidente – Senador José
Fogaça, Relator ad hoc – Senador Roberto Freire –
Senador Antonio C. Júnior – Senador Ademir
Andrade – Senador Reginaldo Duarte – Senador
Osmar Dias – Senador Leomar Quintanilha – Senador Artur da Távola – Senador Fernando Ribeiro
– Senador Romeu Tuma – Senador Pedro Simon –
Senador Lúcio Alcântara (autor) – Senador Ricardo
Santos – Senador Ari Stadler | – Senador Waldeck
Ornélas – Senador Luiz Otávio – Senador José
Agripino.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2000,
na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania que:
“Altera” a Lei nº 1.579, de 18 de março
de 1952, com o objetivo de disciplinar o pe dido de informação ao Ministério Público sobre o andamento de procedimento relativo
às conclusões de comissão parlamentar de
inquérito.”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 1.579, de 18 de
março de 1952, o seguinte artigo:
Art. 5º-A O andamento de procedimento relativo às conclusões da comissão parlamentar de inquérito encaminhadas ao Ministério Público, nos termos do art. 58, § 3º da
Constituição Federal, com o objetivo de apurar a responsabilidade civil ou criminal dos
infratores, poderá ser acompanhado pela
Casa Legislativa que instituiu a referida co missão, mediante pedido de informações da
respectiva Mesa ao Ministério Público sobre
as providências adotadas.
§ 1º O pedido de informações a que se
refere o ‘caput’ será feito de acordo, com as
normas regimentais da Casa solicitante.
§ 2º O Ministério Público deverá prestar as informações solicitadas no prazo de
dez dias, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não-atendimento no re ferido prazo, bem como a prestação de informações falsas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
pub1icação.
Sala da Comissão, 5 de junho de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.
Ofício nº 063/02-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 5 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno des ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota, definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2000,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que “Dispõe
sobre requerimento de informações relativo a ‘proce-
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dimento’ instalado pelo Ministério Público sobre con clusões de comissão parlamentar de inquérito”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
Art. 12. A alteração da lei será feita:
II – mediante revogação parcial; (Redação dada
pela Lei Complementar nº 107, de 26-4-2001)
....................................................................................
LEI Nº 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952
Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito.
....................................................................................
Art. 5º As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução.
§ 1º Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão dirá, em separado, sobre cada um,
podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação
dos demais.
§ 2º A incumbência da Comissão Parlamentar de
Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver
sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da Legislatura em curso.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Íris Rezende.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2002
Altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos
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Industrializados (IPI) na aquisição de au tomóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto de importação para os produtos
que especifica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e pelo art. 2º da Lei nº 10.182,
de 12 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a se guinte redação:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI):
I – os automóveis de passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável,
quando adquiridos por:
a) motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículos de
sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular
de autorização, permissão ou concessão do
Poder Público e que destinam o automóvel
à utilização na categoria de aluguel (táxi);
b) motoristas profissionais autônomos
titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade
em virtude de destruição completa, furto ou
roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de
aluguel (táxi);
c) cooperativas de trabalho que sejam
permissionárias ou concessionárias de
transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à utilização nessa atividade;
d) pessoas que, em razão de serem
portadoras de deficiência física, não possam dirigir automóveis comuns;
II – os caminhões, classificados na po sição 87.04 da Tabela de Incidência do IPI,
quando adquiridos por pessoas que, em ra zão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir caminhões comuns.

Junho de 2002

Parágrafo único. A exigência para aquisição de automóvel de quatro portas e de
até 127 HP de potência bruta (SAE) não se
aplica aos deficientes físicos de que trata o
inciso I, d, do caput deste artigo.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A necessidade de se estabelecer uma política
compensatória para as pessoas portadoras de deficiência física, impossibilitadas de dirigir automóveis
comuns e não atendidas por um serviço de transporte
específico, gerou, a partir de 1969, uma legislação
que evoluiu desde a isenção do Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros (II) e do IPI relativamente aos aparelhos, sem similar nacional, destinados à adaptação dos automóveis por elas adquiridos
(Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969), até a exclusão total do IPI incidente sobre o próprio veículo
(Lei nº 8.199, de 28 de junho de 1991).
A isenção da Lei nº 8.199, de 1991, foi aperfeiçoada e prorrogada por sucessivos diplomas legais.
Hoje, a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com
as alterações introduzidas pelas Leis nºs 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e 10.182, de 12 de fevereiro de
2001, abrange qualquer tipo de automóvel de fabricação nacional, adaptado às características especiais
da pessoa portadora de deficiência física que o adquirir para o seu uso. Desapareceram, portanto, as antigas exigências de que o veículo tivesse no mínimo,
quatro portas, fosse movido a combustível renovável
e sua potência bruta (SAE) não excedesse a 127 HP.
Embora dotada de maior abrangência, a isenção ficou ainda limitada ao automóvel de passageiros, que é um meio de transporte satisfatório nos centros urbanos, mas não apresenta a mesma eficiência
no ambiente rural. Ali, a precariedade da malha viária,
ou até a sua inexistência, exige a utilização de veículos mais robustos, como os caminhões.
Em conseqüência, muitos portadores de deficiência física estão privados de adquirir, com isenção
do IPI, um veículo para o atendimento de suas necessidades de deslocamento pessoal de transporte de
carga.
Com o intuito de preencher essa lacuna, propomos a inclusão dos caminhões, classificados na posição 87.04 da Tabela de Incidência do IPI, na isenção
de que trata o art. lº da Lei nº 8.989. de 1995.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002 –
Moreira Mendes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis destinados ao
transporte autônomo de passageiros e
ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto de importação para
os produtos que especifica, e dá outras
providências.
Faço saber que o Presidente da República ado tou a Medida Provisória nº 856, de 1995, que o Con gresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros
de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), quando adquiridos por:
I – motoristas profissionais que, na data da pu blicação desta lei exerçam comprovadamente em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder concedente e que destinem o automóvel à utilização na ca tegoria de aluguel (táxi);
II – motoristas profissionais autônomos titulares
de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou
roubo do veículo, desde que destinem o veículo ad quirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);
III – cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde
que tais veículos se destinem à utilização nessa atividade;
IV – pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir automóveis comuns.
........................................ ............................................
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri-
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buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
e dá outras providências.
Texto atualizado em 10-10-01
Última Lei nº 10.256, 09-7-01
MP nº 2.189-49, MP nº 2.158-35, 24-8-01
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
........................................ ............................................
Art. 29. O inciso I do art. 1º e o art. 2º da Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º ........................................................................
........................................ ............................................
I – motoristas profissionais que exerçam, com provadamente, em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na con dição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);
........................................ ............................................
........................................ ............................................
Art. 2º O benefício de trata o art. 1º somente poderá ser utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver
sido adquirido há mais de três anos, caso em que o
beneficio poderá ser utilizado uma segunda vez.”
........................................ ............................................
LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001
Restaura a vigência da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de por tadores de deficiência física, reduz o im posto de importação para os produtos
que especifica, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.068-38, de 2001, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães,
Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
........................................ ............................................
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Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a
de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de
origem renovável, quando adquiridos por:
........................................ ............................................
Parágrafo único. A exigência para aquisição de
automóvel de quatro portas e de até 127 HP de potência bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos
de que trata o inciso IV do caput deste artigo.” (NR)
........................................ ............................................
DECRETO-LEI Nº 491, DE 5 DE MARÇO DE 1969
Estímulos fiscais à exportação de
manufaturados.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o § 1º do art. 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
LEI Nº 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao trans porte escolar, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
........................................ ............................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
projeto será publicado e remetido à Comissão com petente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Íris Rezende.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 406, DE 2002
Requeiro, nos termos do artigo 119, do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão na
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado nº 242, de
2001, que altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
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1962 – Código Brasileiro de Telecomunicações, em
tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. –
Carlos Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, nos termos do art. 255, II, Item 4, do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Íris Rezende.
São lidos os seguintes:
OFICIO Nº 58/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 29 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, Comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2000, de autoria
do Senador Carlos Patrocínio, que “Revoga dispositivos das Leis nº 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)”, ficando pre judicado o 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 nº
8245, de 18 de outubro de 1991”, ambos, em tramitação conjunta.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OFÍCIO Nº 61/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 5 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 1999,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
“Dispõe sobre danos morais e sua reparação”.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.
OFÍCIO Nº 63/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 5 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno des ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota, definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2000,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que “Dispõe
sobre requerimento de informações relativo a procedimento instalado pelo Ministério Público sobre con clusões de comissão parlamentar de inquérito”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os expedientes lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica que, relativamente aos Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 1999; 145, de 2000
(tramitando em conjunto com o de nº 370, de 1999); e
100, de 2000, cujos pareceres foram lidos anteriormente, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in terposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os mesmos sejam apreciados pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 350, de 2002, na ori gem, de 17 do corrente, do Ministro de Estado da Fa zenda, encaminhando, nos termos do art. 3º da Resolução nº 57, de 1995, com a redação dada pelas Re soluções nºs 51, de 1997, 23, de 1999, e 74, de 2000,
todas do Senado Federal, relatório sobre a execução
do Programa de Emissão e Colocação de Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional ao Exterior,
relativo ao período de fevereiro a abril de 2002.
O expediente, anexado ao processado do Diversos nº 34, de 1997, e, em cópia, aos processados das
resoluções referidas, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União,
o Aviso nº 47, de 2002 (nº 1.517/2002, na origem), de
12 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
612, de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos res pectivos relatório e voto que a fundamentam, sobre
levantamento de auditoria nas obras do Sistema Integrado Adutora Agreste, com o objetivo de ampliar a
capacidade de abastecimento da estrutura existente,
que se encontra em operação desde 1982, cuja va zão atende, com precariedade, aos Municípios de
Areia Branca, Itabaiana, Campo Brito, Macambira e
São Domingo, no Estado de Sergipe.
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Antonio
Carlos Junior.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me ins crever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será inscrito.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Maguito
Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, também requeiro a minha
inscrição para uma comunicação inadiável, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Também V. Exª será inscrito.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, por ser o primeiro orador ins crito, indago a V. Exª se, além da minha fala como primeiro orador, eu teria a oportunidade de falar na Hora
do Expediente para uma comunicação inadiável, ou
se eu poderia fazer as duas coisas de uma só vez.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª, como primeiro orador inscrito, Senador Iris Rezende, poderá fazer as duas coisas de uma vez só,
por economia processual.
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Está muito bem, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Iris Rezende, por permuta com o Senador Nabor Júnior.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no ano da comemoração dos 111 anos do Senado Federal, é motivo
de grande satisfação para mim, como Parlamentar,
verificar que o Senado Federal vem cumprindo fielmente o seu papel de legítimo representante dos di versos segmentos da sociedade brasileira e de verdadeiro guardião da democracia no nosso País.
Muitos dos críticos de hoje das ações do Parlamento não sabem o que é uma nação submetida ao arbítrio, dobrada pela força, sem imprensa livre e sem um
Legislativo independente, e não apenas consentido ou
tolerado pelos detentores do poder discricionário.
Esses críticos, Sr. Presidente, desconhecem a
verdadeira função histórica, política e democrática do
Parlamento, sua importância e o papel que deve de sempenhar como representante do povo e dos ideais
democráticos, pois muitas vezes essas críticas decorrem da própria característica da instituição: a abertura
e a transparência.
Sinto que hoje já existe um amplo reconhecimento, por parte dos diversos segmentos da sociedade, dos meios de comunicação social e das demais
instituições, da importância do papel do Senado Fe deral no processo de redemocratização do Brasil e de
fortalecimento das instituições democráticas.
Gostaria de aqui destacar, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o papel relevante que desempenha a
TV Senado, que tem levado a informação livre e independente do Senado Federal a quase todo o território
brasileiro.
É da maior importância o serviço de interesse
público prestado pela TV Senado, pois muito do que
aqui se faz, em plenário, nas Comissões Permanentes e nas Comissões Parlamentares de Inquérito, ja mais chegaria ao conhecimento do público sem o tra balho realizado pela emissora.
Essa aproximação entre o Parlamento e a comunidade, por meio de um veículo de comunicação
moderno como a TV via satélite, certamente representa uma contribuição efetiva para a verdadeira prá tica democrática em nosso País. As possibilidades de
sintonia da TV Senado, por antena parabólica, assinatura, UHF e via Internet, ampliam a rede de comu-
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nicação do Parlamento com a sociedade, permitindo
o acompanhamento dos trabalhos da Casa em todo o
território nacional e até mesmo no exterior.
A TV talvez seja a forma mais moderna e importante de comunicação entre o Senado Federal e a comunidade. No entanto, outras formas de relacionamento, integração e cooperação com as comunidades também são realizadas hoje com sucesso pelo
Senado.
As visitas para grupos de pessoas acompanhadas por guias também representam uma oportunidade de maior conhecimento da obra arquitetônica de
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, hoje Patrimônio Cultural da Humanidade, e de aspectos históricos e atuais
do Parlamento brasileiro. Esse programa de visitas representa um importante elo de ligação entre o Senado e as comunidades de todo o País, pois as pessoas
que dele participam, vindas de todas as cidades do
Brasil, são ricamente municiadas de informações,
mantendo contato direto com a riqueza cultural e his tórica dos acervos aqui existentes.
O Museu do Senado Federal também contribui
para uma maior aproximação entre o Parlamento e a
comunidade, mostrando a universalidade de linguagem das manifestações ar tísticas e culturais. O acervo de cerca de 400 telas e outras obras de artistas importantes na nossa história formam um significativo
patrimônio de incalculável valor.
O reconhecimento do trabalho realizado pelo
Senado pode ser constatado de forma concreta, por
exemplo, pelo prêmio concedido, em abril de 2002,
pela Associação Paulista de Críticos de Arte à nossa
TV Senado, que foi considerada o melhor veículo de
comunicação do ano, no Brasil, na categoria utilidade
pública.
Isso representa muito para o Senado Federal e
para o Parlamento brasileiro. Significa, antes de tudo,
o reconhecimento de um serviço prestado à comunidade com seriedade, espírito púbico, abertura, transparência e a plena aprovação de entidades sérias e
independentes.
Destaco aqui, Sr. Presidente, a atuação firme e
visionária do Diretor-Geral Agaciel da Silva Maia, responsável pela orientação e execução administrativa
da Casa, e também a coordenação de assessoria legislativa do Secretário-Geral da Mesa, Dr. Raimundo
Carreiro da Silva, homens que, juntamente com uma
valorosa equipe de técnicos e funcionários, colaboram decisivamente para que o Senado Federal, sob o
comando supremo do ilustre Presidente Ramez Tebet, cumpra, como tem cumprido, com competência,
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com firmeza, com espírito público, os compromissos
desta Casa perante a Nação.
As ações do Senado brasileiro dignificariam o
Parlamento de qualquer país do mundo, traduzindo o
cumprimento do dever, a responsabilidade social e o
perfeito entrosamento entre representantes do povo e
representados, o que é a própria essência do sistema
democrático em qualquer parte do mundo.
Por outro lado, também fica evidente que o Parlamento brasileiro tem cumprido seu papel e oferecido sua colaboração para o nosso desenvolvimento
econômico, social e político, para a harmonia e independência entre os Poderes e para o aperfeiçoamento cada vez maior das instituições democráticas.
No Parlamento, e particularmente no Senado Federal, há um leque de situações que não aparecem, que
não são visíveis como uma ponte ou uma estrada. Mas
essas conquistas têm importância fundamental para
aperfeiçoar os mecanismos de representatividade, para
aumentar a comunicação entre o povo e seus representantes, para que possamos ter um verdadeiro governo
do povo, pelo povo e para o povo, conforme a definição
clássica do sistema democrático.
E isso tem sido feito pelo Senado Federal, por in termédio de seus 81 Senadores, porém com a inestimável assessoria de um corpo de funcionários exemplares,
que merece o reconhecimento da Nação.
Hoje, como nunca na história do Parlamento
brasileiro, os canais de comunicação entre o Congresso e a sociedade funcionam com eficiência, facilitando o entendimento, aproximando cidadãos e Con gressistas, reduzindo barreiras e tornando mais fáceis e diretas as relações entre representantes e representados.
O Senado Federal tem implantado e aperfeiçoado novos mecanismos, novos processos e novos meios de comunicação com a sociedade, destacando-se:
a TV Senado; a presença na Rede Mundial de Com putadores (Internet), a Rádio Senado e, especialmente, as publicações de obras importantes nos setores
da Política, da História, do Direito e de outras Ciências Sociais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a mais recente realização do Senado Federal é a Unilegis –
Universidade do Legislativo Brasileiro, que veio representar mais um importante passo na modernização
do Parlamento. Coloca-se em prática a filosofia de democratizar o conhecimento, permitindo o acesso ao
ensino e à informação e desenvolvendo os recursos
humanos.
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A Unilegis possibilitará o aperfeiçoamento per manente dos servidores e seu desenvolvimento pro fissional, tendo em vista o melhor desempenho no
cumprimento da missão constitucional do Parlamento, e se estende aos legislativos estaduais, municipais
e de países amigos, principalmente a comunidade de
língua portuguesa e países latino-americanos.
O Instituto Legislativo Brasileiro é outro importante instrumento para a concretização das metas de
desenvolvimento dos recursos humanos de que dis põe o Senado, particularmente nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão.
Há muitas outras realizações importantes, de
alta relevância, concretizadas pelo Senado Federal.
Algumas delas passam como que despercebidas
pela imprensa, pelos meios de comunicação social: é
o exemplo da publicação da legislação brasileira em
braile, possibilitando o acesso dos deficientes visuais
a uma importante ferramenta de trabalho e fundamental fonte de informações.
No que diz respeito aos programas de computação, o Senado também vem destacando-se com a
atuação do Prodasen, que oferece modernas soluções técnicas e aperfeiçoamento contínuo dos processos de trabalho na área de informática.
Não poderia também deixar de mencionar as
iniciativas culturais do Senado, por meio de apresentações musicais, exposições artísticas, lançamentos
de livros e demais eventos, sempre provendo uma
maior integração e harmonia não apenas entre os
próprios servidores do Senado Federal, bem como
prestigiando e homenageando a própria população
com um conjunto de promoções de alto nível.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado
Federal jamais alcançaria tamanho destaque institucional, tal como acontece hoje, sem a colaboração da
sua equipe de servidores, esses profissionais dedicados que tornam possível a materialização de todas as
atividades aqui realizadas.
Desde o mais humilde até o de maior graduação, são todos homens e mulheres que merecem o
reconhecimento dos 81 Senadores e de toda a população, pelo entusiasmo e pela seriedade com que desempenham as suas funções e garantem o funcionamento do Senado como superior entidade constitucional do País.
Gostaria de prestar uma homenagem especial a
todos os servidores do Senado, pela dedicação, efi ciência, conhecimento, capacidade, discernimento e
prudência com que desenvolvem suas funções profissionais nesta Casa. E o faço, dirigindo-me às pessoas

454
13126 Quarta-feira 26

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Diretor-Geral, Agaciel da Silva Maia, e do Secretário-Geral da Mesa Diretora, Raimundo Carreiro da Silva, homens de vida abnegada e devotada ao trabalho
de engrandecer o Senado da República. Faço ques tão de apresentar as minhas mais sinceras congratulações, certo de que falo em nome de todos os ilustres
colegas Senadores e Senadoras.
Nas figuras de Agaciel e Carreiro, nossos com panheiros de trabalho, homenageio a todos os servidores da Casa, a todos que, de forma mais visível ou
menos visível, mas sempre com indoneidade e com petência, contribuem para que o Senado Federal, ao
comemorar seus 111 anos, esteja cumprindo fielmente sua missão de consolidar o aperfeiçoamento da democracia no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, a respeito
dessa comemoração do Senado.
Quero, contudo, antes de encerrar, comunicar à
Casa o falecimento, na cidade de Goiânia, de um pioneiro da capital goiana, Dr. Raul Rassi, médico dedicado, humanista e, por que não dizer, um cientista da
medicina, que, durante toda sua vida, ao lado de seus
sete irmãos, também médicos, dedicou-se à saúde
do povo goianiense, do povo goiano. A cidade de Go iânia, hoje, está enlutada, e registramos aqui o seu
passamento, em uma homenagem a quem, ao longo
da vida, fez-se merecedor.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Iris Rezende, V. Exª me permite um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Concedo
um aparte, com muita honra, ao ilustre Senador Ma guito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Cumprimento V. Exª pela primeira par te do pronunciamento,
em que ressalta os avanços tecnológicos e de comunicação atingidos nos últimos anos pelo Senado da
República, bem como pelos elogios destinados a to dos os funcionários, que, extremamente competentes
e corretos, têm ajudado muito esta Casa de leis, no
sentido de dar-lhe velocidade e tranqüilidade, para
que todos os Senadores possam desempenhar bem
suas funções. V. Exª está de parabéns ao fazer seu
pronunciamento, ressaltando a importância desta
Casa e a competência de todos os funcionários, do
mais humilde ao mais graduado. Portanto, meus cumprimentos por esta homenagem. Associo-me a V. Exª
nas condolências à família Rassi, pioneira, importantíssima e que tem prestado relevantes serviços a Go iás, principalmente na área da medicina. São todos
médicos competentes, que hoje dirigem o grande
Hospital São Salvador, referência em Goiás e, por
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que não dizer, no Brasil. Há também outro hospital importante em Goiânia, que leva o nome de um ilustre
integrante da família Rassi. Portanto, trata-se de uma
família de intelectuais, de grandes médicos, que têm
prestado grandes serviços à capital e ao Estado de
Goiás. Essa família muito conceituada, talvez uma
das mais conceituadas do nosso Estado, perdeu um
ente muito querido, o Dr. Raul Rassi. Associo-me, repito, a V. Exª nas condolências à família enlutada. Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Agradeço a V. Exª pelo honroso aparte que veio, indiscutivelmente, enriquecer o nosso pronunciamento e a homenagem que, ao final, prestamos ao inesquecível
Dr. Raul Rassi.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Íris Rezende
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida, um dos temas mais atuais que tem sido levado a
todo tipo de mídia no Brasil e no mundo é o meio am biente.
Ontem, ouvi o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, na abertura da Rio+10, mencionar uma frase que tem a capacidade, realmente, de sintetizar a
grande preocupação que deve nortear todos aqueles
que, honestamente e de boa-fé, defendem o meio
ambiente. E o fazem para quem? Defendem-no para o
homem, para atender às necessidades do homem.
Sua Excelência foi feliz quando disse que o grande
desafio é compatibilizar as necessidades humanas
com o equilíbrio do meio ambiente.
Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
da consciência ecológica, ou seja, de que o ser humano não pode pensar que existe sozinho neste planeta,
mas tem, ao contrário, de interagir com os demais seres, da fauna ou da flora, e com os próprios minerais,
para que continue usufruindo dessa verdadeira dádiva que Deus lhe deu.
Porém, temos visto que os maiores países do
mundo, especialmente os Estados Unidos, têm ado tado a postura de levar suas instituições, principalmente aquelas que não levam diretamente o carimbo
daquele grande país, a fazer a política do “faça o que
eu digo, mas não faça o que eu faço”. Isto é, os Esta -
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dos Unidos querem impor, por meio de diversos me canismos, inclusive com a colaboração direta de países da Europa, uma política draconiana, não no que
tange à utilização equilibrada ou manejo sustentado,
como se diz no jargão dos ambientalistas, mas à colocação do meio ambiente acima do ser humano. Realmente, isso não é aceitável sob qualquer tipo de ân gulo que se possa analisar o problema.
Portanto, louvo o Presidente da República por
ter emitido esse seu pensamento, que, no meu entender, deve nortear a luta pela preservação do meio ambiente.
Assusta-me, Sr. Presidente, constatar que há
tanta gente preocupada em que não haja extinção de
espécies animais ou vegetais, mas não há tanta gen te preocupada em evitar a extinção de milhões de crianças a cada dia no mundo. Envergonha-nos saber
que há crianças morrendo de fome em países da Eu ropa e aqui no Brasil. E, no entanto, existem campanhas mundiais para preservar o mico-leão-dourado,
para preservar a baleia não-sei-quê. Isso realmente é
um contra-senso, é uma falta de equilíbrio, porque o
que é mais importante neste mundo, com certeza, é o
ser humano.
O Brasil, Sr. Presidente, chegou ao cúmulo dessa verdadeira ecomania. Basta olharmos as nossas
cédulas, o nosso dinheiro: não existe hoje uma só cé dula que tenha um vulto da nossa história. Nenhuma!
Comecemos pela nota de R$1,00. Lógico, todas elas
têm no anverso a Efígie Simbólica da República. Essa
é uma informação obtida da página do Banco Central
na Internet.
No reverso, o que temos na nota de R$1,00? A
gravura de um beija-flor. E diz a explicação dada pelo
Banco Central: “O beija-flor é típico do continente
americano e ocorrem mais de cem espécies no Bra sil". Aí, vamos para a nota de R$2,00. O que temos no
reverso da nota? Temos a figura de uma tartaruga de
pente. A explicação do Banco Central: “uma das cinco
espécies de tartarugas marinhas encontradas na
costa brasileira”. Vamos para a nota de R$5,00. O que
temos no reverso dessa nota? Temos a figura de uma
garça. A explicação: “ave pernalta, espécie muito re presentativa da fauna encontrada no território brasileiro”.Vamos para a nota de R$10,00. O que temos nes ta nota? Temos a figura de uma arara. E vem a explicação do Banco Central: “ave de grande porte da fa mília dos psitacídeos, típica da fauna do Brasil e de
outros países latino-americanos”.Vamos subindo, e
temos a nota de R$50,00. O que temos nessa nota?
Temos a figura de uma onça pintada com a seguinte
explicação: “conhecido e belo felídeo de grande por te,
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ameaçado de extinção, mas ainda encontrado, principalmente na Amazônia e no Pantanal Mato-grossense.” E vamos para a nota de R$100,00. O que temos
no reverso dessa nota? A gravura de uma garoupa. E
a explicação: ”peixe marinho da família dos serranídeos, e um dos mais conhecidos dentre os encontrados
nas costas brasileiras."
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não te mos, portanto, um vulto da nossa História, seja do
tempo do Império, seja antes, do Brasil Colônia, seja
da época da República, em nenhuma das notas do
nosso Real está presente. Isso é uma verdadeira desconsideração com os seres humanos que fizeram
este Brasil, que têm um papel para contar para as
nossas futuras gerações. Ao contrário, impressionantemente, os animais estão aqui reverenciados. Muitos
deles, como acabei de ler, sequer são espécimes originários ou específicos do Brasil. São de vários países, inclusive os da América Latina.
Neste pronunciamento de hoje, Sr. Presidente,
chamo a atenção para os excessos, para a falta de
equilíbrio e de racionalidade quando se trata da questão ambiental neste País. Sei que muitos cuidam desse assunto de maneira apaixonada, de maneira sen sata até, mas outros o fazem de maneira radical, talvez como inocentes úteis, desenvolvendo um trabalho que beneficia somente os colonizadores modernos, aqueles que não usam mais as caravelas para virem ao Brasil pilhar o nosso pau-brasil, o nosso ouro,
a nossa prata, produtos que não mais os interessam.
O que eles querem hoje são bens muito mais sofisticadas, como o material da nossa biodiversidade,
como os minerais de terceira geração, como a água. E
tudo isso precisa ter a capa dessa verdadeira mania
ambiental, que está, como acabei de demonstrar
aqui, sintetizada de maneira muito clara no nosso dinheiro circulante, nas notas do nosso Real. Essas notas, na verdade, mostram que há um desequilíbrio
imenso entre o respeito ao ser humano, o respeito à
nossa História e o super-respeito que se está dando
aos animais.
Não me anima nenhum tipo de aversão aos animais. A vida, seja sob a forma de planta, de animal ou
sob a forma de um ser humano, deve ser respeitada,
deve ser cuidada, mas não podemos – até usando o
que disse o próprio Presidente Fernando Henrique –
descuidar de que as necessidades humanas sejam
levadas em conta prioritariamente. É preciso buscar
cada vez mais o equilíbrio entre as necessidades humanas e o cuidado com o meio ambiente.
Sr. Presidente, sei que hoje em dia, pela forma
como a mídia internacional e nacional tratam o assun-

456
13128 Quarta-feira 26

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

to, pouca gente tem coragem de abordar abertamente esse problema, mas estamos num ponto em que
determinadas instituições, principalmente as chamadas ONGs, tomam conta desse tema a ponto de im pedirem a construção de rodovias, a legalização de
hidrovias, a abertura de mercado de trabalho. E o Brasil se dá o luxo de, sendo um país riquíssimo, estar
atravessando situações de penúria financeira, de pe núria em termos de ações sociais, porque prefere dar
ênfase à questão do meio ambiente, quer dizer, aos
animais e às plantas, do que aos seres humanos que
fazem este País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, por permuta
com o Senador Ricardo Santos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a imprensa
brasileira tem desempenhado um papel fundamental
no aperfeiçoamento democrático e na construção da
cidadania em nosso País, repercutindo os clamores
do povo e cobrando dos seus representantes eleitos
soluções para os mais graves problemas que angustiam a consciência nacional.
Há muito tempo, nessa longa lista de problemas
e prioridades, a segurança pública – melhor seria di zer a “insegurança pública” frente ao avanço audacioso da criminalidade e da violência – ocupa um angustiante primeiríssimo lugar.
Recentemente, o jornal O Popular, de Goiânia,
reafirmou mais uma vez o compromisso da imprensa
com o interesse público, expondo o imenso abismo
que, nessa área, separa o discurso das autoridades
do sofrido cotidiano do cidadão comum.
Reportagem do diário goiano revela que as de legacias policiais abertas 24 horas, um dos carros-chefes da campanha eleitoral do atual governo,
até hoje se limitam a meras operações burocráticas,
para desalento e aflição da população sujeita a assaltos, roubos, estupros, agressões, assassinatos e ou tras violações de seus direitos humanos a qualquer
hora do dia e da noite.
Tomemos o exemplo do trabalhador autônomo
Leonel Batista de Souza, segundo nos informa a re portagem. Chegando de madrugada a sua casa no
Jardim Novo Mundo, encontrou a porta arrombada,
os móveis revirados, e logo deu pela falta de aparelhos eletrônicos e outros objetos domésticos. Na es perança de registrar a ocorrência e reaver o que lhe
havia sido roubado, Leonel dirigiu-se ao 19º Distrito
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Policial, mas ali teve a segunda surpresa desagradável da madrugada, ao saber que os dois policiais de
plantão (um civil e um PM) se limitariam a encaminhá-lo ao 1º Distrito Policial, no Centro, para todos os
procedimentos necessários.
A decepção e a revolta de Leonel se multiplicam
sem parar na experiência de centenas, talvez milhares de nossos concidadãos, pois, atualmente, 22 de legacias de Goiânia e 3 da vizinha Aparecida de Goiânia ficam abertas das 18 horas às 8 da manhã do dia
seguinte tão-somente para isso: dizer à vítima que
nada podem fazer além de remetê-la à central de fla grantes.
Questionada pela repórter Maria José Silva, a
Secretaria de Segurança Pública culpou a falta de
pessoal pelo precário funcionamento das delegacias
fora do horário comercial, prometendo, porém, para
breve, a renomeação de 118 servidores formados em
Direito para as funções noturnas de gerentes dos distritos policiais, com atribuições compatíveis às executadas pelos delegados, a exceção dos procedimentos
mais complexos. Esses agentes, pelo aumento da
carga horária e sem prejuízo das obrigações desempenhadas em outras delegacias durante o dia, receberão gratificação de R$500,00. É assim que se pro mete mais uma vez.
Só nos resta torcer e rezar, Sr. Presidente, para
que não só a assinatura do correspondente decreto,
mas também a realização de concurso público para
preenchimento de 130 vagas na Polícia Civil e a integração de novos mil soldados ao contingente da Polícia Militar de Goiás se verifiquem no menor tempo
possível, já que os soldados do crime, os batalhões
do tráfico, os pelotões de roubo e os esquadrões de
estupradores não conhecem a diferença entre o dia e
a noite e estão nas ruas, nas esquinas, nas praças,
em cada canto da cidade, seja no Centro, seja na Vila
Pedroso, na Vila Finsocial, no Jardim Curitiba, na Vila
Mutirão, no Conjunto Itatiaia, no Jardim Guanabara II,
enfim, em todos os bairros da grande Goiânia, aterrorizando o povo e debochando da impunidade. Esses
malfeitores são os únicos a se sentirem seguros e
confiantes diante da paralisia da máquina policial,
provocada pela omissão de governantes que não
cumprem o que prometem!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não adi anta falar em polícia comunitária, polícia integrada,
polícia cidadã, polícia presente na vida da cidade, se
a sua autoridade e o seu poder de política não for
exercido 24 horas por dia, em suas duas dimensões
essenciais: o policiamento ostensivo e a atividade in vestigativa.
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Foi a desconsideração e o descaso em relação a
essas verdades tão simples, tão evidentes e tão ines capáveis que levaram aos tristes espetáculos de colapso da autoridade pública e de ascensão incontrolável do crime, como a barragem de artilharia que crivou
de balas a fachada da Prefeitura do Rio de Janeiro e os
sangrentos motins dos presídios do Valparaíso, aqui
no Entorno de Brasília, em São Paulo e em muitos ou tros grandes e até médios centros brasileiros.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Mauro Miranda, permite-me um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Perfeitamente, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Mauro Miranda, estou acompanhando atentamente o
pronunciamento de V. Exª, muito atualizado, discorrendo sobre o problema da violência e do policiamento em nosso Estado e em nosso País, situação que
tanto incomoda a sociedade brasileira. Ilustre Senador, o Brasil tem péssima distribuição de renda, uma
das piores do mundo; milhares e milhares de crianças
abandonadas passam fome, frio e sede, mexem com
cola e envolvem-se com o tráfico de drogas. Um país
que assiste a tudo isso de forma acomodada não
pode realmente ter esperanças de paz e tranqüilidade. Precisamos, sem dúvida, distribuir melhor a renda
e resolver o problema do desemprego – estamos en frentando as mais altas taxas de desemprego da his tória do Brasil, e isso é gravíssimo. A violência tem
muito a ver com o desemprego no nosso País, e não
há preocupação com o desenvolvimento, com a industrialização, com a agroindustrialização, com a ge ração de empregos para as mães e os pais de família
e com os jovens que chegam ao mercado de trabalho
e não encontram ocupação. Daí o estágio de tanta violência. V. Exª lembra agora o Rio de Janeiro, mas o
problema não está só no Rio de Janeiro e em São Paulo. Goiânia era uma cidade segura; Goiás, um Esta do tranqüilo. Hoje, há violência em todos os momentos. Não há insegurança apenas à noite e na madrugada, mas, durante o dia também, bandidos, assaltantes e seqüestradores estão atacando prédios e lo jas. A situação é realmente muito preocupante. Então,
temos de mirar o desemprego e as crianças abandonadas. Tenho saído em Goiânia, principalmente à noite, e há milhares de crianças abandonadas, dormindo
debaixo das marquises, passando frio, fome e mexendo com cola. E essas crianças, hoje abandonadas e
excluídas pela sociedade, amanhã vão dar seqüência
aos crimes hoje praticados, transformando-se em
bandidos. Não há alternativa para elas. É preciso que
as autoridades deste País, no Executivo, no Legislati-
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vo e no Judiciário, tomem providências urgentes para
minimizar o problema do desemprego, para abrigar
as crianças abandonadas, para investir mais na industrialização e no desenvolvimento do País. É preciso investir numa educação de melhor nível, pois a
educação no Brasil tem caído a níveis assustadores –
as universidades federais estão sendo sucateadas, e
as universidades estaduais e as particulares também
estão com um nível de ensino muito baixo. É preciso
lutar pelo ensino público realmente gratuito e de qualidade. Penso que um conjunto de fatores está levando
o País a essa violência descomunal. Cumprimento V.
Exª pela oportunidade do pronunciamento, pois são
pronunciamentos como este que chamam a atenção
da Nação, principalmente das autoridades, para encontrar caminhos para melhorar a vida e dar esperança ao povo brasileiro, porque a situação é realmente
caótica. Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Senador Maguito Vilela, agradeço o aparte de V. Exª. Conheço-o muito bem e sei da sensibilidade que tem V. Exª
para com os problemas sociais, para com a falta de moradia e de alimentação de milhões de brasileiros.
Tenho chamado a atenção – e V. Exª tem sido
grande parceiro nisso – para o grande drama vivido
por quase sete milhões de famílias de brasileiros que
não têm casa para morar. Tudo isso favorece o crescimento da criminalidade.
Nós, políticos, temos que ter isso em mente. A
imprensa será sempre nossa parceira para fazer aflorar todas as mazelas sociais a fim de buscarmos um
rumo novo para o Brasil.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Mauro Miranda, V. Exª me concede um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Concedo o aparte ao Senador Lindberg Cury.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Caríssimo
Senador Mauro Miranda, o tema que V. Exª traz ao
plenário do Senado Federal é dos mais importantes,
diria até que é um dos mais delicados no momento. O
Senado Federal tem debatido a violência e o mesmo
têm feito todos os candidatos à Presidência da República – o problema da violência será determinante
nessa campanha. Entendemos que há dois conjuntos
de medidas para enfrentar a violência. O primeiro é de
curto prazo, é aquilo que a sociedade está pedindo:
maior segurança, maiores efetivos policiais em atuação em locais onde há maior incidência de fatos que
dão ensejo à violência, a assaltos, ao uso de drogas
etc. O outro conjunto de medidas é de longo prazo –
como disse V. Exª e reafirmou o Senador Maguito Vi-
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lela –, é o programa social. O desemprego é um fator
preponderante. Eu não diria que todo desempregado
está inclinado a promover a violência, mas um bom
número é induzido a isso em razão da falta de emprego. As estatísticas demonstram que a violência é me nor em países onde o nível de emprego é maior, e o
inverso também é verdade. Parabenizo V. Exª por
mais essa iniciativa. O Senado tem se preocupado
com esse tema tão palpitante e atual. A preocupação
de V. Exª é a preocupação do Estado que V. Exª representa com muita probidade e é também a preocupação de todas as cidades do nosso País. Obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra deço suas palavras, Senador Lindberg Cury, que enfatizam o alerta relativo ao grave problema da violência que
temos enfrentado em todas as cidades brasileiras e –
por que não dizer? – no Distrito Federal e no seu entorno, uma das zonas de maior violência do País.
Concordo quando V. Exª e o Senador Maguito
Vilela dizem que há duas vertentes: uma de ordem
social e gravíssima, que é a falta de emprego, e aque la da busca do crescimento econômico, como forma
de fazer com que a sociedade tenha mais auto-estima
e um maior desejo de crescimento.
Nós, goianos, não queremos que a capital e ou tras cidades do nosso Estado sejam o próximo palco
dessas tragédias, dessa violência que percebemos
por toda parte, especialmente no Rio de Janeiro. Por
isso, exigimos policiamento em tempo real, 24 horas
por dias, única forma de resgatar nossa confiança e
reconquistar a cidade para os seus verdadeiros donos, nós, os cidadãos.
As autoridades competentes, sobretudo as que
são eleitas pelo povo, precisam aprender que a população paga seus salários para que apresentem soluções e não para que fiquem pedindo desculpas pelos
seus fracassos.
O problema é grave, Senador Lindberg Cury. E
mais grave ainda é que governos prometem tolerância zero e, depois, não promovem nenhuma ação efe tiva a favor da vida e da paz nas cidades.
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda o Sr. Maguito Vilela, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mo zarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Ricardo Santos.
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O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Go verno Federal, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tomou, no dia de ontem,
uma importante medida ao anular o reajuste das ta xas cobradas aos proprietários dos terrenos de marinha determinado pela Gerência Regional da Secretaria do Patrimônio da União do Estado do Espírito Santo, que chegou, em alguns casos, a elevar em 100%
os valores que seriam recolhidos pelos contribuintes.
A medida foi tomada pelo Ministério do Planejamento e Gestão, considerando a reanálise elaborada
pela Secretaria de Patrimônio da União, SPU, em
Brasília, que se baseou no fato de que os critérios
normativos relativos à correção das referidas taxas
não foram adequadamente seguidos pela Gerência
Regional de Vitória e, também, atendendo à solicitação dos Senadores do Espírito Santo – Gerson Ca mata, Paulo Hartung e eu próprio, que manifestamos
oficialmente nossa preocupação ao Ministro Guilherme Gomes Dias com a brusca elevação dos valores
que seriam cobrados em relação a 2001.
Nesse sentido, gostaríamos de agradecer ao
Ministro Guilherme Gomes Dias pela sua sensatez e
seu elevado espírito público ao revogar os aumentos
pretendidos, retornando as taxas aos valores originais vigentes no ano passado.
O instituto dos chamados “terrenos de marinha”
constituem-se numa reminiscência do colonialismo
brasileiro, sem similitude internacional, que afeta
grande contingente da população do litoral ou localizado às margens de rios e em ilhas, em muitos Estados brasileiros, a exemplo das cidades de Belém, São
Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Vitória, São Vicente (SP), dentre várias outras.
Essa matéria tem merecido de vários parlamentares, particularmente dos Senadores capixabas, Paulo Hartung, Gerson Camata e este Senador, projetos
de lei que propõem redefinir os critérios de enquadramento do que possa ser considerado “terreno de marinha” e reduzir, de maneira significativa, as taxas
hoje cobradas dos contribuintes, sejam ocupantes ou
foreiros.
Tais projetos, que guardam complementaridade
entre si, visam, pelo menos, tornar mais racional e
adequada a aplicação da legislação à realidade urbana das cidades litorâneas e ribeirinhas de nosso País,
reduzindo a carga de tributos que incidem sobre os
proprietários dos “terrenos de marinha”.
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Para que se tenha idéia do caráter antiquado
desse instituto, a delimitação dos chamados terrenos
de marinha é feita a partir de uma distância de 33 me tros da preamar média de 1831, conforme define o
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946. Projetos de legislação,
de autoria do Senador Paulo Hartung, Senador Ger son Camata e deste Senador, buscam, de forma complementar, estabelecer critérios mais racionais para o
arcabouço jurídico dos terrenos de marinha, cujo ob jetivo final é buscar uma melhor conceituação e delimitação do que venha a ser efetivamente terreno de
marinha, reduzindo o ônus sobre o contribuinte.
Os parlamentares do Espírito Santo estão de
corpo e alma nessa luta porque a Secretaria do Patrimônio da União escolheu nossa capital, Vitória, além
dos Municípios contíguos de Vila Velha e Guarapari,
para implementar um projeto piloto de cadastramento
ex-officio de terrenos de marinha para, posteriormente, estender a experiência a outras cidades litorâneas do País. No projeto piloto que está sendo executado no Espírito Santo 33 mil imóveis já foram cadastrados como terrenos de marinha.
A partir daí, iniciou-se a cobrança das taxas de
ocupação em 5% do valor do terreno, para todos os
proprietários cadastrados ex-officio, sem definir se
são foreiros ou ocupantes. Esta medida gerou apreensão e aflição a muitos contribuintes novos, muitos
deles de baixo nível de renda.
Infelizmente, a maioria dos contribuintes que requereu o aforamento em 1996 ainda não recebeu
uma posição clara quanto ao andamento de seus pro cessos, e continuam recebendo cobranças de taxas
de ocupação ou de aforamento oneroso dos terrenos
que ocupam.
Felizmente, demos um passo importante na so lução dessa questão, com a aprovação, em caráter
terminativo, pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, do nosso Projeto de Lei nº 139, de 2002,
que reconhece as escrituras públicas antigas outorgadas a adquirentes de imóveis considerados como
terrenos de marinha e seus acrescidos, assegurando
o domínio pleno da propriedade, para todos os efeitos
legais, a esses adquirentes.
O Projeto de Lei nº 114, de 2002, que visa reduzir drasticamente as taxas atualmente cobradas pela
Secretaria de Patrimônio da União dos chamados
ocupantes ou foreiros de terrenos de marinha, teve
sua apreciação iniciada no dia 19 de junho, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e esperamos que nesta semana esse projeto venha a ser
aprovado por esta Casa.
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Daí a importância da medida adotada pelo Mi nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão de re vogar os aumentos previstos para as taxas cobradas
aos proprietários dos terrenos de marinha, considerando os projetos de lei em tramitação no Congresso
Nacional que tratam da matéria, que, como dissemos,
visam dar um novo arcabouço jurídico ao assunto, e,
também, levando em conta as deficiências na estrutura da Secretaria do Patrimônio da União, que não tem
conseguido dar curso normal ao grande número de
processos de solicitação de aforamento, atrasando,
portanto, a regularização dos processos e onerando o
contribuinte com as altas taxas de ocupação cobradas, que variam de 2 a 5% do valor do domínio pleno
do imóvel.
É bom lembrar que se essas taxas oneram de masiadamente o contribuinte, sua participação no
Orçamento Geral da União representa apenas 0,02%
da receita total e 0,04% da receita fiscal. Se considerarmos o custo de cobrança desse imposto – representado pela burocracia diretamente envolvida nesse
processo de cobrança – vamos concluir que o resultado líquido para a União é ínfimo.
Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, é fundamental, neste momento, que todos os esforços convirjam
para romper as resistências que ainda persistem à
flexibilização do instituto dos “terrenos de marinha”, o
que depende da rápida tramitação dos projetos que
tratam da matéria no Congresso Nacional.
Quero fazer uma referência especial ao Senador Bernardo Cabral, que nos tem dado uma contribuição valiosa no sentido de dar prioridade à tramitação
desses processos na Comissão muito bem presidida
por ele.
É fundamental considerar que esse instituto tem
como conseqüência penalizar duplamente, com tributos – o IPTU e o foro ou taxas anuais incidentes sobre
os terrenos de marinha – determinados proprietários
de imóveis urbanos nas regiões litorâneas. Esses tributos, um de natureza municipal, outro de natureza
federal, incidentes sobre o mesmo imóvel, têm profunda repercussão sobe o orçamento familiar de mi lhões de brasileiros. Paga-se caro por algo que não se
tem: a tranqüilidade da posse definitiva da moradia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ricardo San tos o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, ilustre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tra mita hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, proposta de emenda constitucional de minha autoria que é da mais alta importância, pois trata
do voto facultativo.
Sr. Presidente, com o prenúncio de o Brasil se
tornar um dos finalistas da Copa do Mundo, temo que
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não
se reúna amanhã. Nesse sentido, indago se V. Exª
tem conhecimento de alguma reunião marcada para
hoje, a fim de analisar essa matéria de transcendental
importância.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o ilustre Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Bernardo Cabral,
para responder a V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez
Tebet, ilustres Srªs e Srs. Senadores, a indagação do
eminente Senador Carlos Patrocínio tem sua razão
de ser na inquietação que está tomando conta de to dos nós por causa do jogo entre Brasil e Turquia, que
coincide exatamente com os horários das comissões.
Tomei a providência de marcar uma reunião extraordinária para o dia de hoje, convocando todos os
membros para logo após a Ordem do Dia, a fim de
que não haja solução de continuidade. E uma da ma térias que está incluída na pau ta da reunião é a de V.
Exª, não só por ser um assunto da maior importância
– o voto facultativo – como pela oportunidade que ou tros companheiros temos, uma vez que sabemos da
preocupação que assalta a Mesa no sentido de votarmos a LDO ainda até o final dos nossos trabalhos no
mês de junho.
V. Exª está convidado por esta Presidência a estar presente hoje, após a Ordem do Dia, para assistir
à análise, à discussão e à votação da sua emenda
constitucional. Apesar de V. Exª não ser membro efetivo daquela Comissão, é convidado especial desta
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Creio
que a questão de V. Exª está respondida.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Quero agradecer a V. Exª e, sobretudo, ao eminente Se nador Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Quero
aproveitar a oportunidade para comunicar aos eminentes Senadores e Senadoras que esta é a última
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semana de trabalho do Senado da República.A matéria mais importante da Casa, sem a qual não há pos sibilidade de entrarmos em recesso, é a votação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, tão logo a
Comissão Mista de Orçamento cumpra a sua parte,
vamos convocar o Congresso Nacional para votar
essa matéria e outras que as Lideranças entenderem
necessárias e importantes.
Quero aproveitar também para dizer que o jogo do
Brasil, amanhã, começa às 8h30min. Espero que o Brasil vença sem prorrogação e que todos festejemos. Mas
quero convocar a Casa para às 14 horas todos estarmos aqui, porque há matérias importantíssimas a serem votadas. Peço, então, a colaboração de todo Senado para que possamos encerrar este semestre legislativo com chave de ouro. Amanhã, então, os trabalhos no
Senado Federal terão início às 14 horas.
Prorrogo a Hora do Expediente por 15 minutos, a
fim de conceder a palavra aos eminentes Senadores
que estão inscritos para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
maio, vim a esta tribuna para cobrar uma posição da
Casa em relação aos assuntos tratados na Comissão
de Fiscalização e Controle referentes ao caso dos
Srs. Ricardo Sérgio de Oliveira e Benjamin Steinbruch, do Ministro Paulo Renato e do ex-Ministro Luiz
Carlos Mendonça de Barros.
Justiça seja feita, o Senador Amir Lando tem
convocado as reuniões, mas, desde o episódio da
aprovação do convite às pessoas citadas, não há
quorum para deliberação. As Lideranças da Casa
não podem deixar o assunto sem solução, até porque
será matéria das campanhas eleitorais. Torna-se, então, uma obrigação das Lideranças esclarecer o caso
de uma vez por todas.
Venho solicitar a V. Exª, Sr. Presidente, que adote as providências cabíveis para que voltemos a ter
reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle,
propiciando, assim, o esclarecimento desse assunto.
Era o que tinha dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Maguito Vilela. (Pausa.)
Não se encontrando presente o Senador, passo
a presidência dos trabalhos ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet para
uma comunicação inadiável.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para co municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Deixo
a presidência, porque o assunto que me traz à tribuna
é relevante e diz respeito ao meu Estado, Mato Gros so do Sul.
Como todos sabem, a luta para o aproveitamento do gás boliviano no Brasil foi secular e agora foi
concretizada pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Todos sabem que esse gasoduto entra no
Brasil pelo Mato Grosso do Sul e percorre o território
sul-mato-grossense por 722 Km, o que dá uma esperança muito grande de desenvolvimento e de progresso ao sul-mato-grossense. São três termelétricas que
estão sendo construídas: uma, em Corumbá; outra,
na capital do Estado e outra, na minha cidade natal,
Três Lagoas.
Nessa última semana, foi noticiado pela imprensa local o pronunciamento do Secretário da Receita
Fazendária do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual
afirmou que o Estado de São Paulo reivindica da Pe trobras o ICMS que hoje o Mato Grosso do Sul recebe, pelo fato de o produto importado entrar no Brasil
via Mato Grosso do Sul. São gerados cerca de R$10
milhões de ICMS a um Estado que tem uma receita
total de ICMS, no ano, de R$115 milhões. Portanto,
representa 10% do ICMS do Mato Grosso do Sul.
Claro que essa situação gera inquietação e in tranqüilidade no meu Estado. Daí por que me comuniquei hoje com a presidência da Petrobras e fiz um
apelo à diretoria daquela empresa para que não pro ceda de forma injusta com o Mato Grosso do Sul.
Todos sabemos que a importação de produtos é
fato gerador de ICMS. A Petrobras tem uma unidade
em Corumbá, por onde faz a importação do gás natural extraído da Bolívia. A partir dessa unidade, o gás é
distribuído para o resto do Estado, para São Paulo e
para o Paraná. Além do ICMS do gás, a Petrobras re colhe também o ICMS do transporte, uma vez que o
gasoduto construído pela empresa se inicia no Mato
Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia.
Ainda que a importação acontecesse por outra
unidade da empresa, em outro Estado, o ICMS do
transporte seria legalmente cobrado dentro do Mato
Grosso do Sul.
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Estamos sabendo – e vou ainda hoje telefonar
ao Governador de São Paulo – que o Governo do
próspero Estado da Federação brasileira, da locomotiva que dirige economicamente o País, São Paulo,
estaria praticamente, se não é força de expressão,
forçando a Petrobras a importar o gás distribuído na quele Estado por uma unidade da empresa em Paulínia, no interior de São Paulo, para, com isso, fazer a
cobrança do ICMS naquele Estado. Essa seria uma
faculdade legal do Estado de São Paulo que contestamos, e o fazemos porque a arrecadação do ICMS, relativa à importação do gás distribuído em São Paulo,
gira em torno de R$10 milhões. Essa quantia é pouco
representativa para aquele Estado, mas muito significativa para alavancar o desenvolvimento de Mato
Grosso do Sul, principalmente o desenvolvimento
sustentável do pantanal sul-mato-grossense, que
ocupa dois terços do nosso território.
O Município de Corumbá tem uma grande res ponsabilidade na preservação do Pantanal. Em Corumbá, talvez esteja a maior reserva de minério de
ferro deste País e 25% da área total do Pantanal. Esse
Município é a porta de entrada para o Mercosul e
pode voltar a ser um importante porto fluvial da região
central da América do Sul, além de vir a ser caminho
para a nossa ligação econômica com o oceano Pacífico e os mercados da Ásia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Mato
Grosso do Sul é o maior produtor de carne do Brasil,
com um rebanho estimado em 25 milhões de cabeças
de gado. O Estado precisa desenvolver indústrias de
couro a partir dessas cabeças de gado, que hoje vão
para outras Unidades da Federação, para, depois, o
Estado receber o produto industrializado. Mato Gros so do Sul é, também, o terceiro maior produtor de soja
do País com uma produção agrícola total de 14 mi lhões de toneladas.
Volto a repetir que esse ICMS corresponde a
10% do total da arrecadação do Estado. Por que tra zer este assunto ao Senado? Porque esta Casa pro cura eliminar as desigualdades sociais, regionais e
econômicas que existem neste País. Esta é a Casa da
Federação. É aqui que temos de falar.
Portanto, quero deixar público que a Bancada
do Estado de Mato Grosso do Sul não se conforma
com a atitude do Governo de São Paulo de tentar
transferir a cobrança do ICMS do Mato Grosso do Sul
para São Paulo, o Estado mais desenvolvido da Na ção. Isso significa ampliar as desigualdades sociais já
existentes. É preciso que todos compreendam, que
São Paulo compreenda, que a Petrobras compreenda
que o desenvolvimento deste País tem que passar
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necessariamente para o interior, porque as metrópoles estão saturadas. E nós constatamos isso pelo ín dice de violência astronômico registrado nas grandes
metrópoles. Há o exemplo do que ocorreu ontem no
Rio de Janeiro. São Paulo foi vítima e ainda está sen do vítima dos maiores seqüestros, com um índice de
violência muito grande. E tudo gerado por quê? Por
essa concentração que existe nas grandes metrópoles em detrimento do nosso interior.
Não creio que seja essa a intenção da Petrobras
e do Governo brasileiro. E, se não for essa a intenção
de São Paulo, tanto melhor para nós! Positivamente, o
Mato Grosso do Sul, volto a repetir, não pode ficar privado desse ICMS tão importante para alavancar o
nosso processo de desenvolvimento.
Quero, por derradeiro, nestes instantes finais,
dizer que já falei com a Petrobras, que garantiu que o
Mato Grosso do Sul não vai sofrer prejuízos. No en tanto, estamos cansados de ouvir isso e, depois, sen tir o peso desse ônus que os Estados menos desenvolvidos carregam. Vou falar, também, com o Governador de São Paulo, que é meu amigo, o eminente
Governador Geraldo Alckmin.
Faço este alerta ao Senado da República, por que, como disse, aqui é a Casa da Federação, local
onde temos que lutar para diminuir as desigualdades
regionais, econômicas e sociais deste País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que
já ultrapassei o meu tempo em dois minutos, mas to dos haverão de compreender que são raras as vezes
em que desço da Presidência para usar a tribuna.
Fi-lo hoje dada a importância do assunto e por ser do
meu interesse e obrigação, assim como é obrigação
da Bancada, defender os interesses do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca bral, para uma comunicação inadiável. (Pausa.)
S. Exª declina do uso da palavra.
Vamos dar início à Ordem do Dia.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª tem a palavra.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Presidente, o eminente Senador Bernardo Ca bral declinou do uso da palavra, o que significa que
resta ainda o tempo destinado ao terceiro orador ins crito para uma comunicação inadiável. Se for possível, eu gostaria de usá-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nobre Senador Juvêncio da Fonseca, a Presidência
lamenta, porque já havia anunciado o início da Ordem
do Dia. Se V. Exª tivesse feito essa solicitação antes,
com certeza eu lhe concederia a palavra.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Presidente, V. Exª ofereceu a oportunidade apenas neste instante, não antes. Portanto, estou fazendo a solicitação no devido tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nobre Senador, em consideração a V. Exª, conceder-lhe-ei a palavra pela ordem.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero louvar a iniciativa do nobre Senador Ramez Tebet, Presidente desta Casa,
em tratar de assunto tão importante não só para o
Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil inteiro.
Refiro-me à questão do ICMS, do gasoduto que
começa em Corumbá. Trata-se de uma questão antiga. Nós já usamos a tribuna do Senado Federal para
alertar as autoridades federais sobre o interesse de
São Paulo quanto à distribuição desse ICMS quase
que exclusivamente para o seu Estado, já que lá se dá
o consumo do gás. Contudo, no estudo de viabilidade
técnica da instalação do gasoduto Brasil/Bolívia, chegou-se à conclusão, com todas as partes envolvidas
no processo, de que, na verdade, o ICMS seria cobrado na entrada da fronteira brasileira.
Portanto, quero aqui não só louvar a iniciativa do
nosso Senador Ramez Tebet, Presidente do Congresso
Nacional, Senador pelo meu Estado, Mato Grosso do
Sul, como também fazer a minha adesão à sua manifestação. Já tínhamos expressado tal preocupação aqui,
no início deste ano, prevendo esse fato.
Adotamos todos os argumentos de S. Exª e pedimos aos Srs. Senadores, às autoridades federais e
à Petrobras que estanquem, de uma vez por todas,
essa pretensão do Estado de São Paulo. Cobrando o
ICMS em Corumbá, estaremos satisfazendo o interesse de desenvolvimento, com relação à integração
nacional. Corumbá, uma cidade pobre, situada na
fronteira com a Bolívia, por meio desse imposto, me lhor distribuído em todo o Estado, vislumbrou o aumento de sua receita, possibilitando a satisfação de
determinados serviços públicos anteriormente não
atendidos. Agora, entretanto, vê-se frustrada devido à
iniciativa de apenas um Estado. O proveito para o
Estado de São Paulo será de R$10 bilhões mensais,
montante esse que representa uma fortuna para o
Estado do Mato Grosso do Sul.
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Nossa manifestação de aplauso ao Senador
Ramez Tebet e o nosso pedido ao Congresso Nacional e às autoridades para que estanquem essa pre tensão, porque ela traz prejuízos não só para Mato
Grosso do Sul, não só para Corumbá, mas para todo
o País, em termos de integração nacional, pois, afinal
de contas, somos uma República Federativa. Em
nome dessa República Federativa, estou aderindo ao
discurso do Senador Ramez Tebet, no sentido de que
tenhamos a consciência de estancar essa iniciativa
do Estado de São Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Juvêncio da
Fonseca o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
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mento Interno do Senado Federal, requeiro seja solicitada ao Ministro da Saúde cópia integral do Pro cesso nº 25.00011640/2001-65, que versa so bre a
realização de auditoria no município de Lagoa
Grande – PE.
Justificação
Considerando as denúncias de irregularidades
na aplicação dos recursos destinados ao Programa
de Combate às Carências Nutricionais – PCCN, for muladas por Vereadores e Membros do Conselho Tutelar do município de Lagoa Grande, as informações
aqui solicitadas são de fundamental importância para
que possamos esclarecer as denúncias e, conseqüentemente, cobrar das autoridades competentes a
adoção das medidas necessárias visando impedir
que os recursos públicos sejam de desperdiçados.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. –Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 407, DE 2002

REQUERIMENTO Nº 409, DE 2002

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja solicitada ao Ministro da Educação cópia do inteiro teor
do relatório elaborado pela Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, constituída por meio da
Portaria nº 701, de 22 de março de 2002, destinada a
apurar irregularidades no âmbito do Centro Federal
de Educação Tecnológica, do município de Tucuruí –
PA, conforme Processo nº 23000.001435/2002-47.

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro do Desenvolvimento Agrário as
seguintes informações.

Justificação
Considerando que desde 1994 a administração
do Centro Federal de Educação Tecnológica –
CEFET de Tucuruí vem sendo objeto de sucessivas
denúncias de irregularidades as informações aqui so licitadas são de fundamental importância para que
possamos conhecer as medidas que estão efetivamente sendo adotadas visando impedir que os recursos públicos sejam desviados, conforme atribuição
constitucional desta Casa.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Se nador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 408, DE 2002
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regi-

1. Qual o número e área total dos imó veis desapropriados no estado do Maranhão
para reforma agrária?
2. Qual a localização de cada um dos
imóveis?
3. Quantas famílias foram assentadas
em cada imóvel?
4. Em quais assentamentos foram
construídas casas em convênio com a
CEF?
5. Quantas famílias tiveram acesso aos
recursos do Pronaf/Banco da Terra?
6. Qual o agente financeiro repassador
dos recursos?
7. Qual a infra-estrutura existente em
cada um dos assentamentos?
8. Qual o montante de recursos financeiros liberados pelo Incra para cada um
dos assentamentos e em que foram aplicados tais recursos?
9. Houve liberação de recursos por ou tros órgãos para os assentamentos? Quais
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os contemplados e em que foram aplicados
tais recursos?
10. Houve denúncias de irregularidades na aplicação dos recursos? Quais assentamentos foram objeto de denúncias e
quais as medidas adotadas para apurá-las?
No caso de irregularidades comprovadas
quais as medidas implementadas para a re cuperação dos recursos e punição dos culpados?
Justificação
Considerando as várias denúncias de irregularidades na aplicação dos recursos destinados à reforma agrária as informações aqui solicitadas são de
fundamental importância para que possamos conhecer a real situação dos assentamentos e as medidas
que estão sendo adotadas para corrigir as irregularidades encontradas.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2002–COMPLEMENTAR
Regulamenta o § 4º do art. 18 da
Constituição Federal, dispondo sobre o
período de criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios far-se-ão por lei es tadual, dentro do período de tempo determinado por
esta lei complementar.
Art. 2º O início da tramitação de procedimento
destinado à criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios se dará no período de tempo
compreendido entre a posse dos Prefeitos (art. 29, III,
da CF) e dez meses da data prevista para a realização das eleições municipais (art. 29, II, da CF).
Art. 3º É vedada a tramitação de procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e o desmem-
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bramento de Municípios, a partir de dez meses da
data prevista para a realização das eleições municipais até a posse dos Prefeitos eleitos.
Parágrafo único. Se já em tramitação, o procedimento de que se trata ficará sobrestado durante o lapso referido no caput deste artigo.
Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A proposição que ora apresentamos a esta
Casa tem o objetivo de resolver sério impasse político
hoje instalado em nosso País.
É que com a mudança operada pela Emenda
Constitucional nº 15, de 1996, nas regras que regulamentam a criação de Municípios (art. 18, § 4º, da
CF), a Justiça Eleitoral passou a entender que en quanto não for aprovada a lei complementar que de terminará o período em que poderão ser criados no vos Municípios, ficarão sobrestados os procedimentos destinados a essa criação e não poderão ser iniciados outros.
A esse respeito veja-se, por exemplo, o entendimento do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, consoante os seguintes Acórdãos: Recurso Especial Eleitoral nº 16.164-RO, de 14-12-99, Relator: Ministro Eduardo Ribeiro; Mandado de Segurança nº 2.798-PA, de
28-3-2000, Relator: Ministro Garcia Vieira; e Mandado de Segurança nº 1.480-SP, de 13-4-2000, Relator:
Ministro Nelson Jobim.
Dessa forma, encontra-se paralisada a criação
de novos Municípios, o que tem travado o aperfeiçoamento institucional do nosso País e o desenvolvimento econômico de suas Regiões, em especial daquelas
onde se impõe a participação do Estado como agente
promotor do progresso.
Dessa forma, cabe ao Congresso Nacional
aprovar a lei complementar que resolverá esse impasse, em prol das comunidades nacionais e da cidadania.
Por essa razão, elaboramos a presente proposição, que se destina a regulamentar o § 4º do art. 18 da
Lei Maior, fixando o período em que poderão ter an damento os procedimentos destinados à criação, in corporação, fusão e desmembramento de Municípios
Em face do exposto, solicitamos o apoio dos nobres colegas Congressistas para a aprovação desta
nossa iniciativa.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Chico Sartori, PSDB – RO.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 18. (*) A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e
sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des membramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos aos requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às po pulações diretamente interessadas.
(*)Emenda Constitucional nº 15, de 1996

....................................................................................
Art. 29. (*) O Município reger-se-á por Lei Orgâ nica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes pre ceitos:
I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do mandato dos que de vam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso
de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;
III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2002
Acrescenta dispositivos à Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código
de Trânsito Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo
XIV-A.
CAPÍTULO XIV-A
Da medição de velocidade
Art. 160-A. A medição de velocidade deve ser feita por instrumento ou equipamento que registre a velocidade medida, com ou sem dispositivo registrador
de imagem, podendo ser dos seguintes tipos:
I – Fixo: medidor de velocidade instalado em local definido e em caráter permanente;
II – Estático: medidor de velocidade instalado
em um veículo parado ou em um suporte apropriado;
III – Móvel: medidor de velocidade instalado em
um veículo em movimento, que procede a medição ao
longo da via;
IV – Portátil: medidor de velocidade direcionado
manualmente para o veículo alvo.
§ 1º Entende-se por medidor de velocidade todo
instrumento ou equipamento mecânico, elétrico, ele trônico ou fotográfico que tenha como objetivo o con trole da velocidade.
§ 2º Quando o instrumento ou equipamento for
dotado de dispositivo registrador de imagem esta
deve permitir a identificação da marca do veículo e
conter:
I – Placa do veículo;
II – Velocidade regulamentada para o local da
via e para o tipo de veículo, quando os limites forem
diferenciados, em quilômetros por hora;
III – Velocidade medida do veículo, em quilômetros por hora;
IV – Identificação do local da via;
V – Data e hora da infração;
VI – Identificação do instrumento ou equipamento utilizado pelo seu número de série estabelecido pelo fabricante ou, quando não existir, pela numeração estabelecida pelo órgão de trânsito.
Art. 160-B. Para operar o medidor de velocidade
de veículos deve:
I – estar com seu modelo aprovado pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, ou por entidade por ele credenciada;

466
13138 Quarta-feira 26

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

II – ser verificado pelo Inmetro ou entidade por
ele delegada obrigatoriamente com periodicidade
máxima de doze meses.
III – o modelo aprovado e verificado metrologicamente pelo Inmetro deverá ser homologado pelo
Denatran;
IV – atender aos erros máximos admitidos para
medição, conforme determina legislação.
Art. 160-C. Cabe à autoridade de trânsito com petente com circunscrição sobre a via, ou a seus
agentes, determinarem a localização, a instalação e a
operação dos instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade, a partir de estudos técnicos que
justifiquem a necessidade de sua instalação.
§ 1º Fica dispensada a presença da autoridade
ou do agente da autoridade de trânsito, no local da in fração, quando utilizado para a comprovação da infração o medidor de velocidade fixo com dispositivo re gistrador de imagem, instalado em local definido e em
caráter permanente, ou medidor de velocidade estático com dispositivo registrador de imagem, instalado
em um suporte apropriado.
§ 2º A instalação de equipamento fixo ou estático deverá ser aprovada pelo órgão ou entidade exe cutivo rodoviário com jurisdição sobre a via.
Art. 160-D. A fiscalização de velocidade deverá
ocorrer somente em vias com sinalização que regula mente a velocidade máxima permitida.
§ 1º A sinalização deve ser colocada ao longo
da via fiscalizada, do lado direito do sentido de trânsito ou suspensa sobre a pista, observados os critérios
da engenharia de tráfego, de forma a garantir a segurança viária e informar adequadamente aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para
o local.
§ 2º Em pistas com sentido único de circulação,
com três ou mais faixas de trânsito, a sinalização deve
ser colocada preferencialmente em ambos os lados.
§ 3º A fiscalização de velocidade com medidor
do tipo móvel só pode ocorrer em rodovias, vias de
trânsito rápido e vias arteriais sinalizadas com a placa
de regulamentação e onde não ocorra variação de velocidade em trechos menores que cinco quilômetros.
§ 4º A fiscalização de velocidade em vias onde
ocorre redução de velocidade só pode ser executada
por medidores de velocidade fixos ou estáticos, com
ou sem dispositivo registrador de imagem, se a sinalização de regulamentação de velocidade com reduções for implantada a intervalos máximos de vinte
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quilômetros por hora, até atingir a velocidade regulamentada para o local onde está instalado o equipamento.
§ 5º Para a fiscalização com medidor de velocidade fixo, estático ou portátil deve ser observada uma
distância entre a placa de regulamentação de velocidade máxima permitida e o medidor de velocidade,
facultada a repetição da mesma à distância menores.
§ 6º Na fiscalização de velocidade com medidor
estático ou portátil é obrigatório o uso de placa de regulamentação, do tipo removível, para o cumprimento
das distâncias estabelecidas para redução de velocidades.
§ 7º A fiscalização de velocidade em vias não sinalizadas com regulamentação de velocidade máxima permitida somente pode ocorrer com medidor estático ou portátil, com registro de imagem, ou com a
presença da autoridade de trânsito ou seu agente
quando não houver registro de imagem, sendo obri gatória a instalação de placa removível indicando a
velocidade máxima por tipo de veículo.
§ 8º É obrigatória à autoridade de trânsito a utilização da sinalização vertical de indicação educativa,
informando a existência de fiscalização eletrônica,
bem como a associação desta informação à placa de
regulamentação de velocidade.
Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte ar tigo:
Art 280-A. O auto de infração registrado por medidor de velocidade definido nos
incisos I, II, III e IV, do art. 160-A deverá
conter:
I – tipificação da infração;
II – placa do veículo;
III – local, data e hora do cometimento
da infração;
IV – a velocidade medida;
V – a velocidade regulamentada para
a via;
VI – a velocidade considerada para a
aplicação de penalidade;
VII – o tipo de equipamento utilizado
na autuação;
VIII – Identificação do equipamento
pelo seu número de série ou, quando não
existir, pela numeração estabelecida pelo órgão de trânsito;
IX – a assinatura, no auto de infração,
da autoridade de trânsito com responsabili-
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dade administrativa pela autuação com me didor de velocidade.
§ 1º A velocidade considerada para
efeito de aplicação de penalidade é a diferença entre a velocidade medida e o valor
correspondente ao seu erro máximo admitido, todas expressas em quilômetros por
hora.
§ 2º O erro máximo admitido deve res peitar a legislação metrológica em vigor.
Art. 3º Acrescentem-se os seguintes artigos às
Disposições Finais e Transitórias do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 342. O Conselho Nacional de Trânsito estabelecerá, no prazo de cento e oitenta dias, as normas e regulamentos a serem
adotados em todo o território nacional que
justifiquem a necessidade de instalação dos
medidores de velocidades, bem como qual
o tipo a ser utilizado, conforme determina o
art. 160 – C.
Art. 343. O Contran tem prazo de noventa dias para regulamentar a adequação
da sinalização às distâncias estabelecidas
nos § 5º e § 6º do art. 160 – D, contados a
partir da publicação desta lei.
Art. 344. A informação da velocidade
considerada para aplicação de penalidade
constante do auto de infração, disposto no
art. 280-A, entrará em vigor decorridos cen to e oitenta dias da publicação desta lei.
Art. 345. Ficam convalidadas todas as
penalidades impostas por infrações detectadas por instrumentos ou equipamentos de
registro de velocidade aplicadas até a publicação desta lei. (AC)
Art. 4º O art. 260 passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
“Art. 260. ..............................................
..............................................................
§ 5º O valor da multa poderá ser par celado em até 24 meses, a critério do órgão
ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via onde haja ocorrido a infração.”
(AC)
..............................................................
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Decorridos aproximadamente quatro anos da
aprovação do Código Brasileiro de Trânsito – CBT, observa-se que vários tópicos permanecem sem a legislação e regulamentação complementar necessária, pois tanto o Governo Federal como Estados e Municípios ainda não baixaram as resoluções necessárias para sua execução. De qualquer forma, muitos benefícios foram verificados, em especial a redução de
8% no índice de mortes por acidentes de trânsito.
Como medida de prevenção de acidentes, o Código estabeleceu multas altíssimas para os infratores,
desde o uso de farol alto em vias com iluminação pública até à invasão de faixa exclusiva dos ônibus, in cluindo direção por pessoa embriagada e não prestação de socorro a vítimas de acidente de trânsito. A
suspensão ou a perda da carteira de habilitação é
aplicada no caso de reincidência, dependendo do número de vezes e da gravidade da infração cometida.
O atual Códi go também deu atenção es pecial
ao fluxo e à velocidade dos veículos, es pecialmente
no que se refere aos limites estabelecidos. Entretanto, a fixação de tais limites pa rece de pender de
critérios subjetivos dos departamentos de trânsito
locais, pois costumam não ter uniformidade e, com
freqüência, não correspondem às rea is ne cessidades da população.
Esta condição é o resultado de descentralização
dos serviços de trânsito, que constitui uma das principais alterações do Código. Com isso, tanto os Esta dos quanto as municipalidades passaram a ser diretamente responsáveis pelo planejamento, pelas ope rações e fiscalização do trânsito e emissão de autos
de infração, sem que existam critérios nacionais que
regulamentem estes procedimentos.
Nestas condições, a fiscalização eletrônica trouxe euforia a alguns departamentos de trânsito, estaduais e municipais, e às indústrias e empresas especializadas em medidores de velocidade necessários
para esse controle. Com isso, os radares fixos, tam bém conhecidos como “pardais”, e as lombadas ele trônicas foram incorporadas no dia-a-dia dos motoristas brasileiros, e grave é a falta de critério na instalação desse instrumental.
Isso porque a aplicação de qualquer nova tecnologia de medição de velocidade deve ser precedida
de estudos técnicos e de campanhas de esclarecimento sobre as novas práticas, principalmente nas
vias urbanas, estradas e rodovias brasileiras.
Como isso não ocorreu, surgiram os reclamos
da população, que exige estudos técnicos transpa-
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rentes e campanhas de esclarecimento acerca das
cobranças de multas registradas por aparelhos medidores de velocidade e equipamentos fotográficos. Ao
mesmo tempo surgem fortes denúncias de que esses
aparelhos estão sendo utilizados de forma a gerar re ceita para o setor público e para empresas privadas.
Questiona-se, em decorrência, as condições
em que uma empresa privada, prestadora de serviço
de fiscalização de trânsito e detentora de equipamentos de medição de velocidade, pode assumir o poder
de polícia e cobrar multas do contribuinte, visto que
este assunto também permanece sem regulamentação federal.
Como conclusão destaco que esta crescente reação da população ao que está sendo popularmente
denominado de “indústria das multas” tem como ori gem a falta de regulamentação que defina os procedimentos e os critérios que devem ser adotados na utilização destes instrumentos e, principalmente, que
respeitem a cidadania dos motoristas brasileiros.
Quero deixar patenteado que não sou contra – e
ninguém nesta Casa o seria – a rigorosa fiscalização
das infrações de trânsito e a implacável punição aos
faltosos, muitas vezes contumazes e dolosos violadores da legislação. Tampouco sou contrário ao uso de
novas tecnologias no trânsito.
Estou convicto que o projeto de lei, ora proposto,
atenderá os anseios dos cidadãos que precisam de
regras transparentes quando da aplicação das nor mas que regem a fiscalização do trânsito no Brasil.
Importante também é destacar que o presente
projeto de lei deverá ser complementado por resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,
em especial no que diz respeito, como e onde é que
os radares e “pardais” podem ser instalados, definindo-se um tratamento diferenciado para medidores
com imagem e sem imagem.
Complementarmente caberá ao Departamento
Nacional de Trânsito – DENATRAN, como órgão exe cutivo máximo do trânsito no país, desenvolver os es tudos técnicos necessários para apoiar a aplicação
das normas e regulamentos que devem ser observadas por órgãos federais, estaduais e municipais.
Estes estudos, certamente, levarão a adoção de
critérios mais uniformes em todo o país e contribuirão,
também, para o desenvolvimento da fiscalização de
trânsito em seu aspecto mais positivo: a prevenção.
Este é o espírito do presente Projeto de Lei, o
qual deverá, certamente, receber a atenção prioritária
dos membros do Senado Federal.

Junho de 2002

Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Lindberg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Iinstitui o Código de Trânsíto Brasileiro.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art 260. As multas serão impostas e arrecadadas
pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo
com a competência estabelecida neste Código.
§ 1º As multas decorrentes de infração cometida
em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na
forma estabelecida pelo Contran.
§ 2º As multas decorrentes de infração cometida
em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao ór gão ou entidade responsável pelo seu licenciamento,
que providenciará a notificação.
§ 3º As multas decorrentes de infração cometida
em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser cobradas no ato da
autuação, sem prejuízo dos recursos previstos neste
Código.
§ 4º Quando a infração for cometida com veículo
licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua
saída do país, respeitado o princípio de reciprocidade.
....................................................................................
CAPÍTULO XVIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SEÇÃO I
Da Autuação
Art 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual
constará:
I – tipificação da infração;
II – local, data e hora do cometimento da infração;
III – caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
IV – o prontuário do condutor, sempre que possível;
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V – identificação do órgão ou entidade e da au toridade ou agente autuador ou equipamento que
comprovar a infração;
VI – assinatura do infrator, sempre que possível,
valendo esta como notificação do cometimento da in fração.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por de claração da autoridade ou do agente da autoridade
de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer ou tro meio tecnologicamente disponível, previamente
regulamentado pelo Contran.
§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no
próprio auto de infração, informando os dados a res peito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II
e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição , Justiça
e Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2002
Estabelece a correção do índice de
indexação da dívida dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos da Lei nº
9.496, de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os contratos de consolidação, assunção
e de refinanciamento, pela União, da dívida de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, nos
termos da Lei nº 9.496, de 1997, somente poderão
ser corrigidos pela variação integral do Índice Geral
de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas.
§ 1º A União deverá recalcular a dívida dos
Estados e do Distrito Federal, a fim de adequá-la ao
disposto no caput deste artigo.
§ 2º No caso de existir diferença a favor do Estado ou do Distrito Federal, poderá a União compensar
tal diferença com débito vencido que o Estado ou o
Distrito Federal tenha para com a União.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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Justificação
Os contratos de consolidação, refinanciamento
e assunção da dívida dos Estados e do Distrito Federal pela União têm como marco definidor de suas condições financeiras o disposto no art. 3º da Lei nº
9.496, de 1997, o qual estabelece, in verbis:
Art 3º Os contratos de refinanciamento
de que trata esta Lei serão pagos em até
360 (trezentos e sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na
Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta
dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, observadas as seguintes condições:
I – juros: calculados e debitados mensalmente, à taxa mínima de seis por cento
ao ano, sobre o saldo devedor previamente
atualizado;
II – atualização monetária: calculada e
debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo. (Grifo acrescentado)
Ora, conforme pode-se constatar do texto acima referido, não restam dúvidas de que o indexador
dos contratos é o Índice Geral de Preços –Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Entretanto, quando da aprovação dos contratos
de refinanciamento pelo Senado Federal passou a
constar como indexador somente a variação positiva
do supracitado índice.
Destarte, modificou-se uma cláusula já definida
em lei. Caso vivêssemos em um período inflacionário,
tal diferença não traria nenhuma modificação substancial. Entretanto, a ocorrência de meses em que se
registraram índices negativos do IGP-DI, faz com que
a regra de se considerar, somente as variações positivas gere um custo adicional ilegítimo aos Estados e
ao Distrito Federal.
Portanto, o presente projeto de resolução visa a
corrigir a distorção existente nos contratos de refinanciamento das dividas dos Estados e do Distrito Federal, bem como permitir o abatimento da diferença a
maior que seja registrada.
Assim, fica evidenciado o relevante mérito e a
urgência da matéria proposta.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Adir
Gentil.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA,
PELA SUB SECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.
O Presidente Da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até – 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
I – juros: calculados e debitados mensalmente,
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1º Para apuração do valor a ser refinanciado
relativo à divida mobiliária, as condições financeiras
básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até
31 de março de 1996. (Vide Medida provisória nº
2.192-70, de 24-8-2001)
§ 2º Para a apuração do valor a ser refinanciado
relativo às demais obrigações, as condições financeiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir
até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração
do contrato de refinanciamento, observada, como li mite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado
Federal.
§ 3º A parcela a ser amortizada na forma do
art. 7º poderá ser atualizada de acordo com o dis posto no § 1º.
§ 4º Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5º Enquanto a dívida financeira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de refinanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
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a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, in clusive empréstimos externos junto a organismos financeiros in ternacionais, se cumprir as metas relativas à dívida financeira na trajetória estabelecida
no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6º A não-observância das metas e compromissos estabelecidos no Programa implicará, durante
o período em que durar o descumprimento, sem pre juízo das demais cominações pactuadas nos contratos de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste ar tigo pelo custo mé dio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento ao ano, e na elevação em quatro
pontos percentuais do comprometimento estabelecido com base no art. 5º (Vide Medida Provisória nº
2.192-70, de 24-8-2001)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Eco nômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, adendo que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
ADENDO
Ao Parecer nº 531, de 2002, de Plenário, em substituição à Comissão de
Assuntos Sociais, sobre as Emendas nºs
1 a 3, apresentadas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2001.
Com o objetivo de sanar vício de natureza formal constatado no Parecer nº 531, de 2002, relativamente ao emprego da unidade UFIR, o art. 7º, do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2001, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 7º No caso de infração do disposto nesta lei,
sem prejuízo da pena de multa de até R$5.320,00
(cinco mil, trezentos e vinte reais) e de outras penalidades previstas em legislações específicas, o órgão
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estadual competente poderá aplicar as seguintes
sanções:
I – advertência por escrito;
II – suspensão temporária do rodeio; e
III – suspensão definitiva do rodeio.
Sala das Sessões, – Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2001, objeto do expediente que
acaba de ser lido, foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal na íntegra, na sessão do dia 11 do corrente, cujo despacho foi à sanção. Entretanto, o Senador
Moreira Mendes, Relator da matéria na Comissão de
Assuntos Sociais, enviou à Mesa proposta de adequação redacional ao texto do projeto, em face da ex tinção da Unidade Fiscal de Referência – Ufir.
Em votação a alteração proposta pelo Relator, nos
termos do art. 325 do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa redação final para o Projeto de Lei da Câmara
nº 116, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

PARECER Nº 660, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 116, de 2001 (nº 4.495, de
1998, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2001 (nº
4.495, de 1998, na Casa de origem), que dispõe so bre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária
animal quando da realização de rodeio e dá outras
providências, consolidando a adequação proposta
pelo Relator e aprovada pelo Plenário..
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de
2002. – Ramez Tebet – Mozarildo Cavalcanti – Marluce Pinto – Alberto Silva.
ANEXO AO PARECER Nº 660, DE 2002
Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando
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da realização de rodeio e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A realização de rodeios de animais obedecerá às normas gerais contidas nesta lei.
Parágrafo único. Consideram-se rodeios de animais as atividades de montaria ou de cronometragem
e as provas de laço, nas quais são avaliadas as habilidades do atleta em dominar o animal com perícia e o
desempenho do próprio animal.
Art. 2º Aplicam-se aos rodeios as disposições
gerais relativas à defesa sanitária animal, incluindo-se os atestados de vacinação contra a febre aftosa
e de controle da anemia infecciosa eqüina.
Art. 3º Caberá à entidade promotora do rodeio, a
suas expensas, prover:
I – infra-estrutura completa para atendimento
médico, com ambulância de plantão e equipe de pri meiros socorros, com presença obrigatória de clínico-geral;
II – médico veterinário habilitado, responsável
pela garantia da boa condição física e sanitária dos
animais e pelo cumprimento das normas disciplinadoras, impedindo maus tratos e injúrias de qualquer ordem;
III – transporte dos animais em veículos apropriados e instalação de infra-estrutura que garanta a in tegridade física deles durante sua chegada, acomodação e alimentação;
IV – arena das competições e bretes cercados
com material resistente e com piso de areia ou outro
material acolchoador, próprio para o amortecimento
do impacto de eventual queda do peão de boiadeiro
ou do animal montado.
Art. 4º Os apetrechos técnicos utilizados nas
montarias, bem como as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos
animais e devem obedecer às normas estabelecidas
pela entidade representativa do rodeio, seguindo as
regras internacionalmente aceitas.
§ 1º As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão
ser confeccionadas em lã natural com dimensões
adequadas para garantir o conforto dos animais.
§ 2º Fica expressamente proibido o uso de es poras com rosetas pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo
aparelhos que provoquem choques elétricos.
§ 3º As cordas utilizadas nas provas de laço de verão dispor de redutor de impacto para o animal.
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Art. 5º A entidade promotora do rodeio deverá
comunicar a realização das provas ao órgão estadual
competente, com antecedência mínima de trinta dias,
comprovando estar apta a promover o rodeio segundo as normas legais e indicando o médico veterinário
responsável.
Art. 6º Os organizadores do rodeio ficam obrigados a contratar seguro pessoal de vida e invalidez
permanente ou temporária, em favor dos profissionais do rodeio, que incluem os peões de boiadeiro, os
“madrinheiros”, os “salva-vidas”, os domadores, os
porteiros, os juízes e os locutores.
Art. 7º No caso de infração do disposto nesta lei,
sem prejuízo da pena de multa de até R$5.320,00
(cinco, trezentos e vinte reais) e de outras penalidades previstas em legislações específicas, o órgão es tadual competente poderá aplicar as seguintes sanções:
I – advertência por escrito;
II – suspensão temporária do rodeio; e
III – suspensão definitiva do rodeio.
Art. 8º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 410, DE 2002
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iro a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº
68, de 2002 (nº 6.603/2002, na origem) que dispõe
sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da Rede Ferroviária Federal AS – RFFSA, em
liquidação, e dá outras providências.
Justificação
O presente projeto faz justiça aos funcionários
da Rede Ferroviária Federal, dispensando-lhes um
tratamento isonômico, na medida em que estende o
mesmo tratamento a todos os empregados que se encontram em igual situação, no que se refere à complementação de aposentadoria, alcançando todos os
que foram admitidos até 21 de maio de 1991.
Na medida em que corrige uma injustiça, já re conhecida pelo Poder Judiciário brasileiro, torna-se
imperativo que o Projeto seja apreciado pelo Senado
Federal ainda antes do recesso parlamentar. Daí a
necessidade de tramitar em regime de urgência, ora
requerido.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Pedro Simon – Senador Sebastião Rocha – Senador Nabor Júnior – Senador Geraldo Melo – Senador Waldeck Ornélas – Senador Eduardo Su plicy.
REQUERIMENTO Nº 411, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 61, de 2002 dispondo sobre a numeração da obra artística, científica ou literária.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Romero Jucá – Senador José Agripino – Senador Gilvam Borges – Senador Geraldo Melo.
REQUERIMENTO Nº 412, DE 2002
Senhor Presidente,

Requer urgência na apreciação do
Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2002,
que dispõe sobre a complementação de
aposentadorias de ferroviários da Rede
Ferroviária Federal A.S – RFFSA, em liquidação, e dá outras providências.

Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 72, de 2002, que “Dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras de Diplomata,
Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria, e
dá outras providências.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Com fundamento no disposto no inciso II do art.
336 do Regimento Interno do Senado Federal, reque-

Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Francelino Pereira – Senador Romero Jucá –
Senador José Agripino – Senador Artur da Távola
– Senador Nabor Júnior.
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REQUERIMENTO Nº 413, DE 2002

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2002

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 2002, que “Dispõe sobre a estrutura da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho
no âmbito da Administração Pública Federal, e dá ou tras providências”.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Francelino Pereira – Romero Jucá – José Agripino –
Artur da Távola – Nabor Júnior.

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 76, de 2002, que “Dispõe sobre a remuneração dos cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, dos Cargos de Direção – CD e das
Funções Gratificadas – FG das Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências”.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Francelino Pereira – Romero Jucá – José Agripino –
Artur da Távola – Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, como V.Exªs sabem, há mais de dois
requerimentos assinados pelos Líderes para serem
votados. Isso só pode ser feito se houver concordância por parte das Lideranças.
Assim, consulto as Lideranças partidárias. As
matérias são conexas. Se V. Exªs concordarem, votarei
apenas as matérias conexas, os requerimentos conexos que dizem respeito a esse quadro de carreira.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha favoravelmente, registrando que, na
sessão da semana passada, adotamos o mesmo procedimento para atender aos servidores do Tribunal de
Justiça Federal e aos servidores da Procuradoria-Geral da República.
Portanto, solicito às Lideranças que apóiem
esse procedimento, no sentido de que possamos votar também as matérias referentes à criação da pro fissão de agente comunitário de saúde e de algumas
carreiras que foram também aprovadas pela Câmara,
na mesma condição das anteriores.
O voto da Liderança do Governo é favorável ao
requerimento de urgência e à realização da votação
ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
José Agripino, como vota o PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí der.) – Sr. Presidente, o PFL é favorável à matéria até
em reconhecimento à luta dos servidores, que, há
muito tempo, vêm procurando entendimento em torno
desse assunto, vêm procurando o aplainamento dessas matérias de modo a torná-las consensuais. Por
essa razão, o PFL é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Nabor Júnior, como vota o PMDB?

REQUERIMENTO Nº 414, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 73, de 2002, que “Dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA e
dá outras providências”.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Francelino Pereira – Romero Jucá – José Agripino –
Artur da Távola – Nabor Júnior.
REQUERIMENTO Nº 415, DE 2002
Senhor presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência
para apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº 74,
de 2002, (PL nº 6.632, de 2002, na Câmara dos De putados), do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o
Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União, a
criação da Gratificação de Desempenho de Atividade
de Apoio Técnico-Administrativo na AGU – GDAA,
cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras providências”.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Romero Jucá – Geraldo Melo – José Agripino – Wal deck Ornelas – Eduardo Suplicy – Renan Calheiros – Carlos Patrocínio.
REQUERIMENTO Nº 416, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 75, de 2002, que “Cria a profissão de Agente
Comunitário de Saúde e dá outras providências”.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Francelino Pereira – Romero Jucá – José Agripino –
Artur da Távola – Nabor Júnior.
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Como Líder.) – Sr. Presidente, a Liderança do PMDB também
concorda com a apreciação do requerimento de ur gência, para que as matérias lidas sejam votadas ain da nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Carlos Patrocínio, como vota o PTB?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Líder.) – Sr. Presidente, faço o encaminhamento por delegação do nosso Líder.
O PTB vai votar favoravelmente, apesar de não
estar fazendo parte da base de apoio, apesar de o
Governo não ter nenhuma complacência, nenhuma
condescendência e nenhuma relação com o PTB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª pode encaminhar pelo Bloco
de Oposição, sobre todos os requerimentos lidos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder) – Sr. Presidente, em relação aos requerimentos que assinei, estamos de acordo. Mas, se há
outros requerimentos apresentados pela Liderança
do Governo, dos quais não tenho conhecimento, pre ciso verificar junto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
quer eles sejam levados até aí?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Líder do Governo poderia esclarecer
sobre isso. Assinei diversos requerimentos, sobre os
quais estou consciente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Quero dizer ao Senador Eduardo Suplicy que votaremos hoje as matérias referentes às carreiras, enquadramentos e aumentos salariais. Os empréstimos,
que foram objetos da votação de hoje, estamos deixando-os para a pauta de amanhã, exatamente para
não misturar um assunto com outro. O assunto de
hoje é referente às carreiras.
Apelo a V. Exª que também concorde com a vo tação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
As matérias são relativas aos diversos segmentos de
carreiras, para que haja o devido ajuste.
Com respeito a esse assunto, Sr. Presidente,
peço, inclusive, informação a V. Exª, tendo em vista a
sua palavra dada na semana passada, referente a outro ajuste: o dos servidores da Receita Federal, dos
auditores fiscais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, já vou logo esclarecer: estou aguardando, conforme eu disse, a Comissão Mista de
Orçamento, e votaremos a matéria amanhã.

Junho de 2002

Espero que a LDO seja aprovada ainda hoje. Foi
feita essa combinação com as Lideranças.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Portanto, amanhã, haverá reunião do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estou
aguardando que seja votada a LDO, que penso será
aprovada, porque, caso contrário, não entraremos em
recesso.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Estou de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª, como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sabe que
todos esses projetos têm que passar pela Comissão
também presidida por V. Exª. Peço, portanto, a V. Exª
que designe o Relator ou os Relatores.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, o eminente Senador Luiz Otávio tem es tado comigo a cada dia para analisarmos essas matérias. S. Exª está perfeitamente entrosado com o assunto. Trocamos idéias a respeito. Portanto, designo o
Senador Luiz Otávio para relatar, em plenário, as matérias a que V. Exª acaba de se referir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Por favor,
aguarde um momento, Senador Luiz Otávio. Os requerimentos e as matérias serão votados após a
Ordem do Dia. Tenho certeza de que, nesse momento, V. Exª estará em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 391, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2002 (nº 4.409/98, na
Casa de origem), que altera o inciso I do art. 2º
da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985
(dispõe sobre a redução da duração do curso
para Técnico em Radiologia), tendo
Parecer favorável, sob nº 607, de
2002, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Chico Sar tori.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que se trata
de uma readaptação à legislação, até porque a legislação que é modificada exige que um técnico em Ra diologia tenha, no mínimo, três anos de estudo, quan do hoje há cursos de menor duração com aproveitamento melhor.
Portanto, encaminhamos favoravelmente a essa
adequação que beneficia os técnicos em Radiologia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PTB
encaminha favoravelmente.
Como encaminha a votação o PFL, Senador
Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, o PFL encaminha favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como V.
Exª encaminha a votação, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
De forma favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, como V. Exª encaminha a votação
pelo Bloco de Oposição?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, somos favoráveis ao projeto que dis põe sobre a redução da duração do curso técnico em
Radiologia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Ilustre
Senador Osmar Dias, V. Exª pode pronunciar-se pelo
PDT sobre a matéria referente à redução da duração
do curso para técnico em Radiologia?
Até agora, todas as Lideranças foram favoráveis
ao projeto.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O PDT vota
“sim”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo também vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vo tação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2002
(Nº 4.409/98, na Casa de origem)
Altera o inciso I do art. 2º da Lei nº
7.394, de 29 de outubro de 1985.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 2º da Lei nº 7.394, de 29
de outubro de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º ..................................................
I – ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação
profissional mínima de nível técnico em Radiologia;
.....................................................”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 55, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo 29-A
da Constituição Federal (estabelece limites
de despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio, oferecendo a redação para o segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999;
1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modificações na estrutura do poder Judiciário, tendo
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Parecer sob nº 538, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Bernardo Cabral, favorável, com as Emendas nºs 1 a
105-CCJ, que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001,
que tramitam em conjunto.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Tião Viana.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 190 – PLEN
Emenda aditiva à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
que introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário.
Acrescente-se o seguinte inciso VIII-A ao art. 115:
“Art. 115. ...............................................
VIII-A – a execução, de ofício, dos tributos federais incidentes sobre os créditos
decorrentes das sentenças que proferir;
............................................”
Justificação
Pela presente emenda pretende-se a inclusão
de inciso ao art. 115 da Constituição, segundo a PEC
n° 29/2000, dispondo sobre a competência da Justiça
do Trabalho para alcançar, também, a execução dos
tributos federais sobre os créditos decorrentes das
sentenças que proferir.
A experiência da atribuição de competência si milar à Justiça do Trabalho, no campo das contribuições previdenciárias (atual art. 114, § 3º, da Constituição – art. 115, VIII, segundo a PEC nº 29/2000), acarretou um implemento considerável da arrecadação
devida ao INSS. Segundo dados apresentados pelo
Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho
arrecadou cerca de R$80 milhões para a Previdência
em maio de 2001, ao instante em que aliviou os ór gãos previdenciários para execuções diretas doutros
montantes.
Agora, o implemento de receita esperado pela
igual incidência do Imposto de Renda e demais con tribuições devidas sobre a remuneração percebida
perante a Justiça do Trabalho faz traduzir uma expectativa de receita considerável em prol do Erário, diluindo as preocupações orçamentárias, notadamente
quando se verifica o baixo custo para tal arrecadação
e a possibilidade de inserir a Fiscalização da Receita
Federal noutros campos de atuação.
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Há que se notar que a Justiça do Trabalho já tem
implementado discussões acerca da arrecadação do
Imposto de Renda sobre os créditos apurados em decorrência de sentença, mas sem a condição de afirmar
ou apresentar medidas coercitivas ao recolhimento dos
valores devidos à falta de competência jurisdicional
para tanto, o que pode ser suprido, ao modo como em
1998 fez o constituinte por meio da Emenda Constitucional nº 20, que inseriu § 3º ao art. 114 da Constituição, e
que hoje, inclusive, se traduz em inciso ao proposto art.
115 da PEC nº 29/2000, segundo as correções técnicas
apresentadas pelo ilustre relator.
A medida, portanto, é de salutar importância
não apenas para dignificar os pronunciamentos da
Justiça do Trabalho no campo da arrecadação, como
para dinamizar a capacidade fiscal do Estado, evitando perda de receita sobre valores certos e definidos.
Sala de sessões, 25 de junho de 2002. – Lindberg Cury – Sebastião Rocha – Roberto – Saturnino
– Geraldo Cândido – Casildo Maldaner – Mauro Miranda – Carlos Bezerra – Paulo Souto – Welington
Roberto – Eduardo Suplicy – José Alencar- Ney Suassuna – Francelino Pereira – Juvêncio da Fonseca
– José Fogaça – Osmar Dias – Marluce Pinto – Carlos Wilson – Carlos Patrocínio – José Agripino – Roberto Requião – Benício Sampaio – Renan Calheiros – Heloisa Helena – Romero Jucá – Nabor Junior
– Artur da Távola – Jefferson Peres.
EMENDA Nº 191 – PLEN
Emenda aditiva à Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000,
que introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário.
Acrescente-se ao art. 92 da Constituição Federal o seguinte § 3º:
“Art. 92. .................................................
§ 3º Os títulos de Juiz, Desembargador ou Ministro de Tribunal são privativos
dos Magistrados, sendo vedada, sob as penas de lei, qualificação como tal por pessoa
não investida da judicatura e a denominação
como Juizado, Juízo ou Tribunal por entidade ou órgão não integrante do Poder Judiciário, ressalvados os casos expressamente
previstos nesta Constituição.”
Justificação
A emenda pretende constitucionalizar a regra
contida no art. 34 da atual Lei Orgânica da Magistratu-

JUNHO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ra Nacional e inibir, assim, a prática indevida de denominação de órgãos não-integrantes da estrutura do
Poder Judiciário com qualificativos próprios de Juizados, Juízos ou Tribunais, o que tem confundido indevidamente a sociedade, notadamente por árbitros e co légios arbitrais, comissões de conciliação extrajudicial e mesmo por órgãos da denominada Justiça Des portiva que se arvoram com aqueles e, por vezes, se
autoqualificam como Juízes, tentando transparecer
integrar o Poder Judiciário, embora meros órgãos ad ministrativos ou extrajudiciais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Lind berg Cury – Sebastião Rocha – Roberto Saturnino –
Geraldo Cândido – Casildo Maldaner – Mauro Mi randa – Carlos Bezerra – Paulo Souto – Wellington Roberto – Eduardo Suplicy – Arlindo Porto –
José Alencar – Ney Suassuna – Francelino Pereira – Juvêncio da Fonseca – José Fogaça – Osmar
Dias – Marluce Pinto – Carlos Wilson – Carlos Patrocínio – José Agripino – Roberto Requião – Benício Sampaio – Heloísa Helena – Romero Jucá –
Renan Calheiros – Nabor Júnior – Artur da Távola
– Jefferson Peres.
EMENDA ADITIVA Nº 192, DE PLENÁRIO
Acrescente-se o seguinte inciso VII-A ao art.
115, constante do art. 30 da PEC nº 29, de 2000:
“Art. 115. ...............................................
VII-A – a execução, de ofício, das mul tas por infração à legislação trabalhista, re conhecida em sentença que proferir;
Justificação
Pela presente emenda pretende-se a inclusão
de inciso ao art. 115 da Constituição, segundo a PEC
nº 29/2000, dispondo sobre a competência da Justiça
do Trabalho para executar, ela própria, multas de ca ráter administrativo por conta de fatos verificados no
transcorrer da instrução processual e assim declarados como ilícito trabalhista em sentença que vier a
proferir.
Cotidianamente, a Justiça do Trabalho confronta-se com a inobservância de preceitos trabalhistas
que, embora cominados com multas, exigem representação à Delegacia do Trabalho, por ofício, quando
poderia o próprio Juiz do Trabalho definir e executar
penas decorrentes da inobservância geral dos comandos previstos na CLT e normas extravagantes trabalhistas.
Com isso, haveria o duplo efeito benéfico: liberar-se-ia a Fiscalização do Trabalho para outras atividades e imprimir-se-ia maior rapidez à correção de

477
Quarta-feira

26 13149

procedimentos empresariais inadequados pela apli cação de multas administrativas pelo próprio órgão já
incumbido da análise das infrações trabalhistas: a
Justiça do Trabalho.
Por conseqüência, além do caráter didático de
tal competência, haveria ainda o implemento de receita pela arrecadação de multas que, atualmente, tem
sido perdidas pelo desaparelhamento das DRT, oca sionado o prejuízo financeiro à União e ainda a des consideração do caráter educativo que deve presidir a
aplicação de tais multas administrativas.
A inserção do referido dispositivo ao elenco
competencial da Justiça do Trabalho permitirá dinamizar todo o campo de atuação pertinente à relação capital-trabalho, inclusive em caráter inibitório de repetição de práticas que atentem à legislação social.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna Paulo
Souto – Eduardo Suplicy – Francelino Pereira –
Juvencio da Fonseca – Osmar Dias – Casildo Maldaner – Marluce Pinto – Roberto Saturnino – Carlos Wilson – Carlos Patrocínio – José Agripino –
Roberto Requião – Benício Sampaio – Heloísa Helena – Romero Jucá – Renan Calheiros – Nabor
Júnior – Arthur da Távola – Leomar Quintanilha –
Amir Lando – Gerson Camata – Lindberg Cury –
Mauro Miranda – Geraldo Cândido – Antonio Carlos Valadares.
EMENDA ADITIVA Nº 193, DE PLENÁRIO
Acrescente-se o seguinte inciso
VI-A ao art. 115, constante do art. 30 da
PEC nº 29, de 2000, suprimindo-se a locução “... contra a organização do trabalho
e ...” do inciso VI do art. 109 da Constituição Federal:
“Art.115. (...)
VI-A – as infrações pena is pra ticadas contra a organização do trabalho ou
contra a ad ministração da própria Justi ça
do Trabalho;
Justificação
Pela presente emenda, pretende-se a inclusão
de inciso ao art. 115 da Constituição, segundo a PEC
nº 29/2000, dispondo sobre a competência da Justiça do Trabalho para as infrações penais praticadas
contra a organização do trabalho e ainda contra a
administração da Justiça do Trabalho, assim envolvendo os crimes de desacato e falso testemunho,
dentre outros.
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Atualmente, tal competência se insere no rol daquelas criminais da Justiça Federal, pretendendo-se
deslocamento por afinidade (os ilícitos contra a organização do trabalho) ou por interesse judiciário (os ilícitos contra a administração da Justiça do Trabalho).
A Justiça do Trabalho tem sido merecedora da
maior confiança do constituinte, vindo a Reforma do
Judiciário a contemplar as diversas situações em que
o trabalho está em discussão.
Ocorre o mesmo em relação ao tema dos crimes contra a organização do trabalho, previstos nos
arts. 197 a 207 do Código Penal e que traduzem a re pulsa social ao “atentado contra a liberdade de trabalho”, ao “atentado contra a liberdade de contrato de
trabalho e boicotagem violenta”, o “atentado contra a
liberdade de associação”, à “paralisação de trabalho
seguida de violência ou perturbação da ordem”, à
“paralisação de trabalho de interesse coletivo”, à “in vasão de estabelecimento industrial, comercial ou
agrícola” ou a “sabotagem” decorrente, à “frustração de
direito assegurado por direito trabalhista”, à “frustração
de obrigação legal sobre a nacionalização do trabalho”,
ao “exercício de atividade com infração de decisão ad ministrativa”, ao “aliciamento para o fim de emigração” e
ao “aliciamento de trabalhadores de um local para outro
do território nacional”, condutas que não apenas revestem o manto do ilícito criminal, mas também exigem
dose de sociologia do ambiente de trabalho para a aplicação das penas próprias, campo mais adequado à
atuação do Juiz do Trabalho, já cotidianamente afeto às
discussões entre o capital-trabalho e aos desvios nessa
salutar relação sócio-econômica.
No segundo ponto, a possibilidade de melhor
enfrentamento das questões de ataque à própria Justiça do Trabalho por meio de crimes como desacato
ou falso testemunho, que, deslocados, como tem
ocorrido, atualmente para o campo da Justiça Federal, tem resultado numa diminuição do ramo especializado como o único que não examina afrontas contra
sua integridade como órgão do Poder Judiciário. Nes se sentido, cabe notar que a Justiça Estadual, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, além da Justiça Federal, têm, todas elas, competência não apenas cível ou
especializada, mas também a pertinente ao crime
contra as respectivas administrações judiciárias.
A discussão no âmbito criminal não é, por si só,
entrave ao exame da Justiça do Trabalho, já que os
Juízes do Trabalho, ao conhecer de tais ilícitos, por
ocasião do exame das ações trabalhistas, devem, à
luz do art. 40 do Código de Processo Penal, representar ao Ministério Público Federal para que promova a
devida ação penal perante a Justiça Federal, mas já
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então distante do enfoque social que conduz a tais
condutas ilícitas repugnáveis.
Cabe notar que, em Portugal, é de suma importância a experiência dos Juízos do Trabalho que, além
de deterem competência cível-trabalhista, também
detém especial competência para o julgamento das
contravenções e crimes contra a organização do tra balho e contra a própria administração de tal especial
Justiça, modelo que se espera repetir no âmbito da
Justiça do Trabalho.
A proposta, ao visar trazer tal competência para
o campo da Justiça do Trabalho, pretende ainda dinamizar a atuação do Ministério Público do Trabalho,
que conseguirá agir com mais rapidez na propositura
da ação penal e a permitir mais célere e eficaz julgamento pelos Juízes e Tribunais mais afinados com as
discussões no ambiente de trabalho ou tendentes à
sua perturbação: os Juízes e Tribunais do Trabalho.
Com isso, abre-se caminho à paz social no ambiente laboral pela certeza de inibição de tais condutas, já que a agilidade no conhecimento e julgamento
das ações penais impedirá a prescrição que tem inibido o curso ou mesmo a execução de sentenças prolatadas pela Justiça Federal, dado a demora para pro vocação do referido ramo judiciário, tanto mais por que distante das lides trabalhistas e incapaz de res ponder às necessidades de urgente repressão no
campo das relações capital-trabalho, que repercutem
diretamente no bom desenrolar das atividades econômicas necessárias ao desenvolvimento do País, e
ainda no respeito à integridade da prestação jurisdicional própria da Justiça do Trabalho.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Mozarildo Cavalcanti. – Paulo Souto – Welington Rocha – Eduardo Suplicy – José Alencar – Ney
Suassuna – Francelino Pereira – Juvencio da Fonseca – José Fogaça – Osmar Dias – Casildo Maldaner – Marluce Pinto – Roberto Saturnino – CarlosWilson – Carlos Patrocínio – José Agripino –
Roberto Requião– Heloisa Helena – Romero Jucá
– Renan Calheiros – Nabor Júnior – Artur Távola –
Jefferson Peres – Leomar Quintanilha – Amir Lando – Gerson Cury – Mauro Miranda – Geraldo Candido – Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em discussão, em conjunto, a proposta e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
Os itens 4 a 19 tramitam em conjunto com a presente matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – São os
seguintes os itens que tramitam em conjunto com a
presente matéria:
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–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 5, 16, 21, 23, 33,
54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20
e 29, de 2000; e 15, de 2001)

–7–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 16,
21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

–8–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ge raldo Althoff, que acrescenta parágrafos aos artigos 27
e 168 e altera os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que tratam de relações jurídico-orçamentárias entre
os Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ro berto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da
Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas em processar e
julgar os crimes financeiros.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

–6–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

–9–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Terceira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 1999,
tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa
Helena, que altera a redação do § 1º do art. 99 e o art.
168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para
os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações das respectivas propostas orçamentárias.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar as partes que têm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que
este pode ocorrer.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
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– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Lu zia Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para estabelecer princípio relativo à
composição dos Tribunais Superiores.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, para autorizar os integrantes do Ministério Público a oferecer lista tríplice à escolha do Procurador-Geral da República.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso
I do ar tigo 96 da Constituição Federal, para determinar eleições diretas para os órgãos diretivos dos
tribunais.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal e dá nova redação ao art. 132 da
Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 92, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Souto, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102
da Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal
Federal competência para julgar, originariamente,
nos crimes de responsabilidade, os juízes de direito,
juízes federais, desembargadores e membros dos Tribunais Regionais Federais.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
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– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que altera o artigo 104 da Constituição Federal
e dá outras providências.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador José
Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias forenses coletivas.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Se bastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, a fim de estabelecer que a escolha do
candidato ao cargo de Procurador-Geral da República será feita mediante processo eletivo.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
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– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador João
Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da
República dentre os integrantes de lista tríplice escolhida pelos membros do Ministério Público Federal,
mediante eleição.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 3).
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 20:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em pri meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 22, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera os arts. 14 e 15 da Constituição Federal, para permitir o voto dos presos, tendo
Parecer favorável, sob nº 533, de 2002,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Roberto Freire.
Transcorre, hoje, a primeira sessão de discussão, em primeiro turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 21:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 8, de 2002 (nº
859/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, ce-
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lebrado em São José, em 4 de abril de
2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 495, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Gilberto Mestrinho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 9, de 2002 (nº
1.042/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América
relativo à Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concorrência, celebrado em Washington, em 26 de outubro de
1999, tendo
Parecer favorável, sob nº 496, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador José
Agripino, com votos contrários da Senadora
Emilia Fernandes e dos Senadores Roberto
Saturnino, Eduardo Suplicy e, em separado,
do Senador Tião Viana.

É o seguinte o projeto aprovado:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2002
(Nº 859/2001, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado em São José, em 4 de abril de
2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua isquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição
Federal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF,
de 12-3-2002.

Junho de 2002

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 22:

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro o
encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa
Rica sobre o Exercício de Atividades Re muneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em São José,
em 4 de abril de 2000.

JUNHO 2002

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro o
encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 2002
(Nº1.042/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América relativo à Cooperação entre
suas Autoridades de Defesa da Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concorrência, celebrado em Washington, em
26 de outubro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
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no dos Estados Unidos da América relativo à Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concorrência,
celebrado em Washington, em 26 de outubro de
1999, com ressalva da menção feita no Artigo 1, parágrafo segundo, alínea c, subitem i, à Medida Provisória nº 1.567/97, que se converteu na Lei nº 9.636, de
15 de março de 1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos
Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setembro de 1946 e
2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o §
2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências, que não tem
correlação com a matéria objeto deste Acordo.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re ferido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de 12-3-2002
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 23:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 77, de 2002 (nº
1.201/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Colúmbia FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Ibiporã, Estado do Paraná,
tendo
Parecer favorável, sob nº 444, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2002
(Nº1.201/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Colúmbia FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Ibiporã, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 595, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Colúmbia FM Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ibiporã, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 24:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 81, de 2002 (nº
1.046/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sátiro Dias, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 404, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro o
encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

484

ANAIS DO SENADO FEDERAL

13156 Quarta-feira 26

JUNHO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002
(N° 1.046/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação dos Amigos de
Sátiro Dias a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sátiro
Dias, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 407, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro
Dias a executa, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sátiro Dias, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 25:

cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Rádio Comunitária Transamazônica FM a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 26:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 95, de 2002 (nº
1.120/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Novos Caminhos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 438, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Reginaldo Duarte.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 83, de 2002 (nº
1.051/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazônica FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia, tendo
Parecer favorável, sob nº 405, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Moreira Mendes.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2002
(Nº1.051/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Transamazônica FM a exe-

Junho de 2002

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2002
(Nº 1.120, de 2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novos Caminhos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Iracema, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Novos Caminhos a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Iracema, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 27:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 110, de 2002 (nº
971/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Be neficente Cultural de Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iacanga, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 442, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador RomeuTuma.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2002
(Nº 971/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde a executar serviço do radiodifusão comunitária na cidade do Lacanga, Estado
do São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 479, do 14 do agosto do 2000, que autoriza a
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço do ra -
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 135, de 2002 (nº
1.354/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Jacobina, Estado da
Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 460, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Waldeck Ornélas, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

É o seguinte o projeto aprovado:

Quarta-feira

diodifusão comunitária na cidade de Lacanga, Estado
do São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Tião Viana, pela ordem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.
Exª que registre que, em relação ao item 22, Projeto
de Decreto Legislativo nº 09, de 2002, já votado, o
voto do Partido dos Trabalhadores é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata registrará o pronunciamento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 28:

sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

485

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 135, DE 2002
(Nº 1.354/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Serrana FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-

486

ANAIS DO SENADO FEDERAL

13158 Quarta-feira 26

JUNHO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2002

qüência modulada na cidade de Jacobina, Estado da Bahia.

qüência modulada na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 248, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Jacobina, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Dep. Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 29:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 249, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cachoeira, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. – Dep. Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebtet) – Item 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2002

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 136, de 2002 (nº
1.355/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serrana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cachoeira, Estado
da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 461, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Waldeck Ornélas, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrado o encaminhamento.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 10, de 2001, de autoria do
Senador Paulo Hartung, que acrescenta os
§§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, para estabelecer
que o Presidente do Banco Central, ou um
diretor por ele indicado, comparecerá à Co missão de Assuntos Econômicos para expor
as decisões adotadas pelo Comitê de Política Monetária , tendo
Parecer sob nº 342, de 2002, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Romero Jucá, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece, com votos contrários da
Senadora Heloísa Helena, dos Senadores
Fernando Bezerra, Gerson Camata, Eduardo Suplicy, Fernando Ribeiro, Roberto Saturnino e Lauro Campos.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 18 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
Discussão, em conjunto, do projeto e da Emenda nº 1 da CAE, substitutiva, em turno único. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2002
(Nº 1.355/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Serrana FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-

REQUERIMENTO Nº 418, DE 2002
De adiamento da discussão do PRS
nº 10, de 2001, para exame da Comissão
de Constituição e Justiça.
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Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I do art. 279 do Regimento
Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Resolução do Senado nº 10, de 2001, para que
seja objeto de exame da Comissão de Constituição e
Justiça, tendo em vista que o substitutivo aprovado na
CAE, salvo melhor juízo da Comissão Técnica com petente:
1 – afronta o inciso II do art. 230 do RISF, eis que
se mostra em sentido contrário ao do projeto de resolução;
2 – é absolutamente desnecessário, já que seu
objeto já se encontra previsto na LCP nº 101/00 – Lei
de Responsabilidade Fiscal; e
3 – não se amolda ao disposto no § 5º do art. 9º
daquele diploma legal, que determina expressamente
a “reunião conjunta das comissões temáticas per tinentes do Congresso Nacional” para a ”avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas mo netária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto
e o custo fiscal de suas operações e os resultados de monstrados nos balanços”, e não em reunião exclusiva da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, como proposto no substitutivo.
Essas as razões que justificam o requerimento
de adiamento da discussão para audiência da Comissão de Constituição e Justiça.
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Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, para
encaminhar.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O Bloco
de Oposição encaminha a favor do requerimento, Sr.
Presidente, para que a matéria retorne à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romeu Tuma, para encaminhar.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O PFL é
contrário ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Nabor Júnior, para encaminhar.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB também é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Arlindo Porto, para encaminhar.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Luiz Otávio, para encaminhar.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – O encaminhamento do Bloco é contrário ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Geraldo Melo, para encaminhar.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Senador Paulo Hartung.

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, confirmo o encaminhamento feito pelo
Senador Luiz Otávio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Romero Jucá.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem.) – Esse requerimento é sobre a matéria de
que sou Relator?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – É um re querimento sobre a matéria de que V. Exª é Relator ad
hoc e à qual ofereceu uma emenda substitutiva na
CAE. Agora, o requerimento está pedindo um reexame da matéria pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Sem revisão do orador.) – A Liderança do Governo
encaminha contrariamente ao requerimento de reexame, Sr. Presidente, pois queremos votar a matéria
da forma como ela está.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
ouvir as Lideranças par tidárias.

Rejeitado.
Discussão, em conjunto, do projeto e do substitutivo (Emenda nº 1-CAE), em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação da Emenda nº 1, da CAE, que tem preferência regimental.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda substitutiva, fica prejudicado o projeto e a matéria vai à Comissão Diretora a fim
de redigir o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o Substitutivo aprovado:
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EMENDA Nº 1-CAE (Substitutivo)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 10, DE 2001
Acrescenta os § 1º e 2º ao art. 99 da
Resolução do Senado Federal nº 93 de
1970, determinando audiência pública
com o Presidente do Banco Central do
Brasil e facultando reuniões extraordinárias com membros do Conselho Monetário Nacional ou da Diretoria do Banco
Central do Brasil para esclarecer os efeitos da política monetária.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 99 da Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, passa a vigorar acrescido dos se guintes §§ 1º e 2º:
“Art. 99. .................................................
§ 1º A comissão promoverá audiência
pública com o Presidente do Banco Central
do Brasil, quando do atendimento do art. 9º,
§ 5º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, para esclarecer acerca dos
efeitos da política monetária sobre a economia nacional e o patrimônio da autarquia.
§ 2º A Comissão de Assuntos Econômicos poderá, em comum acordo com os
Presidentes do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, marcar
reunião extraordinária com membros do
Conselho ou da Diretoria, respectivamente,
para atender o disposto no § 1º.” (NR)
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes em Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento
nº 410, de 2002, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2002, que
dispõe sobre a complementação de aposentadoria de
ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A., em li quidação, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “sim”.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre sidente, o PTB encaminha o voto “sim”.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto “sim”.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB, da mesma forma, encaminha o
voto “sim”.
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Presidente, o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O requerimento está aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 68, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 410, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 68, de
2002 (nº 6.603/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a complementação de
aposentadorias de ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, em liquidação, e dá outras providências.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Luiz Otávio, designado Relator pelo Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER Nº 661, DE 2002 (DE PLENÁRIO)
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto que submetemos
à votação pretende garantir aos ferroviários admitidos
até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, o tratamento isonômico aos empregados de uma mesma empresa e mesma situação,
por intermédio de um instrumento legal que assegure
a complementação de aposentadoria de que trata a
Lei nº 8.186, de 1991.
Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser considerado plenamente atendido.
Nos exercícios de 2003 e 2004, respectivamente, as despesas estimadas em R$11 milhões e
R$12,6 milhões, perfazem um total de R$27,4 milhões em 2003 e R$31,4 milhões em 2004.
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Serão abrangidos por esta medida 6.500 aposentados em 2002, 1.000 aposentados em 2003 e
1.000 aposentados em 2004, perfazendo um total,
para o triênio, de 8.500 aposentados.
Portanto, Sr. Presidente, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que ainda
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento
da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há alguns dias, quando
esta Casa votava projeto semelhante, referente aos
funcionários dos Correios, fizemos alusão a este pro jeto que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e que, portanto, viria a esta Casa.
Associo-me aos funcionários da Rede Ferroviária Federal S.A. pela luta para que seja estendido o
mesmo tratamento aos empregados que se encontram em igual situação no que se refere à complementação da aposentadoria, alcançando todos os
que foram admitidos até 21 de maio de 1991. Esse
projeto corrige a mesma injustiça a que foram submetidos os funcionários dos Correios, injustiça que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tentaram
corrigir por intermédio do projeto que votamos recentemente.
O que nos surpreende, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é que a base do Governo está votando favoravelmente, acompanhando o pedido de urgência deste projeto. No entanto, o projeto que visava
corrigir as distorções dos funcionários dos Correios,
para o qual as duas Casas se manifestaram favoravelmente, até porque a Justiça vem dando ganho de ca usa aos funcionários, foi vetado pelo Presidente da
República. Estamos, então, diante de dois pesos e
duas medidas. Está havendo tratamentos diferenciados para o mesmo problema de interpretação de lei, o
que não é correto, visto que não se está instituindo
um novo direito, não se está fazendo nenhuma com plementação salarial, mas reconhecendo uma lacuna
existente entre as leis que concederam condições
igualitárias aos trabalhadores que tiveram as empresas alteradas ou extintas.

489
Quarta-feira

26 13161

Srªs e Srs. Senadores, estamos agora aprovando um projeto diretamente relacionado aos funcionários da Rede Ferroviária Federal S.A., ao qual dou total apoio. Manifesto-me favoravelmente, o que já havia feito em outra ocasião, há mais de um mês. Surpreende-me, portanto, Sr. Presidente, que, com relação aos Correios, isso não tenha acontecido. São 12
mil pessoas sem correção de seus salários na apo sentadoria; são funcionários que levariam praticamente 10 anos para incorporarem esses direitos. Não
há nada contra a Previdência.
Nesse sentido, alerto a Casa para que trabalhadores não sejam tratados de forma diferenciada. O
Congresso Nacional tem que votar, sim, essa matéria
em defesa dos ferroviários, mas, aguardando o apelo
que já fiz a V. Exª, Sr. Presidente, deve analisar o veto
do Presidente da República ao projeto dos funcionários da empresa de Correios e, soberanamente, derrubá-lo. A Justiça já se pronunciou pela sua constitucionalidade, tanto é que tem dado, em todas as instâncias, ganho de causa aos funcionários.
Sou favorável, repito, à agilidade na correção
dessa injustiça com os funcionários da Rede Ferroviária Federal S.A., mas que esta Casa também fique
atenta à importância de se reconhecer a luta dos bra vos funcionários dos Correios, muitos com os cabelos
brancos, outros tantos que já tombaram na luta, nes ses mais de 10 anos de injustiça.
Que se derrube esse veto! É o apelo derradeiro
que deixo a esta Casa e a V. Exª.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O apelo
de V. Exª é justo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas agradecer o apoio recebido para o pedido de
urgência que encaminhei sobre a matéria que está
sendo votada. Os ferroviários têm mais do que direito.
Estamos estendendo a eles o que foi concedido a praticamente todos os similares. Votemos agora essa
matéria, mas concordo com a Senadora Emilia Fer nandes: que se conceda oportunidade idêntica, pos teriormente, aos membros dos Correios.
Muito obrigado.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra, Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a posição do PTB é favorável. Entendemos que com esse
gesto o Poder Executivo toma a iniciativa, porque
deve ser iniciativa do Poder Executivo, mas nós estamos corrigindo uma distorção. Alguns milhares de
funcionários da Rede Ferroviária Federal ficaram pre judicados; por isso o PTB, no processo de discussão,
entende ser justo. Já votamos favoravelmente à urgência. A nossa posição continua sendo favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2002
(Nº 6.603/02, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a complementação de
aposentadorias de ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, em liquidação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estendido, a partir de 1º de abril de
2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de
1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA,
em liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16
de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades
operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei nº
8.186, de 21 de maio de 1991.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril
de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência tem inúmeros amigos ferroviários e nos Correios e aproveita para cumprimentá-los pelo êxito.
Passa-se à apreciação do Requerimento nº
411, de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2002, que dispõe
sobre a numeração da obra artística, científica ou literária.
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Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 411, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 61, de
2002 (nº 4.540/2001, na Casa de origem),
que acrescenta artigo à Lei nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, dispondo sobre a numeração da obra artística, científica ou literária.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, Relator em substituição ao ilustre Senador José Eduardo Dutra, que não pôde comparecer por motivo de força maior.
PARECER Nº 662, DE 2002 (De Plenário)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para emitir parecer. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o projeto que V. Exª me delega para
relatar é simples. Diz o seguinte: “Os exemplares postos à venda da obra artística, científica ou literária deverão conter numeração ordinal crescente e a assinatura do autor.”
Sr. Presidente, este projeto já foi aprovado na
Câmara dos Deputados e se auto-explica. O meu pa recer e o meu voto são favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
Liderança do PMDB encaminha voto favorável e, portanto, “sim” à aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto
se mais alguma Liderança deseja se manifestar. (Pausa.)
Vou colocar o projeto em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2002
(Nº 4.540/2001, na Casa de origem)
Acrescenta artigo à Lei nº 9.610, de
19 da fevereiro de 1998, dispondo sobre
a numeração da obra artística, científica
ou literária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro da
1998, que altera, atualiza e consolida, a legislação sobre direitos autorais, passa a vigorar acrescida do se guinte art. 28-A:
“Art. 28-A. Os exemplares postos a
venda da obra artística, científica ou literária
deverão conter numeração ordinal crescente
e a assinatura do autor.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor no prazo de cento
e vinte dias de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Cumprimento os artistas, os autores de obras culturais.
Passa-se à apreciação do Requerimento nº
412, de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 72 de 2002, que dispõe
sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras
de Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 412, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 72, de
2002 (nº 6.490/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras de Diplomata, Oficial
de Chancelaria e Assistente de Chancelaria,
e dá outras providências.
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Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, Relator designado pelo ilustre Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o
parecer.
PARECER Nº 663, DE 2002 (De Plenário)
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o projeto em pauta dispõe sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras de
Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências.
O projeto foi encaminhado a esta Casa e considera a hipótese de serem instituídas as Gratificações
de Desempenho de Atividades Diplomática – GDAD e
a Gratificação de Desempenho de Atividade de Oficial de Chancelaria – GDAOC, de que trata a Lei nº
9.625, de 7 de abril de 1998, e apresenta a tabela de
vencimentos dos Ministros de 1ª de Classe, Ministros
de 2ª Classe, Conselheiro, 1º Secretário, 2º Secretário, 3º Secretário, e, na Carreira de Oficial de Chancelaria, Oficial de Chancelaria Especial e o inicial.
É importante registrar o pedido feito pelo Embaixador Souza Gomes ao Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Senador Bernardo Cabral.
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de
2002, na Casa de origem, de iniciativa do Presidente
da República. O parecer é favorável, e aguardamos a
votação do projeto em pauta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL. SP) – O PFL encaminha o voto “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB encaminha “sim”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Bloco/PT encaminha “sim”.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Encaminho o voto “sim”.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT en caminha o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. que aprovam o presente projeto queiram per manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2002
(Nº 6.490/02, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a remuneração dos in tegrantes das Carreiras de Diplomata,
Oficial de Chancelaria e Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a remuneração dos
servidores que integram as seguintes Carreiras do
Serviço Exterior Brasileiro:
I – Diplomata;
II – Oficial de Chancelaria; e
III – Assistente de Chancelaria.
Art. 2º As Carreiras a que se referem os incisos
I, II e III do art. 1º estão estruturadas em classes e pa drões de vencimento básico, conforme estabelecido
nos Anexos I, II e III.
Art. 3º Ficam instituídas a Gratificação de De sempenho de Atividade Diplomática – GDAD, devida
aos integrantes da Carreira de Diplomata, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Oficial de Chan celaria. – GDAOC, devida aos integrantes da Carreira
de Oficial de Chancelaria e Gratificação de Desempenho da Atividade de Assistente de Chancelaria –
GDAAC, devida aos integrantes da Carreira de Assis tente de Chancelaria, no percentual de até cinqüenta
por cento, incidentes sobre o vencimento básico do
servidor.
§ 1º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC devidas aos
ocupantes de cargos efetivos das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria, respectivamente, em exercício de atividades inerentes às suas atribuições no Ministério das
Relações Exteriores – MRE, será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem como de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.
§ 2º Até vinte pontos percentuais da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC serão atribuídos em função do
alcance das metas institucionais.
§ 3º Para fins de pagamento da GDAD, da
GDAOC e da GDAAC serão definidos, no ato a que se
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refere o § 1º deste ar tigo, o percentual mínimo de atingimento das metas, em que a parcela das referidas
gratificações correspondente à avaliação institucional
será igual a zero, e o percentual a partir do qual ela
será igual a cem por cento, sendo os percentuais de
gratificação distribuídos proporcionalmente nesse in tervalo.
§ 4º Nas avaliações de desempenho institucional e individual, os critérios e procedimentos específicos e os fatores de avaliação deverão ser objeto de
regulamentação própria, expedida pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, de acordo com os
parâmetros estabelecidos nesta lei e no ato a que se
refere o § 1º deste artigo.
§ 5º As avaliações de desempenho individual
deverão observar o seguinte:
I – a média das avaliações de desempenho individual do conjunto de servidores das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria não poderá ser superior ao resultado da
respectiva avaliação institucional; e
II – as avaliações de desempenho individuais
deverão ser feitas numa escala de zero a cem pontos,
com desvio-padrão maior ou igual a cinco e média
aritmética menor ou igual a noventa e cinco pontos,
considerado o conjunto de avaliações.
Art. 4º O titular de cargo efetivo da Carreira de
Diplomata das classes de Ministro de Primeira Classe
e Ministro de Segunda Classe, quando investido em
cargo em comissão correspondente à sua classe, na
forma da lei e dos regulamentos pertinentes, fará jus
à GDAD atribuída em valor calculado com base em
cinqüenta pontos percentuais, incidentes sobre o
vencimento básico do servidor.
Art. 5º O titular de cargo efetivo das Carreiras de
Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria que não se encontre na situação definida no § 1º do art. 3º somente fará jus às gratificações instituídas por esta lei:
I – quando cedido para a Presidência ou VicePresidência da República, na forma do parágrafo único deste artigo; e
II – quando investido em cargo em comissão em
outros órgãos e entidades da administração pública
federal na forma das alíneas abaixo:
a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, níveis DAS – 6, DAS – 5, ou
equivalentes, perceberá a GDAD, a GDAOC ou a
GDAAC, conforme a Carreira a que pertença, em va lor calculado com base no disposto no art. 3º; e
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b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS – 4, ou equivalente, perceberá a respectiva gratificação de desempenho em valor calculado com base
em trinta e sete e meio pontos percentuais incidentes
sobre o vencimento básico do servidor.
Parágrafo único. O servidor referido no inciso I
terá a gratificação que lhe for devida, calculada com
base nas regras válidas para os servidores em exercício no MRE.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002, enquanto não forem regulamentadas e até que sejam processados os
resultados da avaliação de desempenho, a GDAD, a
GDAOC e a GDAAC corresponderão ao percentual
de vinte e cinco por cento incidentes sobre o vencimento básico de cada servidor.
Parágrafo único. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da regulamentação e da fixação das metas de desempenho, observado o que dispõe o § 1º do art. 3º desta lei, que configuram o início do período de avaliação, devendo ser
compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou
menor no período, em função da aplicação do previsto no caput.
Art. 7º Os integrantes das Carreiras de Diplomata, de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria não fazem jus à percepção da Gratificação de
Atividade – GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13,
de 27 de agosto de 1992, nem à Gratificação de Habilitação Profissional e Acesso – GHPA, de que tratam o
inciso V do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.405, de 29 de
dezembro de 1987, o inciso IV do § 5º do art. 2º da Lei
nº 7.923, de 12 de dezembro de 1989 e os arts. 28 e
29 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993.
Art. 8º A GDAD, a GDAOC e a GDAAC integrarão os proventos da aposentadoria e as pensões, de
acordo com:
I – a média aritmética do percentual atribuído ao
servidor nas últimas dez avaliações de desempenho,
observado o período mínimo de sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos percentuais, quando atribuída por período inferior a sessenta
meses.
§ 1º As aposentadorias e às pensões existentes
quando da publicação desta lei aplica-se o disposto
no inciso II deste artigo.
§ 2º O titular de cargo efetivo da Carreira de Di plomata das classes de Ministro da Primeira Classe,
Ministro de Segunda Classe e de Conselheiro, que for
aposentado até doze meses depois de seu retorno ao
Brasil de missão no exterior na qual estava investido,
por período igual ou superior a sessenta meses, em
função correspondente à sua classe no caso de Mi nistro de Primeira Classe e de Ministro de Segunda
Classe, e em função de Ministro-Conselheiro comissi-
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onado ou titular de Repartição Consular, no caso de
Conselheiro, na forma da lei e dos regulamentos pertinentes, fará jus à incorporação da GDAD calculada
com base em cinqüenta pontos percentuais.
§ 3º Para fins de cálculo da média referida no inciso I deste ar tigo, o período em que o titular de cargo
efetivo da Carreira de Diplomata das classes de Mi nistro de Primeira Classe, Ministro de Segunda Classe e Conselheiro tenha permanecido em missão no
exterior, investido em função, conforme disposto no §
2º deste artigo, será considerado, para fins de incorporação, com a GDAD calculada com base em cinqüenta pontos percentuais.
§ 4º O titular de cargo efetivo das carreiras de
Oficial e de Assistente de Chancelaria, desde que posicionado na classe Especial e que for aposentado
até doze meses de seu retorno ao Brasil de missão
permanente no exterior de duração igual ou superior
a sessenta meses, fará jus à incorporação da
GDAOC ou da GDAAC, respectivamente, calculada
com base em cinqüenta pontos percentuais.
Art. 9º A GDPAD, a GDAOC e a GDAAC não serão devidas àqueles que não se encontram no desempenho de atribuições decorrentes da condição de
servidor público federal.
Art. 10. A aplicação do disposto nesta lei a aposentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 11. Na hipótese de redução de remuneração
de servidor das Carreiras do Serviço Exterior Brasileiro decorrente da aplicação de disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião da
reorganização ou reestruturação das Carreiras ou
suas tabelas remuneratórias, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento nas Carreiras.
Art. 12. Ficam extintas a Gratificação de Desempenho Diplomático – GDD e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Chancelaria – GDC, de que
tratam o art. 12 e 13 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998, respectivamente.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de
março de 2002.
Art. 14. Revogam-se os arts. 28 e 29 da Lei nº
8.829, de 22 de dezembro de 1993, e os arts. 12,
13, 14 ,17 e 18 da Lei nº 9.625, de 7 de abril de
1998.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à apreciação do Requerimento nº 413, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 67, de 2002, que dispõe sobre a
estrutura da Carreira da Seguridade Social e do Tra balho no âmbito da Administração Pública Federal, e
dá outras providências.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 413, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
2002 (nº 6.662/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a estruturação da Carreira
da Seguridade Social e do Trabalho no âm bito da Administração Pública Federal, e dá
outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, Re lator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.
PARECER Nº 664, DE 2002 (De Plenário)
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores o Projeto de Lei da Câmara nº 67,
de 2002, dispõe sobre a estruturação da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências.
O projeto é de iniciativa do Presidente da República e apresenta a tabela de vencimentos vigente até
30 de junho de 2003 nos cargos de nível superior, in termediário e auxiliar, integrantes dos quadros de
pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério da Pre vidência e Assistência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Funasa, referenciados no art. 1º.
No anexo III, vem a tabela de vencimentos vi gente a partir de 1º de julho de 2003, que inclui os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar, integrantes dos quadros de pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência e Assistência Social,
do Ministério do Trabalho e da Fundação Nacional da
Saúde (Funasa).
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O Congresso Nacional decreta, pelo art. 1.º, que
fica estruturada a Carreira da Seguridade Social e do
Trabalho no âmbito da Administração Pública Federal,
composta dos cargos anteriormente referenciados.
Fica instituída a Gratificação de Desempenho
de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho
(GDASST), devida aos integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho a par tir de 1º de
abril de 2002.
Existe a relação dos pontos. Os valores das ta belas estão constantes nos Anexos II, III, IV e V. Finalmente, há a tabela de correlação, a tabela de vencimentos de todos os casos e o nível dos cargos apre sentados em quadros bastante específicos.
Portanto, o parecer é favorável, nos termos do artigo da Constituição Federal, tendo em vista a elevada
necessidade e pela exposição de motivos que os Srs.
membros do Senado Federal ouviram há pouco.
O parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da
discussão.
O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra para discutir o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo re conhecer que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, com essas matérias de reestruturação e criação de carreiras, tem atendido reivindicações bastante antigas dos funcionários públicos.
Eu faria aqui um apelo, Sr. Presidente – desculpe-me fazê-lo no tema de um outro projeto: há mais
de dez anos lutamos pela criação da carreira de apoio
da Polícia Federal. Os administrativos lutam há muitos
anos e vários projetos foram feitos. Segundo o Líder
do Governo, Senador Romero Jucá, esse projeto se
encontra no Ministério do Planejamento. Eu faria um
apelo para que esse projeto fosse enviado com ur gência para que possamos discuti-lo e aprová-lo.
Sr. Presidente, peço que seja consertado meu
nome no painel. O nosso Vice-Presidente, Senador
José Alencar, chamou a atenção para o fato de que
retiraram uma letra do meu nome.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Isso é lamentável. O nome de V. Exª está meio apagado, realmente. Temos de tomar providências para que o
nome de V. Exª fique bem legível, apesar de não ha ver necessidade disso, porque todo o País conhece o
Senador Romeu Tuma. Pedimos ao serviço competente que providencie o reparo.
Quanto ao projeto, que o Ministério do Planejamento ouça o mais rapidamente possível.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
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Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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para fins de progressão e promoção na Carreira da
Seguridade de Social e do Trabalho e de pagamento
da GDASST.
Art. 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho institucional e coletivo e de atribuição da GDASST, inclusive na hipótese
de ocupação de cargos e funções comissionadas.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de avaliação de desempenho institucional
e coletivo e de atribuição da GDASST serão estabelecidos em ato do titular do órgão ou da entidade, ob servada a legislação vigente.
Art. 7º A GDASST será paga em conjunto, de
forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de
agosto de 1992, e não servirá de base de cálculo
para quaisquer outros benefícios ou vantagens.
Parágrafo único. A partir da vigência desta lei,
o acréscimo de quarenta pontos percentuais à Gratificação de Atividade referida no caput, de que trata
o art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de dezembro de
1992, devido aos servidores ocupantes de – cargos
efetivos de nível superior da Funasa, que não estejam organizados em carreiras, quando observado o
regime de dedicação exclusiva, fica transformado
em vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 8º A GDASST integrará os proventos da
aposentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos
sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos, quan do percebida por período inferior a sessenta meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões existentes quando da vigência desta lei aplica-se o disposto no inciso II deste ar tigo.
Art. 9º A aplicação do disposto nesta lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de pro ventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a titulo de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão ge ral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 10. Na hipótese de redução de remuneração de servidor, decorrente da aplicação do dispos-
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to nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da Carreira ou de sua tabela remuneratória da
concessão de adicionais ou gratificações que tenham com beneficiários exclusivos os integrantes da
carreira.
Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja
editado o ato referido no art. 6º, a GDASST será paga
aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou car gos e funções comissionadas e de confiança, que a
ela fazem jus, nos valores correspondentes a quarenta pontos por servidor.
Art. 12. A avaliação de desempenho coletivo
que resulte em pontuação inferior a cinqüenta pontos
em duas avaliações consecutivas torna obrigatória a
implementação de processo de capacitação para os
servidores, de responsabilidade da unidade de exercício.
Art. 13. No período entre 1º de junho e 31 de
dezembro de 2002 e até que sejam regulamentadas
e efetivadas as avaliações que considerem as condições especificas de exercício profissional, a
GDASST será paga em valor correspondente a ses senta pontos aos servidores alcançados pelo art. 1º
postos à disposição dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, conforme disposto no art. 20 da
Lei nº 6.270, de 17 de dezembro de 1991.
Art. 14. Os servidores de que trata o art. 1º que
vierem a ser redistribuídos para outros órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal ou neles colocados eu exercício perceberão, a partir da
redistribuição ou do novo exercício, a titulo de
GDASST o valor correspondente a sessenta pontos.
Art. 15. Em decorrência do disposto no art. 4º, os
servidores abrangidos por esta Lei deixam de fazer
jus, a partir de sua vigência, à Gratificação de De sempenho de Atividade Técnico-Administrativa –
GDATA, de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro
de 2002.
Art. 16. Sobre os valores das tabelas constantes
dos Anexos II, III, IV e V desta lei incidirá qualquer índice concedido a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais entre 1º de abril
de 2002 e 1º de julho de 2003.
Art. 17. Os cargos integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho serão extintos quando vagos.
Art. 18. As despesas resultantes da execução
desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária
da União.
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Art. 19. As disposições desta Lei não se aplicam
aos servidores agregados de que trata a Lei nº 1.741,
de 22 de novembro de 1952.
Art. 20. Fica reaberto por trinta dias a partir da
vigência desta Lei, o pra:o de opção de que trata o §
2º do art. 1º da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de
2001, aos servidores do Instituição Nacional de Se-
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guro Social ativos, inativos e pensionistas que não tenham exercido o referido direito no prazo originalmente previsto.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de abril
de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à apreciação do Requerimento nº 414, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 73, de 2002, que dispõe sobre a
criação da Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA e
dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Não havendo quem queira encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 414, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 73, de
2002 (nº 6.492/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a criação da Gratificação
de Desempenho de Atividade Técnica de
Fiscalização Agropecuária – GDATFA e dá
outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, Re lator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.
PARECER Nº 665, DE 2002 (De Plenário)
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB/PA. Para pro ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o requerimento acima mencionado faz referência
ao Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2002, que dis põe sobre a criação da Gratificação de Desempenho
de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária e
dá outras providências.
O Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2002, que
tinha o nº 6.492, de 2002, na Casa de origem, de iniciativa do Presidente da República, também estrutura
os cargos efetivos ou cargos e funções comissionadas e de confiança que a ela fazem jus nos valores
correspondentes abaixo discriminados:
Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de
Produtos de Origem Animal, Agentes de Atividades
Agropecuárias e ao servidor ativo, beneficiário da gratificação que também é instituída por essa lei, GDATI,
que não será devida àqueles que não se encontram
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no desempenho de atribuições decorrentes da condição de servidor público federal.
Em anexo vem a Tabela de Valor dos Pontos,
que faz referência aos cargos já mencionados.
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o
Projeto de Lei da Câmara é submetido à deliberação
do Senado Federal, acompanhado de Exposição de
Motivos do Ministro de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão e também do Ministro da Agri cultura, Pecuária e Abastecimento, com o texto do
Projeto de Lei que dispõe sobre essas gratificações.
Assim sendo, o parecer também é favorável à
aprovação do projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 73, DE 2002
(Nº 6.492/02, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDATFA, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída, a partir de 10 de abril de
2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA, devida aos ocupantes dos cargos de Agente de Inspe ção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e de Agente de Atividades Agropecuárias, per tencentes ao Quadro de Pessoal do da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA.
Art. 2º A gratificação instituída no art. 1º terá
como limites:

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – máximo, cem pontos por servidor; e
II – mínimo, dez pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo.
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe cada órgão ou entidade para ser
atribuído aos servidores corresponderá a oitenta ve zes o número de servidores ativos por nível, que faz
jus a GDATFA, em exercício no órgão ou entidade.
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação
atribuída a cada servidor observarão o desempenho
institucional e individual.
§ 3º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos
objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de
trabalho, além de outras características especificas
de cada órgão ou entidade.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na, contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
Art. 3º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações e do pagamento da gratificação, inclusive na hipótese de ocupação de cargos e funções de
confiança.
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos
específicos de atribuição da GDATFA serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos e das entidades
da Administração Pública Federal.
Art. 4º A GDATFA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
outros benefícios ou vantagens.
Art. 5º A GDATFA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos
sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos, quan do percebida por período inferior a sessenta meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta lei apli ca-se o disposto no inciso II deste ar tigo.
Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que sejam
ditados os atos referidos no art. 3º, a GDATFA será
paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos ou
cargos e funções comissionadas e de confiança, que
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a ela fazem jus, nos valores correspondentes a quarenta pontos por servidor.
Art. 7º Ao servidor ativo beneficiário da gratificação instituída por esta lei que obtiver pontuação inferior a cinqüenta pontos em duas avaliações individuais
consecutivas será assegurado processo de capacitação, de responsabilidade do órgão ou entidade de lotação.
Art. 8º A GDATFA não será devida àqueles que
não se encontram no desempenho de atribuições decorrentes da condição de servidor público federal.
Art. 9º Em decorrência do disposto no art. 1º, os
servidores abrangidos por esta Lei deixam de fazer
jus, a partir de sua vigência, à Gratificação de De sempenho de Atividade Técnico-Administrativa –
GDATA, de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro
de 2002.
Art. 10. Ficam criados quinhentos e vinte e seis
cargos de Fiscal Federal Agropecuário na Carreira de
Fiscal Federal Agropecuário no Quadro Geral de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para provimento a partir de 1º de janeiro de
2003.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 415,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2002, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da
União, a criação da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU –
GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras
providências. Autor: Poder Executivo.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 415, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de
2002 (nº 6.632/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
Advocacia-Geral da União, a criação da
Gratificação de Desempenho de Atividade
de
Apoio
Técnico-Administrativo
na
AGU-GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, Relator designado pelo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o parecer.
PARECER Nº 666, DE 2002 (De Plenário)
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Procurador-Geral Federal é nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Advogado-Geral da União. O Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2002, que dispõe sobre
o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União e
cria a Procuradoria-Geral Federal, além da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio. Também
é o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2002 (na Casa
de origem, nº 6.632, de 2002), também de iniciativa
do Presidente da República.
O Advogado-Geral da União indicará, para os
fins desta lei, as autarquias e fundações de âmbito
nacional. E é criado, dentro da Procuradoria-Geral
Federal, o cargo de Procurador-Geral Federal, de na tureza especial, privativo de bacharel em Direito, de
elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade.
Além de criadas a Procuradoria-Geral Federal, a Subprocuradoria, um cargo de Subprocurador-Geral Fe deral, com DAS 101.6, e um de Adjunto de Consultoria e um de Contencioso, DAS 102.5, e um Chefe de
Gabinete do Procurador-Geral Federal.
A Tabela de Valor dos Pontos que faz referência
aos níveis superior, intermediário e auxiliar, os atuais
cargos em comissão de Consultor Jurídico, que serão
absorvidos pela gratificação criada, fazem também
com que a Advocacia-Geral da União participe dessa
reestruturação e que sejam atendidas, através desse
projeto de lei, reivindicações antigas dos membros da
Advocacia-Geral da União, que fazem um trabalho de
resultado muito positivo para o Governo Federal.
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Nos termos do art. 61, também da Constituição
Federal, a matéria é submetida à apreciação do Se nado Federal e o parecer é favorável à aprovação do
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição, até o encerramento da discussão.
Algum Senador tem alguma emenda a ser apresentada? A Mesa foi informada de que haveria uma
emenda, mas não recebeu nenhuma. (Pausa.)
Não havendo emendas, passa-se à discussão.
Em discussão o projeto, em turno único (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “sim”, louvando o trabalho da Advocacia-Geral
da União.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto “sim”.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O Bloco PSDB/PPB encaminha o voto “sim”, Sr. Pre sidente.
O. SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O PFL encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 74, DE 2002
(Nº 6.632/02, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Advocacia-Geral da União, a criação
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na
AGU – GDAA, cria a Procuradoria-Geral
Federal, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passam a integrar o Quadro de Pessoal
da Advocacia-Geral da União – AGU, os cargos de
provimento efetivo, de nível superior, intermediário ou
auxiliar, ocupados por servidores do Plano de Classificação de Cargos – PCC, instituído pela Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, ou planos correlatos das
autarquias e fundações públicas, não integrantes de
carreiras estruturadas, que estejam em exercício na
AGU na data de publicação desta lei.
§ 1º Os servidores de que trata o caput poderão
optar por permanecer no quadro permanente de pes soal do órgão ou entidade de origem, devendo fazê-lo
perante a AGU, de forma irretratável, em até trinta
dias contados da publicação desta lei.
§ 2º Na hipótese da opção mencionada no § 1º, o
servidor poderá permanecer em exercício na AGU, não
fazendo jus à percepção da Gratificação Temporária,
instituída pela Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, e da
Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo
na AGU – GDAA, devida, exclusivamente, aos servidores per tencentes ao Quadro de Pessoal da AGU,
não integrantes das carreiras jurídicas da Instituição.
§ 1º A GDAA será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor na AGU, bem como do de sempenho institucional, na forma, critérios e procedimentos estabelecidos em ato do Advogado-Geral da
União.
§ 2º A GDAA terá como limites a seguinte pontuação, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo a esta Lei:
I – máximo de cem pontos por servidor; e
II – mínimo de dez pontos por servidor.
§ 3º o limite global de pontuação mensal por ní vel de que dispõe a AGU para ser atribuído aos servidores corresponderá a oitenta vezes o número de
servidores ativos por nível, que faz jus a GDAA, em
exercício na AGU.
§ 4º A avaliação de desempenho individual visa
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri buições do cargo ou função, com foco na contribuição
individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 5º A avaliação de desempenho institucional visa
aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos
organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além
de outras características específicas da AGU.
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§ 6º Enquanto não for editado o ato a que se refere o § 1º deste artigo, a GDAA corresponderá a se tenta pontos por servidor.
§ 7º O servidor que não se encontre na AGU no
efetivo exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo, somente fará jus a GDAA., observado o disposto no § 6º:
I – quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, calculada com base
nas mesmas regras válidas como se estivesse em
exercício na AGU, correspondendo a avaliação institucional ao mesmo número de pontos a que faria jus
na unidade organizacional de lotação na AGU;
II – quando cedido para órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, se investido em cargo em
comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 4, ou equivalente, em valor correspondente a oitenta pontos percentuais incidentes
sobre o vencimento básico do servidor; e
III – quando cedido para órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, se investido em cargo de
Natureza Especial ou em comissão do Grupo DAS,
níveis 6 e 5, ou equivalentes, calculada com base no
limite máximo de pontos.
Art. 3º A GDAA será paga em conjunto, de forma
não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer
benefícios ou vantagens.
Art. 4º Os servidores de que trata art. 2º não fazem jus à percepção de qualquer outra espécie de
vantagem que tenha como fundamento o desempenho profissional, individual, coletivo ou institucional
ou a produção, e em especial à:
I – Gratificação Temporária instituída pela Lei nº
9.028, de 12 de abril de 1995;
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa instituída pela Lei nº
10.404, de 9 de janeiro de 2002; e
III – Gratificação de Representação de Gabinete.
Art. 5º A GDAA integrará os proventos da apo sentadoria e as pensões, de acordo com:
I – a média aritmética dos valores recebidos nos
últimos sessenta meses; ou
II – o valor correspondente a dez pontos porcentuais, quando atribuída por período inferior a ses senta meses.
Parágrafo único. As aposentadorias e às pensões
concedidas até a data de publicação desta lei aos servidores integrantes do Quadro da AGU de que trata o art.
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63 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.
Art. 6º A aplicação do disposto nesta Lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto
nesta Lei, a diferença será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral). da
remuneração dos servidores publicos federais.
Art. 7º Poderão continuar percebendo a Gratificação de Representação de Gabinete ou a Gratificação Temporária os demais servidores ou empregados
em exercício AGU na data de publicação desta Lei
não abrangidos pelo art. 1º, vedada a mudança de nível, ficando extintas estas quando cessar o exercício
do servidor ou empregado na Instituição.
Art. 8º Em decorrência do disposto nesta Lei, fi cam extintas as Gratificações Temporárias e as Gratificações de Representação de Gabinete, não atribuídas a servidor ou empregado até a data de publicação desta Lei, bem como aquelas atribuídas aos servidores referidos no § 2º do art. 1º.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda
Nacional designados representantes judiciais da
União nos termos do art. 69 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, poderão continuar
percebendo a Gratificação Temporária até que seja fixada a nova remuneração da Carreira.
Art. 9º É criada a Procuradoria-Geral Federal, à
qual fica assegurada autonomia administrativa e financeira, vinculada à Advocacia-Geral da União.
Parágrafo único. Incumbe à Advocacia-Geral da
União a supervisão da Procuradoria-Geral Federal.
Art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete à
representação judicial e extrajudicial das autarquias e
fundações publicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável
ou judicial.
§ 1º No desempenho das atividades de consultaria e assessoramento, à Procuradoria-Geral Federal
aplica-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 2º Integram a Procuradoria-Geral Federal as
Procuradorias, Departamentos Jurídicos, Consultarias Jurídicas ou Assessorias Jurídicas das autarquias
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e fundações federais, como órgãos de execução desta, mantidas as suas atuais competências.
§ 3º Serão mantidos, como Procuradorias Federais especializadas, os órgãos jurídicos de autarquias
e fundações de âmbito nacional.
§ 4º Serão instaladas Procuradorias Federais
não especializadas em Brasília e nas Capitais dos
Estados, às quais incumbirão a representação judicial
e as atividades de consultaria e assessoramento jurídicos das entidades de âmbito local.
§ 5º Poderão ser instaladas Procuradorias Seccionais Federais fora das Capitais, quando o interesse público recomendar, às quais competirão à representação judicial de autarquias e fundações sediadas
em sua área de atuação, e o assessoramento jurídico
quanto às matérias de competência legal ou regulamentar das entidades e autoridades assessoradas.
§ 6º As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais prestarão assessoramento jurídico a órgãos e autoridades
de autarquias e fundações de âmbito nacional localizados em sua área de atuação, que não disponham
de órgão descentralizado da respectiva procuradoria
especializada, e farão, quando necessário, a representação judicial dessas entidades.
§ 7º Quando o assessoramento jurídico de que
trata § 6º envolver matéria especifica de atividade fim
da entidade, que exija manifestação de procuradoria
especializada, ou decisão de autoridade superior da
entidade, o Chefe da Procuradoria Federal não especializada e o Procurador Seccional Federal encaminharão a matéria à correspondente Procuradoria especializada.
§ 8º Enquanto não instaladas as Procuradorias
Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais as suas competências poderão ser
exercidas pelos atuais órgãos jurídicos das autarquias e fundações de âmbito local, ou por Procuradoria
especiaLizada da Procuradoria-Geral Federal existente na localidade, ou por Procuradoria da União,
quanto à representação judicial e, quanto ao assessoramento jurídico, por Núcleo de Assessoramento
Jurídico da Consultoria-Geral da União.
§ 9º Em cada Procuradoria de autarquia ou fundação federal de âmbito nacional e nas Procuradorias
Federais não especializadas haverá setor específico
de cálculos e perícias, a ser instalado conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade financeira.
§ 10. O Advogado-Geral da União indicará, para
os fins desta Lei, as autarquias e fundações de âmbito nacional.
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Art. 11. É criado, na Procuradoria-Geral Federal,
o cargo de Procurador-Geral Federal, de Natureza
Especial, privativo de Bacharel em Direito de elevado
saber jurídico e reconhecida idoneidade.
§ 1º O Procurador-Geral Federal é nomeado
pelo Presidente da República, mediante indicação do
Advogado-Geral da União.
§ 2º Compete ao Procurador-Geral Federal:
I – dirigir a Procuradoria-Geral Federal, coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II – exercer a representação das autarquias e
fundações federais junto ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores;
III – sugerir ao Advogado-Geral da União medidas de caráter jurídico de interesse das autarquias e
fundações federais, reclamadas pelo interesse público;
IV – distribuir os cargos e lotar os Membros da
Carreira nas Procuradorias-Gerais ou Departamentos Jurídicos de autarquias e fundações federais;
V – disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de Procurador Federal;
VI – instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra Membros da Carreira
de Procurador Federal, julgar os respectivos processos e aplicar as correspondentes penalidades;
VII – ceder, ou apresentar quando requisitados,
na forma da lei, Procuradores Federais; e
VIII – editar e praticar os atos normativos ou
não, inerentes a suas atribuições.
§ 1º No desempenho de suas atribuições, o Procurador-Geral Federal pode atuar junto a qualquer juízo ou Tribunal.
§ 2º É permitida a delegação das atribuições
previstas nos incisos II e IV aos Procuradores-Gerais
ou Chefes de Procuradorias, Departamentos, Consultorias ou Assessorias Jurídicas de autarquias e
fundações federais.
Art. 12. Os cargos, e seus ocupantes, da Carreira de Procurador Federal criada pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, integram
quadro próprio da Procuradoria-Geral Federal.
§ 1º Compete ao Advogado-Geral da União, re lativamente à Carreira de Procurador Federal e seus
Membros:
I – disciplinar, promover e homologar os concursos públicos, de provas e títulos, de ingresso na Car reira de Procurador Federal;
II – distribuir os cargos pelas três categorias da
Carreira; e
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III – determinar o exercício provisório de Procurador Federal em órgãos da Advocacia-Geral da
União.
§ 2º Até que a Procuradoria-Geral Federal dis ponha de orçamento próprio, a remuneração dos
Membros da Carreira de Procurador Federal incumbe
à autarquia ou fundação federal em que o servidor estiver lotado ou em exercício temporário, e à Advocacia-Geral da União quando em exercício temporário
em órgãos desta.
§ 3º Os dirigentes dos órgãos jurídicos da Pro curadoria-Geral Federal serão nomeados por indicação do Advogado-Geral da União.
§ 4º O Presidente da República poderá delegar
ao Advogado-Geral da União competência para pro ver, nos termos da lei, os cargos efetivos e em comissão, da Procuradoria-Geral Federal.
§ 5º São criados na Procuradoria-Geral Federal
um cargo de Subprocurador-Geral Federal, DAS
101.6, um de Adjunto de Consultaria e um de Contencioso, DAS 102.5, um de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Federal, DAS 101.4.
Art. 13. A Advocacia-Geral da União dará apoio
técnico, financeiro e administrativo à Procuradoria-Geral Federal na sua fase de implantação.
Art. 14. O Advogado-Geral da União editará os
atos necessários dispondo sobre a competência, a
estrutura e o funcionamento da Procuradoria-Geral
Federal, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
Parágrafo único. A representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts.
11A e 11B da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1993,
acrescentados pela Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001, poderá ser gradualmente
assumida pela Procuradoria-Geral Federal, conforme
ato do Advogado-Geral da União, observado o disposto no § 8º do art. 10.
Art. 15. O disposto nos arts. 10 e 11 não se aplica à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil.
Art. 16. A Carreira de Assistente Jurídico, da
Advocacia-Geral da União, passa a denominar-se
Carreira de Consultor Jurídico Federal.
§ 1º Os cargos efetivos da Carreira de que trata
o caput, vagos e ocupados, passam a denominar-se
Consultor Jurídico Federal.
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos atuais
cargos de Assistente Jurídico cuja inclusão em qua dro suplementar está prevista no art. 46 da Medida
Provisória nº 2.229-43,de 6 de setembro de 2001.
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§ 3º Os atuais cargos em comissão de Consultor
Jurídico, existentes nos Ministérios, são transformados em cargos de igual natureza, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores – DAS-101.5, de Chefe
de Consultoria Jurídica.
Art. 17. É criado o cargo do Diretor do Centro de
Estudos da Advocacia-Geral da União, DAS 101.5.
§ 1º São transformados em cargos de Coordenador-Geral os cargos de Procurador Seccional da
União das Procuradorias Seccionais desativadas.
§ 2º São transformados em cargos de Subprocurador Regional da União os cargos de Procurador-Chefe das Procuradorias da União que vierem a
ser desativadas em decorrência da aplicação do art.
3º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Revogam-se o art. 8º A e o § 7º do art. 17
Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados
pela Medida Provisória nº 2.180-35, da 24 de agosto
de 2001.
ANEXO
TABELA DE VALOR DOS PONTOS DA GDAA
NÍVEL DO CARGO
SUPERIOR

VALOR DO PONTO (EM R$)
11,50

INTERMEDIÁRIO

6,09

AUXILIAR

3,35

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à apreciação do Requerimento nº 416, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara, nº 75, de 2002, que cria a profissão
de Agente Comunitário de Saúde e da outras providências.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 416, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de
2002 (nº 6.035/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que cria a profissão de Agente Comunitário
de Saúde e dá outras providências.
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Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma,
Relator designado pelo Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, para proferir o parecer.
PARECER Nº 667, de 2002 (De Plenário)
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, fizemos um relatório favorável a esse
projeto encaminhado pela Presidência da República
sobre o reconhecimento do Agente Comunitário de
Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o Projeto de Lei da Câmara nº 75,
de 2002. (Pausa.)
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não há dúvida de que se trata de um
projeto de grande mérito, que deverá envolver a una nimidade do Senado Federal na sua aprovação. Ele
cria a tão desejada e esperada profissão de Agente
Comunitário de Saúde.
Há hoje em torno de 160 mil profissionais atuando em cada casa do cidadão brasileiro, buscando promover a saúde, prevenir as doenças e, com isso, influir na educação da comunidade, na orientação de
como as doenças ocorrem, nos indicadores de vacinação e na redução da mortalidade infantil.
A aprovação dessa matéria envolve a sociedade
brasileira como um todo, pois é o projeto mais ousado
e mais extraordinário a favor da vida de que já se teve
notícia na história da saúde pública no País.
Apenas lamento que o Ministério da Saúde continue equivocado no tratamento dessa matéria. A origem do Programa de Saúde da Família está na Prefeitura de Capuí, no Ceará, na gestão do Partido dos
Trabalhadores. O programa ganhou uma identificação
como projeto nacional de saúde. À época da gestão
do então Ministro Adib Jatene, esse programa consolidou-se como um projeto nacional de Governo – é
verdade que no Governo Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, o financiamento do Programa Saúde
da Família tem sido contrário ao interesse do povo
brasileiro. O Governo brasileiro financia em torno de
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R$27 mil por ano para uma equipe desse programa.
Na Amazônia brasileira, não há como se ter um pro fissional de saúde com menos de R$5 mil ou R$6 mil
de salário. Somente o salário do profissional médico
já absorve todo o repasse financeiro do Ministério da
Saúde. Quando nos deparamos com uma equipe,
com a construção e a manutenção de uma unidade e
com a chegada desse modelo de saúde à comunidade brasileira que vive nos rincões do Brasil, observamos que ele está muito aquém das necessidades do
povo brasileiro.
Ao mesmo tempo em que temos um extraordinário modelo de saúde – talvez o mais bonito deste
planeta seja o Programa Saúde da Família – , faço
questão de registrar a dívida do Governo brasileiro no
financiamento desse programa e a demora na apro vação dessa matéria que, há muito tempo, já deveria
ter vindo para o Congresso Nacional por meio do Po der Executivo.
O meu voto é favorável, com mérito à matéria,
entendendo que é um projeto do Brasil e originário do
Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a importância desse projeto e do trabalho
dos agentes comunitários de saúde em todo Brasil,
assim como a ampliação e a prioridade dada pelo Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso a
essa matéria.
A Liderança do Governo encaminha o voto favorável, louvando a aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo tação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma
forma que o Senador Tião Viana, votamos favorável
ao projeto. Compartilho com S. Exª todas as suas pre ocupações, até porque é no mínimo surpreendente
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que o Governo tenha criado tantos obstáculos. Projetos semelhantes já estavam tramitando no Senado e
na Câmara, e, mesmo assim, o Governo mais uma
vez acaba por impedir o Congresso de legislar, com a
sua base governista criando problemas e conflitos inimagináveis para evitar a tramitação de um projeto
como esse. Agora, o mesmo projeto, que já tinha sido
apresentado por Deputados e Senadores – o mesmo
projeto! – e que antes recebia uma resistência monumental do Ministério da Saúde, que não podia aprová-lo de maneira nenhuma, surpreendentemente,
será viabilizado.
Trata-se de um projeto importante, porque muitos dos agentes comunitários têm tido problemas gigantescos no Brasil todo. Gostaríamos que aquela legislação aprovada anteriormente, para a qual o Governo infelizmente não viabilizou os mecanismos ne cessários, e muitos dos atendentes de saúde ainda
estão espalhados nas redes pública e privada. Havia
um prazo de 10 anos, que já venceu há oito anos, para
que o Poder Público estabelecesse os mecanismos
necessários para que esses atendentes não ficassem
na condição de atendentes, para que se pudessem
profissionalizar para a situação de auxiliar de enfermagem ou de técnico de enfermagem, justamente para
superar um problema legal. Isso não foi feito. Agora,
esse assunto ainda está pendente na área do Ministério da Saúde e é algo de fundamental importância para
a melhoria da qualidade do serviço prestado.
A aprovação desse projeto é surpresa para to dos nós! Ainda bem que votaremos favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrado encaminhamento da votação.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, a posição do PMDB é favorável ao projeto.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, o Bloco da Oposição vota “sim”.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, o PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Perfeitamente. Como vota o PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PSDB
também vota favoravelmente.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência, em matéria dessa envergadura, cumprimenta
a Casa pela aprovação desse projeto. Quem vem do
interior como nós sabe o que representa um agente
comunitário de saúde.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à apreciação do Requerimento nº 417 de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câ mara Federal, nº 76 de 2002, que dispõe sobre remuneração de Cargos em Comissão de Natureza Especial e
do Grupo de Direção e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 76, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 417, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 76, de
2002 (nº 6.530/2002, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial –
NES e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, dos Cargos de Direção – CD e das Funções Gratificadas – FG
das Instituições Federais de Ensino, e dá
outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, Re lator designado pelo Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir o pa recer.
PARECER Nº 668 de 2002 (De Plenário)
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sinto que incomodo alguns companheiros, porque estou a relatar um número enorme de matérias,
devido ao acúmulo, e tenho notado a pressão de al guns companheiros, tendo em vista a agilidade da votação da pauta. V. Exª está presidindo a sessão de
maneira produtiva, demonstrando a capacidade des ta Casa de tomar decisões que atendam não só aos
trabalhadores, mas ao povo brasileiro.
Apresentei parecer favorável à aprovação da
matéria relativa aos agentes comunitários, mas, sem
a interferência do Senador Bernardo Cabral, Presi-
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dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senador Romeu Tuma, da Comissão de
Assuntos Econômicos, da Senadora Marina Silva e
do Senador Tião Viana, que enfrentaram alguns obs táculos criados pelo Senador Romero Jucá, esse projeto não teria sido aprovado. Mas vencemos e aprovamos o projeto.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº
76, de 2002, dispõe sobre a remuneração dos car gos em Comissão de natureza especial do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e apresenta um quadro que inclui secretários especiais de
desenvolvimento urbano, de assistência social, de
direitos humanos e comunicação do Governo, comandantes militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, Secretário-Geral de Consultoria de
Contencioso, Subdefensor Público-Geral da União e
Presidente da Agência Espacial Brasileira, cargos
que têm sido indicados pelo Senador Romero Jucá,
que também conseguiu fazer com que o projeto fos se hoje discutido.
O Grupo-Direção e Assessoramento Superior
e todas essas denominações e esses grupos de di reção e assessoramento fazem parte da reestruturação e realmente atendem à necessidade e ao apelo
que os funcionários públicos federais fazem a esta
Casa.
Portanto, Sr. Presidente, o parecer é favorável à
aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da
discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto favorável.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, o Bloco de Oposição vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 76, DE 2002
(Nº 6.530/02, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a remuneração dos
Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo-Direção e Asses soramento superiores – DAS, dos Cargos de Direção – CD e das Funções Gratificadas – FG das Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As remunerações dos Cargos em Comissão de Natureza Especial – NES e do Grupo – Direção e Assessoramento Superiores – DAS, e dos Cargos de Direção – CD das instituições Federais de
Ensino , constituídas de parcela única, passam a ser
as constantes do Anexo a esta Lei.
§ 1º O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Federal direta ou indireta, investido nos cargos a que se
refere o caput deste artigo, poderá optar por uma das
remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os
limites fixados pela Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de
1994:
I – a remuneração do Cargo em Comissão,
acrescida dos anuênios;
II – a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão e a remuneração do cargo efetivo ou
emprego; ou
III– a remuneração do cargo efetivo ou emprego,
acrescida dos seguintes percentuais da remuneração
do respectivo Cargo em Comissão:
a) sessenta e cinco por cento da remuneração
dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, níveis 1 e 2;
b) setenta e cinco por cento da remuneração
dos Cargos em Comissão do Grupo DAS, nível 3; e
c) quarenta por cento da remuneração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial, do Grupo
DAS, níveis 4, 5 e 6 e dos CD, níveis 1, 2, 3 e 4.
§ 2º O docente da carreira de Magistério, integrante do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei nº
7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime
de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de
Direção – CD ou Função Gratificada – FG, nas
Instituições Federais de Ensino, sendo-lhe facultado
optar nos termos da alínea b do inciso III do § 1º do
art 1º desta Lei.
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§ 3º O docente a que se refere o § 2º cedido
para órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, para o
exercício de Cargo em Comissão de Natureza Espe cial ou de Direção e Assessoramento Superiores, de
níveis DAS 4, DAS 5 ou DAS 6, ou equivalentes,
quando optante pela remuneração do cargo efetivo,
perceberá o vencimento acrescido da vantagem relativa ao Regime de Dedicação Exclusiva.
§ 4º o acréscimo previsto no § 3º poderá ser percebido, no caso de docente cedido para o Ministério
da Educação, para o exercício de Cargo em Comissão nível DAS 3.
Art. 2º Os valores do Adicional de Gestão Edu cacional, a que se refere o art. 7º da Lei nº 9.640, de
25 de maio de 1998, relativos às Funções Gratificadas – FG, níveis 1, 2 e 3, das Instituições Federais de
Ensino, passam a ser R$ 344,16, R$ 194,19 e R$
154,33, respectivamente.
Art. 3º É de responsabilidade do órgão cessionário o pagamento da remuneração integral dos servidores da Administração Pública Federal cedidos, na
forma da lei, para Estados e Municípios para o exercício de cargos equivalentes aos de Natureza Especial
– NES e de DAS, de níveis 5 e 6, inclusive as parcelas
relativas às gratificações de desempenho ou de pro dutividade, calculadas em seu valor máximo.
Art. 4º o inciso II do art. 73 da Lei nº 10.233, de 5
de junho de 2001, e o inciso II do art. 17 da Lei nº
9.986, de 18 de julho de 2000, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 73. .................................................
..............................................................
II – quarenta por cento da remuneração do cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos níveis CA I e II, e sessenta e cinco
por cento da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nível III e dos
de Assistência.” (NR)
“Art. 17. .................................................
..............................................................
II – quarenta por cento da remuneração do cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e de Assessoria nos níveis CA I e II, e sessenta e cinco
por cento da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nivel III e dos
de Assistência.” (NR)
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Art. 5º o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de zembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 93. .................................................
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando
de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos § lº e 2º deste artigo.
§ 6º As cessões de empregados de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro
Nacional para o custeio total ou parcial da
sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II §§ 1º e 2º deste ar tigo, ficando o
exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto
nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 7º O Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, com a finalidade de
promover a composição da força de trabalho
dos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do
constante no inciso I e nos §1º e 2º deste
artigo.” (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de
março de 2002.
Art. 7º Revogam-se o art. 68 e o Anexo XVI da
Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de
2001.
ANEXO
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS
COMISSIONADOS DE NATUREZA
ESPECIAL – NES E DO GRUPO-DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIORES
– DAS E DOS CARGOS DE DIREÇAO DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
a) CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL – NES
DENOMINAÇÃO
Secretário Especial de
Urbano

JUNHO 2002

Valor Unitário
(em Reais)

Desenvolvimento

Secretário de Estado de Assistência Social

8,280,00
8.000,00

Junho de 2002
DENOMINAÇÃO

Valor Unitário
(em Reais)

Secretário de Estado dos Direitos Humanos

8.000,00

Secretário de Estado de Comunicação do
Governo

8.000,00

Comandante da Marinha

8.000,00

Comandante do Exército

8.000,00

Comandante da Aeronáutica

8.000,00

Secretário-Geral de Contencioso

8.000,00

Secretário-Geral de Consultoria

8.000,00

Subdefensor Público Geral da União

7.500,00

Presidente da Agência Espacial Brasileira

7.500,00

Demais cargos de natureza especial da estrutura da Presidência da República e dos
Ministérios

8.000,00

b) GRUPO-DIREÇAO E ASSESSORANENTO
SUPERIORES – DAS
CARGO

VALOR UNITARIO (EM REAIS)

DAS 101.6 e 102.6

7.500,00

DAS101.5 e 102.5

6.300,00

DAS101.4 e 102.4

4.850,00

DAS101.3 e 102.3

1.560,00

DAS101.2 e 102.2

1.390,00

DAS101.1 e 102.1

1.220,00

c) CARGOS DE DIREÇÃO DAS INSTITUIÇOES FEDERAIS DE ENSINO-CD
CARGO

VALOR UNITARIO (EM REAIS)

CD – 1

6.400,00

CD – 2

5.350,00

CD – 3

4.200,00

CD – 4

3.050,00

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a atenção dos emi nentes colegas, haja vista que, logo após a Ordem
do Dia, haverá uma reunião extraordinária na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Além
da pauta, essa reunião é importantíssima porque

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

discutirá a aposição do retrato do eminente Senador
José Agripino, ex-Presidente daquela Comissão, no
quadro de Presidentes.
Sr. Presidente, faço um apelo aos eminentes Líderes para que convidem seus colegas de Partido a
ali comparecerem. A V. Exª, em particular, que foi
Vice-Presidente daquela Comissão, faço um convite
muito especial para que nos dê a honra de estar pre sente, na qualidade de Presidente do Senado, a essa
homenagem ao eminente Senador José Agripino.
Era essa a minha solicitação, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
registro, também em nome da Liderança do Governo,
nosso convite a todos os Senadores para a aposição
do retrato do Senador José Agripino na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, louvando a importância desse ato.
Lembro ainda aos membros da Comissão de
Assuntos Econômicos que haverá hoje, também às
17 horas, reunião para sabatinar e votar a indicação
de 12 autoridades. Portanto, é importante a presença
de todos os Srs. Senadores à referida Comissão.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos taria de informar que os representantes do Partido
dos Trabalhadores comparecerão à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania em virtude da assiduidade que já lhes é característica e também
para prestar a devida homenagem ao Senador José
Agripino, que cumpriu o seu mandato de Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
com altivez e elevado espírito democrático.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
faço um apelo aos membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Hoje acontecerá
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a última reunião ordinária deste semestre, quando
iremos sabatinar dois embaixadores. O Itamaraty
está preocupado com essa situação, porque, se a
sabatina não ocorrer hoje, essas Embaixadas provavelmente ficarão vagas até novembro.
Então, o meu apelo é para que não deixem de
comparecer à reunião.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
procurarei homenagear a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a Comissão de Assuntos
Econômicos, procurando me dividir em três para de las poder participar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Mas
V. Ex.ª tem elasticidade para isso, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) Com a
palavra o ilustre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, pela
Liderança do PMDB, quero reiterar o convite formulado pelo Senador Bernardo Cabral, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
que os membros da nossa Bancada compareçam
àquela Comissão a fim de participar da solenidade
de aposição da fotografia do Senador José Agripino
como ex-Presidente daquela Comissão.
Faço, portanto, um apelo aos Senadores do
PMDB para que prestigiem esse evento, que irá homenagear uma das figuras mais proeminentes do Senado Federal, o Senador José Agripino.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) Senador
Renan Calheiros, tem V. Exª a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
cheguei um pouco atrasado e gostaria de uma informação, que considero fundamental, a respeito da
Medida Provisória nº 2175.
Na semana que passou, conversei e ouvi de V.
Exª a disposição de incluí-la na Ordem do Dia da pri-
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meira reunião a ser convocada para o Congresso Na cional. Gostaria de saber exatamente a disposição de
V. Exª.
Tentamos o tempo todo um acordo e, em alguns
momentos, pensávamos que ele poderia acontecer.
No entanto, parece que, mais do que nunca, esse
acordo está distante e entendemos, digo isso em
nome do PMDB, que devemos votar o mais rapidamente possível essa medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Renan Calheiros, V. Exª me conhece muito bem
e tem insistido comigo, assim como as Lideranças
partidárias. Os próprios auditores, funcionários da
Receita, têm conhecimento da minha posição. A
sessão do Congresso está marcada para amanhã,
como prometi na semana passada, e cumprirei. A
data de quarta-feira é porque, se outro dia, como
nós sabemos, não haverá número. De sorte que
amanhã haverá sessão do Congresso Nacional.
É claro que a Presidência só fará a Ordem do
Dia depois que tivermos outras matérias. Por exemplo, estamos tentando a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamentos, senão não podemos entrar
em recesso. A Ordem do Dia do Congresso Nacional
pode ser feita rapidamente, daí por que quero, mais
uma vez, reafirmar a V. Exª que realizaremos sessão
do Congresso Nacional amanhã, para a votação des sa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 41, DE 2002
Altera a Resolução nº 22, de 1989,
para permitir a redução da alíquota de
imposto incidente sobre produtos de
cesta básica.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 22, de 1989, passa a vi ger acrescida do seguinte dispositivo:
Art. 1º A A alíquota do imposto referido no art. 1º desta Resolução deverá ser
reduzida a zero quando se tratar de mercadorias constantes de cesta básica, conforme
Convênio a ser firmado no Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
As estatísticas sociais revelam que cerca de 32
milhões de pessoas em nosso país apresentam deficiências de consumo calórico e protéico. Dentro deste
contexto, o barateamento dos produtos alimentícios
de consumo popular (cesta básica) deve ser uma das
prioridades de qualquer tipo de política social que
vise à melhoria da qualidade de vida dos mais pobres.
Nos últimos vin te anos, os pobres corresponderam, aproximadamente, a quarenta por cento da
população. Alcançaram seu auge, pouco mais de
cinqüenta por cento, no início da década de 80.
Após o Plano Real esse índice vem oscilando em
torno dos 34%.
O Plano Real foi, aparentemente, a única política governamental com conseqüências duradouras
no combate à pobreza: no biênio 93/95 , mais de dez
milhões de pobres deixaram de sê-lo. Os efeitos dis tributivos do fim da inflação esgotaram-se, contudo,
nos primeiros momentos da estabilidade econômica.
A pobreza estabilizou-se no novo patamar, e o número absoluto de pobres volta a crescer hoje, acom panhando o crescimento vegetativo da população.
Os dados confirmam, portanto, as percepções
difusas do senso comum. O Brasil abriga um número enorme de pobres, quantitativo que não se alterou, de forma significativa, nos últimos vinte anos.
Crescimento e retração econômica não influem sobre os percentuais, que parecem também imunes às
mudanças na esfera da política. O fim da inflação
promoveu a retirada de um número significativo de
pessoas da situação de pobreza, mas seus efeitos
distributivos aparentam estar esgotados. Assim, o
combate à existência da pobreza deve ser uma tarefa contínua. Nesse contexto, propiciar o barateamento da alimentação popular precisa ser uma prioridade do governo e de toda a sociedade, visto que,
sem condições de se alimentar dignamente, a cidadania esvai-se em simples figura de retórica.
Um dos elementos determinantes no custo da
alimentação é a incidência de imposto indireto, mais
particularmente o ICMS, imposto que é transferido
em sua totalidade para o consumidor final. É inadmissível, em país como o nosso, que os mais pobres sejam tributados no seu direito mais básico, qual seja a
alimentação. Não se pode admitir, sob nenhuma justificativa, que o custo de sobrevivência seja encarecido
a fim de gerar recursos para o Estado. Tal política so-
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mente serve para concentrar ainda mais a renda,
além de piorar significativamente ainda mais o nível
de vida da população mais pobre.
A redução do ICMS, portanto, coloca-se como
um importante passo para o barateamento da alimentação popular, levando a um aumento do salário real
da população.
O art. 155 da Constituição estabelece, in verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao
Distrito Federal instituir:
I – impostos sobre:
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deste, destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito
Santo, as alíquotas serão:
I – em 1989, oito por cento;
II – a partir de 1990, sete por cento.
Art. 2º A alíquota do imposto de que
trata o art. 1º, nas operações de’ exportação
para o exterior, será de treze por cento.
Art. 3º Esta Re solução en tra em vigor em 1º de junho de 1989. (grifo acrescentado)

..............................................................
b) operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, ainda que as operações
e as prestações se iniciem no exterior;

Essa resolução evidencia que a menor alíquota interestadual para o ICMS é de sete por cento. Tal
alíquota, por ser uma alíquota referencial, tem um
reflexo na limitação da possibilidade de desoneração da cesta básica, visto que a Constituição Federal, no inciso VI de seu art. 155, estabelece que:

Portanto, é transparente que a instituição e re gras do ICMS, dentro do pacto federativo vigente,
compete única e exclusivamente aos Estados e ao
Distrito Federal. Entretanto, esse mesmo artigo da
Carta Magna, em seu inciso V, estabelece, in verbis:

Art. 155..................................................
..............................................................
VI – salvo deliberação em contrário
dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações
de serviços, não poderão ser inferiores às
previstas para as operações interestaduais;
(grifo acrescentado)

Art.155. .................................................
..............................................................
V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas
operações internas, mediante resolução de
iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados,
mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus
membros;(grifo acrescentado)
Assim, o Senado Federal, mediante resolução,
define as alíquotas máximas para as operações interestaduais, o que foi feito a partir da Resolução nº
22, de 1989, a qual apresenta a seguinte redação:
Art. 1º A alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais, será de doze por cento.
Parágrafo único. Nas operações e
prestações realizadas nas regiões Sul e Su -

Ora, por mandamento constitucional, as alíquotas internas não podem ser inferiores às interestaduais, fixadas pelo Senado Federal em, no mínimo, sete por cento. Portanto, fica claro que a Resolução nº 22, de 1989, acaba por ser uma barreira na
desoneração da tributação da cesta básica, já que
nenhum ente da federação poderia reduzir as suas
alíquotas internas, mesmo de bens alimentícios essenciais, a menos de 7%.
O presente projeto de resolução tem por objetivo dois efeitos básicos:
1º) permitir que as alíquotas internas de ICMS,
no que diz respeito aos bens componentes de cesta
básica, dos Estados e do Distrito Federal, possam ser
inferiores a sete por cento;
2º) possibilitar que as alíquotas interestaduais
também possam vir a ser inferiores a sete por cento
para os bens da cesta básica.
Assim, fica evidenciada a importância do projeto
ora apresentado, motivo pelo qual espero contar com
a cuidadosa análise dos nobres pares e, finalmente,
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com seu indeclinável apoio à causa social de que se
reveste.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Se nador Ramez Tebet.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 155, § 2º, inciso IV, da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1989
Estabelece alíquotas máximas do
Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas Operações e Prestações Interestaduais.
Art. 1º A alíquota máxima do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas Operações e Prestações Interestaduais, será de 12%
(doze por cento).
Parágrafo único. Nas operações e prestações
realizadas nas regiões Sul e Sudeste destinadas às
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Estado do
Espírito Santo, as alíquotas serão:
I – em 1989, 8% (oito por cento);
II – a partir de 1990, 7% (sete por cento).
Art. 2º A alíquota do imposto de que trata o art.
1º nas operações de exportação para o exterior será
de 13% (treze por cento).
Art. 3º Esta resolução entra em vigor em 1º de
abril de 1989.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1989. – Senador Nelson Carneiro, Presidente.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 669, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 206, de 2000
(nº 1.444/2000, na origem), do Senhor Presidente da República, que propõe ao Sena-
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do Federal sejam autorizadas operações financeiras de que trata o acordo de reescalonamento, com remissão parcial da dívida, da
República da Costa do Marfim para com a
República Federativa do Brasil, no valor equi valente a US$5.586.451,36 (cinco milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos
e cinqüenta e um dólares norte-americanos e trinta e seis centavos), com base
na Ata de Entendimentos de 24 de abril
de 1998, negociada no âmbito do chamado Clube de Paris.
Relator: Senador José Eduardo Dutra
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy
I – Relatório
Nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, é submetida à apreciação do Senado Federal, por intermédio da Mensagem nº 206, de 2000,
proposta para que seja a União autorizada a celebrar
contrato de reescalonamento de seus créditos junto à
República da Costa do Marfim, no montante equivalente a US$5.586.451,36 (cinco milhões, quinhentos
e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e um
dólares norte-americanos e trinta e seis centavos).
Essa dívida foi objeto de negociação no âmbito
do Clube de Paris, conforme a Ata de Entendimentos
para Consolidação da Dívida da República da Costa
do Marfim, editada em 24 de abril de 1998, tendo a
República Federativa do Brasil como signatária dessa Ata.
Como é sabido, os acordos negociados e firmados nessa instância de países levam à definição de
regras e condições gerais aplicáveis à consolidação e
à reestruturação de dívidas junto a credores oficiais,
originando, daí, contratos bilaterais específicos, celebrados entre cada credor e respectivo país devedor.
No presente caso, o contrato de Reestruturação
da Dívida da República da Costa do Marfim, ora sub metido à apreciação do Senado Federal, é desdobramento dessa Ata de Entendimentos, sendo resultante
de negociação direta procedida pela República de
Costa do Marfim junto ao Governo brasileiro. Essas
negociações bilaterais foram coordenadas pelo Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior –
COMACE, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
Os termos e as condições desse contrato de reestruturação de débitos foram definidos, concluídos e fir mados entre o Brasil e o Banco de Costa do Marfim
em 28 de agosto de 2000.
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Cumpre enfatizar que, nos termos da referida
Ata de Entendimentos, à República da Costa do Marfim foi concedido o denominado Tratamento de Lyon,
onde os países credores signatários, entre eles o Brasil, concedem redução de 80% das dívidas elegíveis
do País, em termos de valor presente líquido, por
meio de cancelamento do principal ou de redução da
taxa de juros.
Conforme informações que integram a Exposição de Motivos 677/MF, do Ministro de Estado da Fa zenda, inclusa à Mensagem 206, de 2000, ”Os créditos brasileiros junto à República da Costa do Marfim,
objeto do reescalonamento em questão, montam a
US$27.932.256,79 (vinte e sete milhões, novecentos
e trinta e dois mil, duzentos e cinqüenta e seis dólares
norte-americanos e setenta e nove centavos), consolidados em 31 de março de 1998, e decorrem de Con vênios de Crédito firmados com a extinta Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil – CACEX, que
utilizou recursos do também extinto Fundo de Financiamento à Exportação – FINEX, cujos créditos passaram a integrar o Programa de Financiamento às
Exportações – PROEX, de que trata a Medida Provisória nº 2.034-44, de 22 de setembro de 2000”.
Vale denotar que várias outras linhas de financiamento concedidas ao amparo do Finex já foram ob jeto de renegociações no âmbito do Clube de Paris,
resultando, daí, diversas Atas de Entendimentos
(Agreed Minutes), firmadas desde 1987, com diferentes países, como Gabão, Mauritânia, Zâmbia, Guiné,
etc. Essas Atas levaram à celebração de acordos bilaterais, visando à reestruturação dos débitos desses
países para com o Brasil.
Como de praxis, esse contrato foi assinado antes de sua apreciação e solicitação de sua autorização ao Senado Federal. Todavia, a inclusão de cláusula contratual que prevê a possibilidade de efeito suspensivo de sua eficácia, até que esse contrato esteja devidamente autorizado pelo Senado Federal, faz com que
o contrato firmado não contrarie ou restrinja o que determina o art. 52 da Constituição Federal.
Essa operação de reestruturação da dívida da
República de Costa do Marfim, ajustada pela Comace
com representantes desse país, observa as seguintes condições financeiras:
a) dívida afetada: cem por cento das parcelas de
principal e juros, (incluindo juros de mora), devidos
até 31-3-1998, inclusive, e não pagos, no valor consolidado de US$27,932.256,79 (vinte e sete milhões,
novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinqüenta e
seis dólares norte-americanos e setenta e nove cen tavos);
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b) valor reescalonado: US$5.586.451,36 (cinco
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos
e cinqüenta e um dólares norte-americanos e trinta e
seis centavos), correspondentes a 20% do total da dívida afetada. Os restantes, 80% da dívida afetada, no
valor de US$22.345.805,43 (vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinco dólares norte-americanos e quarenta e três centavos),
não precisarão ser pagos;
– condições de pagamento:
– do valor reescalonado : em trinta e quatro par celas semestrais, em percentuais crescentes de
0,12% a 7,96%, sendo o primeiro pagamento em 1º
de abril de 2006, e o último em 1º de outubro de 2022;
– dos juros: pagos em 1º de abril e 1º de outubro
de cada ano, sendo a primeira parcela de juros calculada a partir de 1º de abril de 1998, com capitalização
semestral;
d) taxa de juros: LIBOR, acrescida de margem
de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento);
e) juros de mora: 1% (um por cento) a.a. acima
da taxa de juros, capitalizados semestralmente.
II – Mérito
Ao Senado Federal é assinalada competência
privativa para autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, nos termos do
inciso V do art. 52 da Constituição Federal. A Resolução nº 50, de 1993, regulamentou esse preceito
constitucional, dispondo, entre outros aspectos, sobre as operações ativas de financiamento externo
com recursos orçamentários da União. No art. 8º des sa resolução, é determinado que as operações de re negociação ou rolagem de créditos externos do País,
concedidos mediante empréstimo ou financiamento a
devedores situados no exterior, sejam submetidos à
apreciação do Senado Federal, prestadas todas as
informações per tinentes.
A Secretaria do Tesouro Nacional, por intermédio da Nota Técnica nº 1.748/98 – COPEC, de 14 de
outubro de 1998, analisou as condições financeiras
do contrato financeiro, tendo concluído favoravelmente a sua celebração.
Igualmente, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº
1999, de 2000, analisou os aspectos jurídicos envolvidos no contrato, não apontando quaisquer óbices le gais à autorização da contratação pretendida; ressalta, ainda, que o contrato de reescalonamento não
apresenta qualquer cláusula de natureza política,
atentatória à soberania nacional e à ordem pública,
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nem contrário à Constituição e às leis nacionais, atendendo, assim, ao disposto no art. 11 da Resolução nº
50, de 17-6-93, do Senado Federal.
Ademais, o presente processo encontra-se instruído com a documentação e as informações exigidas pela referida Resolução nº 50, de 1993. Com efeito, com base no conjunto de informações requeridas
nessa resolução, notadamente aquelas definidas em
seu art. 9º, e encaminhadas ao Senado Federal pelo
Comace, são de se destacar os seguintes aspectos:
1. O contrato de reescalonamento de débitos da
República da Costa do Marfim dá prosseguimento à
política brasileira de proceder a esforços de recuperação de créditos com o apoio do Clube de Paris. A experiência tem demonstrado que esse comitê informal
de países credores tem sido o único caminho para a
recuperação de créditos junto a determinados países,
ainda que com descontos significativos. No presente
caso, o contrato de refinanciamento incorpora um
conjunto de débitos que remonta à década de 70 e
que, como visto, é decorrente de crédito concedido no
âmbito do então Finex. A época de seu reescalonamento, essa dívida encontrava-se totalmente em atraso, tendo sido integralmente incluída no contrato ora
submetido ao Senado Federal.
Logicamente, sua reestruturação, por meio de
negociações no âmbito do Clube de Paris, reforça a
possibilidade da recuperação de créditos pendentes,
sobretudo pelo reconhecimento pela comunidade in ternacional, credora e devedora, da seriedade com
que esse Comitê vem administrando o problema da
dívida externa de países em dificuldades.
2. Vale enfatizar que as condições e os termos
dessa reestruturação de dívida acertados com o Co mitê de Avaliação de Créditos ao Exterior –
COMACE, órgão que tem a atribuição de definir parâmetros e analisar modalidades alternativas para a renegociação de créditos brasileiros, mantém identidade de tratamento relativamente ao dispensado pelos
demais países credores da Costa do Marfim.
3. O Brasil acordou que a redução de dívida
adotada no Contrato de Reescalonamento será realizada por intermédio de redução direta de principal,
em termos de seu valor presente líquido. Haverá, portanto, redução da dívida via cancelamento de principal. A redução em 80% da dívida, prevista no contrato
de reestruturação, encontra respaldo na Lei nº 9.665,
de 1998, que autoriza o Poder Executivo a conceder
remissão parcial de créditos externos.
4. Conforme ressalta a STN, a opção pela redução direta do principal, que implica, em conseqüência, reescalonamento dos 20% restantes, traz prazos
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de amortização e de carência mais favoráveis. Essa
opção apresenta reescalonamento da dívida em 23
anos, com carência de 6 anos, contra os 40 anos para
a amortização e carência de 8 anos que seriam ado tados, caso prevalecesse o critério de redução da dí vida via taxa de juros.
III – Voto
O acordo firmado entre o Brasil e a República de
Costa do Marfim contempla redução da dívida por
mecanismo de cancelamento do principal, opção de
alívio de dívida amparada pela Lei nº 9.665, de 1998,
que permite ao Brasil conceder redução de dívida a
países devedores, se de interesse do Governo brasileiro.
Essa reestruturação de dívida respeita e considera a capacidade de pagamento da República de
Costa do Marfim que, conforme informações disponíveis no processado, é um país pobre, de renda per capita de aproximadamente US$700 (1998) e que, ain da, a despeito do tratamento conferido a esse país
pelos credores do Clube de Paris, apresenta nível de
endividamento externo equivalente a 97,8% de seu
PIB (1999).
A República da Costa do Marfim é ainda um
país bastante dependente do setor agrícola, tendo
nas culturas do cacau, café, algodão e abacaxi sua
fonte principal de receitas de exportação. Como os
demais países exportadores agrícolas, Costa do Marfim vem sofrendo agravamento de sua situação eco nômica em virtude da significativa queda dos preços
de seus produtos exportáveis, em particular do cacau, sobretudo a partir de 1998.
Por outro lado, sabe-se ser pouco provável que
se vislumbre qualquer outra forma de recuperação
dos créditos da União que não aquela negociada no
âmbito do Clube de Paris. Até porque, mesmo aque les credores que não participam das negociações no
Clube de Paris estão atrelados ao desconto de 80%
em decorrência da cláusula de comparabilidade de
tratamento, aceita pela República da Costa do Mar fim, e exigida pelos credores naquele foro para conceder a redução.
Nos termos dessas considerações, acreditamos
na oportunidade e na viabilidade de êxito na recuperação de créditos externos brasileiros, por intermédio
de negociações que, como no caso da República da
Costa do Marfim, são levadas a efeito no âmbito do
Clube de Paris. Assim sendo, manifesto-me favoravelmente à concessão da autorização solicitada, e proponho, para a concretização desse objetivo, o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 42, DE 2002
Autoriza a União a contratar operações financeiras de que trata o Contrato
de Reestruturação de Dívida da República de Costa do Marfim para com a República Federativa do Brasil, no valor equi valente a US$5.586.451,36 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil,
quatrocentos e cinqüenta e um dólares
norte-americanos e trinta e seis centavos), com base na Ata de Entendimentos
de 24 de abril de 1998, celebrada no âmbito do chamado Clube de Paris.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União, nos termos do art. 52, inciso V,
da Constituição Federal, autorizada a celebrar contrato de reescalonamento de seus créditos junto à República da Costa do Marfim, oriundos de operações de
financiamento do Fundo de Financiamento à Exportação –
FINEX, no valor equivalente a
US$5.586.451,36 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e um dólares
norte-americanos e trinta e seis centavos).
Parágrafo único. O reescalonamento definido no
capuz dar-se-á nos termos do Contrato de Reestruturação de Dívida da República da Costa do Marfim
para com a República Federativa do Brasil, firmado
em 22 de agosto de 2000, e em conformidade à Ata
de Entendimentos de 24 de abril de 1998, celebrada
no âmbito do chamado Clube de Paris.
Art. 2º As condições financeiras básicas da operação financeira referida no artigo anterior são as se guintes:
a) dívida afetada: cem por cento das parcelas de
principal e juros, (incluindo juros de mora), devidos
até 31-3-1998, inclusive, e não pagos, no valor consolidado de US$27,32.256,79 (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinqüenta e
seis dólares norte-americanos e setenta e nove cen tavos);
b) valor reescalonado: US$5.586.451,36 (cinco
milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos
e cinqüenta e um dólares norte-americanos e trinta e
seis centavos), correspondentes a 20% do total da dívida afetada. Os restantes, 80% da dívida afetada, no
valor de US$22.345.805,43 (vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinco dólares norte-americanos e quarenta e três centavos),
não precisarão ser pagos;
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c) condições de pagamento:
– do valor reescalonado: em trinta e quatro par celas semestrais, em percentuais crescentes de
0,12% a 7,96%, sendo o primeiro pagamento em 1º
de abril de 2006, e o último em 1º de outubro de 2022;
– dos juros: pagos em 1º de abril e 1º de outubro
de cada ano, sendo a primeira parcela de juros calculada a partir de 1º de abril de 1998, com capitalização
semestral;
d) taxa de juros: LIBOR, acrescida de margem
de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento);
e) juros de mora: 1% (um por cento) a.a. acima
da taxa de juros, capitalizados semestralmente.
Art. 3º O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, de novembro de 2000. –
Senador José Eduardo Dutra.

PARECER Nº 670, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº401, de 2002
,do Presidente da República, solicitando
seja autorizada a edição de Resolução
retificatória da Resolução nº 57, de 1995,
do Senado Federal, ampliando o limite fixado para a execução do Programa de
Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, instituído pela Resolução nº 87.
de 1994. do Senado Federal.
Relator: Senador Geraldo Melo
I – Relatório
É encaminhada para apreciação do Senado Federal, por intermédio da Mensagem nº 166, de 2002,
solicitação do Presidente da República, para que seja
autorizada a ampliação do limite fixado para a execução do Programa de Emissão e Colocação de Títulos
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, instituído pela Resolução nº 87, de 1994, do Senado Federal.
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A Resolução nº 87, de 1994, foi substituída pela
Resolução nº 57, de 1995, que, além de estipular limite para aquelas emissões, definiu os termos, as con dições financeiras e as exigências a serem observadas na execução do referido programa. O limite original fixado pela Resolução nº 57, de 1995, que era de
US$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares dos
Estados Unidos da América) foi, por três vezes, objeto
de elevação, conforme determinou as Resoluções nº
51, de 1997, nº 23, de 1999, e nº 74, de 2000.
A Mensagem nº 166, de 2002, que teve por base
pleito originário do Banco Central do Brasil, solicita
autorização para nova ampliação do referido
Limite, dos atuais US$ 30.000.000.000,00 (trin ta bilhões de dólares dos Estados Unidos da América) para US$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de
dólares dos Estados Unidos da América).
É o relatório.
II – Voto
Compete a esta Comissão, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado com
o art. 393, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução que implique o exercício da competência privativa do Senado
Federal de autorizar operações externas de natureza
financeira de interesse da União.
A execução do Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, levada a efeito até a presente data,
tem seus resultados e alcances detalhadamente
acompanhados pelo Senado Federal, nos termos dos
relatórios trimestrais que lhe são enviados pelo Ministério da Fazenda. Essas informações dão conta das
características de cada operação realizada e da des tinação dada aos recursos captados, em conformidade com a Resolução nº 57, de 1995, que, entre outros
aspectos ali definidos e exigidos, trata da necessidade do conhecimento desta Casa sobre os ganhos ad vindos com essa modalidade de administração do
passivo da União.
É marcante nesse programa, sua contribuição
para a solidez do conceito do País no mercado financeiro internacional, demarcando um espaço próprio e
oportuno ao País nas mais variadas ocasiões e cir cunstâncias que limitam ou restrinjam seu acesso a
esse mercado de capitais.
Acreditamos ser vantajosa para o País a continuidade da execução do programa, sobretudo pelas
expectativas de alterações do quadro financeiro externo, que exigirão pronta e pertinente resposta do
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País às novas e oportunas condições que se podem
apresentar no mercado internacional de capitais.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
intermédio do Parecer PGFN/COF nº 1.064/2002, e a
Secretaria do Tesouro Nacional, em seu
Parecer STN/CODIP nº 203, de 29 de abril de
2002, manifestaram-se, respectivamente, pela inexistência de óbices legais e pela pertinência do pleito do
Banco Central do Brasil.
Pelo exposto, voto pela aprovação do pedido de
ampliação do limite autorizado para o Programa de
Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade
do Tesouro Nacional no Exterior, conforme consta da
Mensagem nº 166, de 2002, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 43 , DE 2002
Eleva para US$40.000.000.000,00
(quarenta bilhões de dólares dos Estados Unidos da América) o valor a que se
referem os arts. 1º e 2º “a”, da Resolução
nº 57, de 1995, alterada pelas Resoluções
nº 51, de 1997, nº 23, de 1999, e nº 74, de
2000, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É elevado para US$40.000.000.000,00
(quarenta bilhões de dólares dos Estados Unidos da
América) o valor a que se referem os arts. 1º e 2º “a”,
da Resolução nº 57, de 1995, alterada pelas Resoluções nº 51, de 1997, nº 23, de 1999, e nº 74, de 2000,
do Senado Federal, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos
da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente a até US$40.000.000.000,00 (quarenta
bilhões de dólares dos Estados Unidos da
América), destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida
externa a menores custos e maiores prazos.
Art. 2º ....................................................
a) montante da emissão e colocação
dos títulos: até US$40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de dólares dos Estados Unidos da América), ou seu equivalente em outras moedas, colocados de uma só vez ou
parceladamente;
............................................................
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, – Geraldo Melo.

Junho de 2002

PARECER Nº 671, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 170, de 2002
(Mensagem nº 419, de 28 de maio de 2002
na origem), do Presidente da República,
solicitando que a União seja autorizada a
prestar garantia na operação de crédito
externo
no
valor
equivalente
a
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América) de
principal, a ser contratada entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e o Nordic Investment
Bank (NIB), destinada a financiar o Projeto de Financiamento à Indústria no Âmbito do Programa Multissetorial.
Relator: Senador Geraldo Melo
I – Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 170, de 2002
(Mensagem nº 419, de 28 de maio de 2002, na ori gem), o Presidente da República solicita que a União
seja autorizada a prestar garantia na operação de
crédito
externo
no
valor
equivalente
a
US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos
Estados Unidos da América) de principal, a ser con tratada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e o Nordic Investment
Bank (NIB), destinada a financiar o Projeto de Financiamento à Indústria no Âmbito do Programa Multissetorial.
I.1 – Integram a Mensagem, cujo processado
abrange as folhas 1 a 231, os seguintes documentos:
a) cópia da Exposição de Motivos nº MF 113, de
20 de maio de 2002, do Ministro de Estado da Fazenda, às folhas 2 e 3;
b) cópia do Parecer PGFN/COF/ nº 1.671/2002,
de 16 de maio de 2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, que examina o aspecto legal das minutas contratuais, às folhas
1-A a 7;
c) cópia do Parecer STN/COREF/GERH nº 166,
de 15 de abril de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que examina o pedido de concessão de garantia da União em termos do
mérito da operação de crédito e dos limites de endividamento da União, às folhas 8 a 14;
d) cópia da Decisão nº Dir. 239/2002-BNDES,
de 15 de abril de 2002, da Diretoria do BNDES, autori-
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zando a celebração da operação de crédito entre o
BNDES e o Nordic Investment Bank (NIB), às folhas
15 a 17;
e) cópia do Parecer AJ/SUP – 2/2, de 29 de abril
de 2002, da Área Jurídica da Superintendência do
BNDES, em cumprimento a exigências da Portaria nº
497, de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria
nº 650, de 1º de outubro de 1992, ambas do Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, às
folhas 18 a 20;
f) cópia do Ofício Decec/Diope/Suaut-2002/083,
de 04 de março de 2002, do Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio (DECEC) do Banco Central
do Brasil à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
do Ministério da Fazenda, informando o credenciamento do BNDES para negociar a operação de crédito no exterior, às folhas 21 e 22;
g) cópia do Decreto nº 4.133, de 14 de fevereiro
de 2002, que promulga o Acordo-Quadro de Cooperação Financeira entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Nórdico de Investimento, celebrado
em Helsinki, em 17 de setembro de 1999, às folhas 23
a 26;
h) cópia do Ofício nº 1772, STN/COREF/
GERFI, de 15 de abril de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda à Gerência
de Operações com Organismos Internacionais do
BNDES, informando o encaminhamento do processo
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, com parecer favorável, às folhas 27
e 28;
i) cópia do Ofício Decec/Diope/Suaut-2002/082,
de 4 de março de 2002, do Departamento de Capitais
Estrangeiros e Câmbio – DECEC do Banco Central
do Brasil à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, informando o credenciamento do
BNDES para negociar a operação de crédito no exterior, às folhas 29 e 30;
j) cópia da Carta GF/GORIN nº 011/2002, de 23
de janeiro de 2002, da Gerência de Operações com
Organismos Internacionais do BNDES à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, encaminhando documentação, às folhas 31 e 32;
l) cópia do Parecer nº 58 COREF/DIAFE, de 4
de março de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda, que examina a capacidade
de pagamento do BNDES, incorporando informações
prestadas pelo Banco, às folhas 33 a 49;
m) cópia do documento Análise dos Limites de
Endividamento da União, elaborado pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda à luz
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das exigências da Resolução nº 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, que dispõe sobre limites globais para as operações de crédito externo e
interno da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal e estabelece limites e condições para a concessão da garantia
da União em operações de crédito externo e interno, e
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências, às folhas 50 a 66;
n) cópia do documento Resultado do Tesouro
Nacional, de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, demonstrando a execução financeira do Tesouro Nacional relativamente ao mês de fevereiro de 2002, às folhas 67
a 141;
o) cópia da minuta do Contrato de Empréstimo a
ser celebrado entre o BNDES e o Nordic Investment
Bank (NIB), texto em inglês, às folhas 142 a 159;
p) cópia da minuta do Contrato de Garantia a
ser celebrado entre a República Federativa do Brasil
e o Nordic Investment Bank (NIB), texto em inglês, às
folhas 160 a 168;
q) cópia da minuta do Contrato de Empréstimo a
ser celebrado entre o BNDES e o Nordic Investment
Bank (NIB), texto em português, às folhas 169 a 210;
r) cópia da minuta do Contrato de Garantia a ser
celebrado entre a República Federativa do Brasil e o
Nordic Investment Bank (NIB), texto em português, às
folhas 211 a 229;
s) Aviso nº 467 – C. Civil, de 28 de maio de 2002,
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República
ao Primeiro Secretário do Senado Federal, encaminhando a Mensagem Presidencial, à folha 230;
t) declaração do recebimento da Mensagem
Presidencial pela Presidência do Senado Federal, de
29 de maio de 2002, à folha 231.
1.2 – Em conformidade com o Ofício Decec/Diope/Suaut nº 2002/82, do Departamento de Capitais
Estrangeiros (DECEC) do Banco Central do Brasil,
complementado pelo Parecer STN/COREF/GERFI nº
166, de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, a operação de crédito externo
tem as seguintes características:
a) devedor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
b) credor: Nordic Investment Bank (NIB);
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
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d) valor: até US$100.000.000,00 (cem milhões
de dólares dos Estados Unidos da América);
e) desembolso: até 2 (dois) anos após a data de
assinatura, em uma ou mais tranches não inferiores
a US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos
Estados Unidos da América).
f) prazo: 180 (cento e oitenta) meses;
g) carência: 66 (sessenta e seis) meses;
h) juros: até 1% a.a. (um por cento ao ano) aci ma da Libor de 6 (seis) meses para dólares dos Esta dos Unidos da América;
i) commitment fee: 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo;
j) front-end-fee: 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o valor do contrato;
l) condições de pagamento:
– do principal: em vinte parcelas semestrais,
consecutivas e tanto quanto possível iguais, devendo
ser pagas no dia 15 dos meses de março e setembro,
vencendo-se a primeira na primeira data de pagamento em 2008 e a última na segunda data de pagamento em 2017;
– dos juros: semestralmente vencidos;
– da comtnitment fee: juntamente com os juros;
– da front-end-fee: simultaneamente ao desembolso.
II – Análise
Compete a esta comissão, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado com
o art. 393, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução que implique o exercício da competência privativa do Senado
Federal de autorizar operações externas de natureza
financeira de interesse da União.
O Parecer STN/COREF/GERFI nº 166, de 2002,
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, ressalta que o Projeto de Financiamento à
Indústria no Âmbito do Programa Multissetorial foi
identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos
Externos (COFIEX), cuja decisão foi homologada
pelo Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, mediante a Recomendação nº 614, de 18 de de zembro de 2001, com o custo total de
US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), sendo US$
100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América) aportados pelo Nordic
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Investment Bank (NIB) e US$100.000.000,00 (cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da América)
provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a título de contrapartida financeira.
Segundo o parecer “...o objetivo geral do Programa Multissetorial é financiar projetos de empresas
privadas nacionais de mútuo interesse dos países
nórdicos e do Brasil, apoiados diretamente pelo
BNDES, de forma a atender às necessidades de investimentos dos beneficiários finais, assim como intensificar seu processo de modernização”. No que se
refere ao projeto em apreço, “...espera-se ... atingir os
seguintes objetivos:
i. instalação, modernização, expansão
e diversificação do setor produtivo privado
brasileiro;
ii. maior utilização da capacidade produtiva instalada no País, bem como aumento no nível de emprego e de exportações no
setor produtivo brasileiro;
iii. melhoria dos padrões de qualidade
e preço dos produtos a serem ofertados;
iv. modernização da infra-estrutura e
melhoria dos serviços de telecomunicação,
energia e transportes; e
v. reestruturação produtiva com vistas
a estimular a competição no mercado interno”.
Informa, ainda, o parecer, que:
1. as atividades do Projeto de Financiamento à
Indústria no Âmbito do Programa Multissetorial foram
incluídas na Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Plano Plurianual da União 2000/2003,
sob a rubrica Financiamento à Indústria, do Programa
Brasil Classe Mundial, no valor total, previsto para o
período 2000/2003, de R$16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de reais);
2. o Departamento de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais (DEST/MP), informou que no
Programa de Dispêndios Globais (PDG) para 2002, do
BNDES, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de de zembro de 2001, estão previstas captações de recursos externos no valor de R$8.425.000.000,00 (oito bilhões, quatrocentos e vinte e cinco milhões de reais),
onde se insere a pretendida operação de crédito;
3. há margem, nos limites de endividamento da
União, previstos nos arts. 3º, incisos I e II, e 4º da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, para a
concessão da garantia pleiteada;

JUNHO 2002
Junho de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

529

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

4. relativamente à capacidade de pagamento, é
satisfatória a situação econômico-financeira do
Bndes, nada havendo a opor à contratação da operação de crédito;
5. em atendimento ao disposto nos arts. 47 e 48
da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 27 da Lei nº 8.036,
de 1990, constam do processo cópias dos seguintes
documentos:
– Certidão Negativa de Débito, emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 20 de
março de 2002, com validade para 60 (sessenta)
dias;
– Certificado de Regularidade do Fundo de Ga rantia do Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal em 25 de março de
2002, com validade até 25 de abril de 2002;
6. foram, também, anexadas ao processo cópias da Certidão Negativa quanto á Dívida Ativa da
União, emitida em 5 de abril de 2002, com validade
para 30 (trinta) dias, e da Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Se cretaria da Receita Federal, com efeitos de certidão
negativa e validade até 22 de abril de 2002;
7. consulta por meio eletrônico não indicou a
existência de débitos pendentes de regularização do
Bndes junto à União e entidades da Administração
Pública Federal, não havendo, também, registro de
pendências do Bndes no âmbito de SIAFI, relativamente à prestação de contas de recursos recebidos
da União;
8. não há registro de compromissos honrados
pelo Tesouro Nacional em nome do Bndes em operações garantidas nos últimos dois anos;
9. nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da
Lei Complementar nº 101, de 2000, não cabe vinculação de contragarantias por ser o Bndes empresa
pública cujo capital pertence integralmente à União;
10. as obrigações contratuais constantes das
minutas dos contratos de empréstimo e de garantia
são passíveis de cumprimento pelas partes envolvidas, não atribuindo ao Tesouro Nacional risco superiores àqueles normalmente assumidos em operações já contratadas com Organismos multilaterais;
11. foi verificada a observância, por parte da
União, das demais restrições estabelecidas na Lei
Complementar nº 101, de 2000, para a concessão da
pleiteada garantia.
Concluindo o seu Parecer, a STN declara nada
ter a opor à concessão da garantia pela União.
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O Parecer PGFN/COF/ nº 1.671/2002, da Pro curadoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério
da Fazenda, de outra parte, declara, com base nas informações contidas no processado, que foram obedecidas as formalidades prévias à contratação, prescritas na Constituição Federal, na Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, no Decreto-Lei nº 1.312, de
15 de fevereiro de 1974, na Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes.
O Parecer da PGFN informa, também, que “A
minuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira, tendo sido observado
o preceito contido no art. 5º da Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, que veda disposição con tratual de natureza política, atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição
e às leis do País, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos“.
Cumpre esclarecer, finalmente, que, tendo em
vista o disposto no art. 13 da Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, e por se tratar o BNDES
de uma instituição financeira federal, suas operações de crédito não estão sujeitas aos limites fixados na mesma resolução, cabendo, portanto, ao Se nado Federal, autorizar, na presente oportunidade,
apenas a concessão da garantia da União.
III – Voto
Com base no exposto, e considerando a expressiva relevância do Projeto de Financiamento à Indústria no Âmbito do Programa Multissetorial, manifesto-me favoravelmente a que se autorize a República
Federativa do Brasil a prestar a garantia solicitada,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 44, DE 2002
Autoriza a República Federativa do
Brasil a prestar garantia na operação de
crédito externo a ser contratada entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e o Nordic
Investment Bank (NIB), no valor de
US$100.000.00,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
destinando-se os recursos a financiar o
Projeto de Financiamento à Indústria no
Âmbito do Programa Multissetorial.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º É autorizada a República Federativa do
Brasil, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, do
Senado Federal, a prestar garantia na operação de
crédito externo a ser contratada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e o Nordic Investment Bank (NIB), no valor
de US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), destinando-se os recursos a financiar o Projeto de Financiamento à Indústria
no Âmbito do Programa Multissetorial.
Art. 2º A operação de crédito externo a que se
refere o artigo anterior tem as seguintes características:
– abdevedor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
– abcredor: Nordic Investment Bank (NIB);
– abgarantidor: República Federativa do Brasil;
– abvalor: até US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
– abdesembolso: até 2 (dois) anos após a data
de assinatura, em uma ou mais tranches não inferiores a US$10.000.0,00,00 (dez milhões de dólares dos
Estados Unidos da América).
f) prazo: 180 (cento e oitenta) meses;
g) carência: 66 (sessenta e seis) meses;
h) juros: até 1% a.a. (um por cento ao ano) aci ma da Libor de 6 (seis) meses para dólares dos Estados Unidos da América;
i) commitment fee: 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo;
j) front-end-fee: 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o valor do contrato;
l) condições de pagamento:
– do principal : em vinte parcelas semestrais,
consecutivas e tanto quanto possível iguais, devendo ser pagas no dia 15 dos meses de março e setembro, vencendo-se a primeira na primeira data de
pagamento em 2008 e a última na segunda data de
pagamento em 2017;
– dos juros: semestralmente vencidos;
– da commitment fee: juntamente com os juros;
– da front-end-fee: simultaneamente ao desembolso.
Art. 3º A autorização conferida pelo art. 1º deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da data da publicação desta resolução.
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Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, – Senador Geraldo Melo,
Relator.
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PARECER Nº 672, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 190, de 2002
(Mensagem nº 495, de 2002, na origem), que
solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
total equivalente a US$22.500.000,00 (vinte
e dois milhões e quinhentos mil dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), destinando-se os recursos ao financiamento parcial da segunda fase do Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR-II.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 190, de 2002
(Mensagem nº 495, de 2002, na origem), o Presidente
da República solicita que seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a
US$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos
mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinando-se os recursos ao financiamento parcial da segunda fase do Projeto de Combate
à Pobreza Rural – PCPR-II.
I.1 – Documentação que compõe a Mensagem
Integram a Mensagem, cujo processado contém 232 folhas, os seguintes documentos:
a)cópia da Exposição de Motivos nº 134/MF, de
7 de junho de 2002, do Ministro de Estado da Fazenda, às folhas 2 a 5;
b) Aviso nº 566-C. Civil, de 18 de junho de 2002,
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República
ao Primeiro Secretário do Senado Federal, encaminhando a Mensagem Presidencial, à folha 6;
c) cópia do Parecer PGFN/COF/nº 1.878/2002, de
7 de junho de 2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional do Ministério da Fazenda, que examina o as pecto legal das minutas contratuais, às folhas 8 a 15;
d) cópia do Parecer STN/COREF/GERFI nº
509, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que con tém manifestação da referida Secretaria a respeito do
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pedido de concessão de garantia da União para a
operação de crédito externo, às folhas 16 a 24;
e) cópia do Parecer STN/COAFI nº 206/2002, de
8 de maio de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda, que examina o pedido de
autorização do Estado do Rio Grande do Norte para
contratar a operação de crédito, às folhas 25 a 30;
f) cópia do Parecer STN/COREF nº 228, de 15
de maio de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda, que contém manifestação
complementar da referida Secretaria a respeito do
pedido de concessão de garantia da União para a
operação de crédito externo, às folhas 31 e 32;
g) cópia do documento Resultado do Tesouro
Nacional, de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que demonstra
a execução financeira do Tesouro Nacional relativamente ao mês de abril de 2002, às folhas 33 a 56;
h) cópia da análise dos Limites de Endividamento da União, referente a dezembro de 2001, elaborada
pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda à luz das exigências da Resolução nº 96, de
15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, e da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, às fo lhas 57 a 67;
i) cópia de certidão expedida pela Secretaria
Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte, em atendimento a exigências da Resolução
nº 78, de 1998, do Senado Federal, e da Lei Complementar nº 101, de 2000, às folhas 68 e 69;
j) cópia de parecer técnico da Secretaria de Estado da Ação Social (SEAS), do Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, especificando condições de realização da operação de crédito, às folhas 70 a 91;
l) cópia de duas certidões expedidas pela Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte, complementando informações relativamente à certidão a que se refere à alínea i, às folhas 92 e 93;
m) cópia da Lei Estadual nº 7.800, de 29 de dezembro de 1999, do Estado do Rio Grande do Norte,
que Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2000-2003, e dá outras providências, à folha 94;
n) cópia do Ofício DECEC/DIOPE/SUAUT2001/339, de 29 de novembro de 2001, do Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio – DECEC
do Banco Central do Brasil à Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda, informando o credenciamento do Governo do Estado do Rio Grande
do Norte para negociar a operação de crédito no exterior, às folhas 95 e 96;
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o) cópia de informações complementares relativas ao Projeto de Combate à Pobreza Rural e à ope ração de crédito, às folhas 97 a 143;
p) cópia da minuta do Contrato de Empréstimo a
ser celebrado entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Estado do Rio
Grande do Norte, texto em inglês, às folhas 144 a 195;
q) cópia da minuta do Contrato de Garantia a ser
celebrado entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), texto em português, às folhas 196 a 198;
r) cópia da minuta do Contrato de Empréstimo a
ser celebrado entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Estado do
Rio Grande do Norte, texto em português, às folhas
199 a 230;
s) especificação de referência a atos normativos, à folha 231;
t) declaração do recebimento da Mensagem
Presidencial pela Presidência do Senado Federal, de
19 de junho de 2002, à folha 232.
I.2 – Condições financeiras da operação de crédito externo
Em conformidade com o Parecer STN/Coref/Gerfi nº 509, de 2001, da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda, complementado
pelo Ofício Decec/Diope/Suaut-2001/339, do Departamento de Capitais Estrangeiros (Decec) do Banco
Central do Brasil, são as seguintes as condições fi nanceiras da operação de crédito externo:
a) devedor: Governo do Estado do Rio Grande
do Norte;
b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: US$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos
da América);
e) modalidade de empréstimo: single currency
loan (moeda única – dólar dos Estados Unidos da
América) com taxa de de juros variável (Libor acrescida de spread) e esquema de amortização level re payment of principal.
f) o prazo de desembolso: limite: 31 de dezembro de 2005;
g) data fixa para pagamentos: 15 de março e 15
de setembro;
h) amortização: vinte parcelas semestrais, consecutivas, no valor de US$1.125.000,00 (um milhão, cento
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e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2007 e a última em 15 de março de 2017;
i) juros: exigidos semestralmente calculados
com base na Libor semestral para dólar dos Estados
Unidos da América, acrescidos de um spread constituído de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano), somada ou diminuída a diferença entre
a margem média de captação do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para
cobrir empréstimos em single currency e a Libor,
também para o período, apurados durante os seis
meses anteriores aos respectivos vencimentos;
j) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os saldos devedores não desembolsados do empréstimo,
exigida semestralmente nas mesmas datas do pagamento dos juros, entrando em vigor sessenta dias
após a assinatura do contrato;
l) comissão à vista: 1% (um por cento) sobre o
montante total do empréstimo, sacados da conta do
empréstimo após a assinatura do contrato.
II – Análise
Compete a esta comissão, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado com
o art. 393, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução que implique o exercício da competência privativa do Senado
Federal de autorizar operações externas de natureza
financeira de interesse da União.
Procede-se, em seguida, ao exame dos pareceres STN/Coref/Gerfi nº 509, de 2001, e PGFN/COF/nº
1.878/2002, essenciais à compreensão das condições subjacentes à presente operação de crédito.
II.1 – Parecer STN/COREF/GERFI Nº 509, de 2001
O Parecer STN/Coref/Gerfl nº 509, de 2001, da
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, ressalta que o Projeto de Combate à Pobreza Rural
do Rio Grande do Norte II – PCPR–II foi identificado
como passível de obtenção de financiamento externo
pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX),
cuja decisão foi homologada pelo Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante a Recomendação nº 552, de 4 de dezembro de 2000.
Segundo o parecer, “... o Projeto de Combate à
Pobreza Rural do Rio Grande do Norte – PCPR-II foi
concebido e está orientado para apoiar a implementação de ações de combate e redução dos efeitos maléficos da pobreza rural, com melhorias significativas
das condições de vida da população rural do Estado,
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por meio de investimentos comunitários de natureza
produtiva, infra-estrutura social. O projeto está dirigido a grupos integrados por agricultores em regime de
economia familiar, pescadores, ar tesãos ou outros
grupos de pessoas ocupadas em atividades afins,
desde que estruturados em organizações comunitárias formalmente construídas“.
Relativamente às disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, o parecer informa que:
1. Encontra-se apenso ao processo cópia do
Plano Plurianual 2000-2003, objeto da Lei Estadual
nº 7.800, de 29 de dezembro de 1999, bem como de claração do Governador do Estado de que o projeto
em pauta está inserido no Projeto para Alívio da Po breza Rural, com valor total previsto para o período de
R$20.182.000,00 (vinte milhões, cento e oitenta e
dois mil reais);
2. Encontra-se no processo Declaração do Go vernador do Estado informando que estão devidamente assegurados, no projeto de lei orçamentária
para o exercício de 2002, os recursos para o projeto
em pauta;
3. A Lei Estadual nº 7.952, de 5 de julho de
2001, autorizou o Poder Executivo a contratar a pre sente operação de crédito, bem como a oferecer, em
contragarantia à garantia da União, sua cota de repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159 da Constituição Federal,
complementadas pelas receitas próprias, nos termos
do art. 167, inciso IV, da mesma Constituição, ou, ain da, outras garantias admitidas em direito;
4. No que diz respeito ao Programa de Ajuste
Fiscal do Setor Público, a Comissão de Controle e
Gestão Fiscal (CCF), responsável pela análise de
pleitos relativos ao endividamento contingente da
União, autorizou a negociação da operação de crédito
em pauta, por meio da Recomendação nº 21/2001, de
24 de julho de 2001;
5. Relativamente aos limites de endividamento
do Estado do Rio Grande do Norte, o expediente De dip/Gtrec-2001/192, do Banco Central do Brasil, esclarece que o Estado do Rio Grande do Norte está enquadrado nos limites fixados nos arts. 5º, 6º e 7º da
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal; no que
se refere aos limites de endividamento da União, de
outra parte, há margem para a concessão da pleiteada garantia nos limites estabelecidos pelo art. 3º, incisos I e II, e pelo art. 4º da Resolução nº 96, de 1989,
do Senado Federal;
6. Relativamente à análise da capacidade de
pagamento, consignada na Nota Técnica STN/Corem
nº 919, de 28 de setembro de 2001, o Estado do Rio
Grande do Norte foi classificado na categoria “C”, in -
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suficiente, por tanto, para a concessão da garantia da
União; a nota informa, ainda, que o Estado se encontra adimplente quanto às metas e compromissos as sumidos com o Governo Federal, conforme a última
avaliação realizada, estando em trajetória de ajuste,
com superávit primário em 2000 27% superior ao re gistrado em 1999, em termos reais, e com a relação
Dívida/RLR tendo passado de 0,64 em 1999 para
0,60 em 2000; é, assim, possível o exame da concessão da garantia da União, em caráter excepcional,
pelo Ministro de Estado da Fazenda;
7. Consulta realizada por meio eletrônico indicou a
existência de débito em nome de diversos órgãos da
administração indireta do Estado do Rio Grande do
Norte junto à União e entidades controladas pelo Poder
Público Federal; foram anexadas ao processo cópia da
Certidão quanto à Dívida Ativa da União, válida até 18
de janeiro de 2002, e Certidão de Quitação de Tributos
e Contribuições Federais, emitida em 28 de novembro
de 2001, válida por seis meses; constam, ainda, do processo cópias dos seguintes documentos, conforme requeridos pelos arts. 47 e 48 da Lei nº 8.212, de 1991, e
no art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990:
– Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, emitida pela Previdência Social, de 10 de de zembro de 2001, válida por sessenta dias;
– Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal, com validade até 19
de dezembro de 2001;
8. Não há registro de débito, em nome do Estado
do Rio Grande do Norte, em operações de crédito já
garantidas pela União; de outra parte, a Coordenação
Geral de Relação e Análise Financeira dos Estados e
Municípios (COREM) informou, por meio da Nota
Técnica STN/Corem nº 919, de 2001, que a presente
operação de crédito está incluída no Programa de
Ajuste Fiscal do Estado, e que o mesmo se encontra
adimplente quanto às exigências do programa;
9. As contragarantias a serem concedidas pelo
Estado do Rio Grande do Norte à União, autorizadas
pela Lei Estadual nº 7.952, de 5 de julho de 2001,
conforme consta do item 3, acima, deverão ser formalizadas mediante contrato a ser celebrado entre a
União e o Estado, podendo o Governo Federal reter
importâncias necessárias para satisfação dos compromissos assumidos diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado; as contragarantias oferecidas foram consideradas, pela Coref, suficientes para ressarcir a União caso ela venha a honrar
compromisso na condição de garantidora da operação de crédito.
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O Parecer STN/Coref/Gerfl nº 509, de 2001,
acrescenta, ainda, as seguintes informações:
a) em seu item 10:
a1) o Tribunal de Contas do Estado (TCE) encaminhou certidões atestando o cumprimento do disposto nos arts. 198 e 212 da Constituição Federal,
dos arts. 77, § 10, e 169, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), bem como dos
arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
a2) o Tribunal de Contas do Estado (TCE) atestou, também, que o pleiteante cumpre o disposto nos
arts. 1º e 2º da Resolução nº 18, de 2001, do Senado
Federal;
a3) o Governador do Estado declarou que as
contas ainda não analisadas do exercício de 2001 es tão em conformidade com o disposto no art. 13, § 4º,
inciso II, da Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, com as alterações introduzidas pela Resolução
nº 18, de 2001, também do Senado Federal;
a4) o Tribunal de Contas alegou, ainda, estar impossibilitado de certificar o cumprimento, pelo Estado, do disposto no art. 27, § 2º, da Constituição Federal; relativamente a esta questão, o Estado forneceu
certidão da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, bem como da Assembléia Legislativa,
atestando o cumprimento daquele dispositivo constitucional;
a5) segundo o Decreto Legislativo nº 127, de
1998, da Assembléia Legislativa, a remuneração dos
deputados estaduais atende às regras previstas na
Constituição Federal;
a6) relativamente ao disposto no art. 167, inciso
X, da Constituição Federal, consulta realizada no Siafi
mostrou que o Estado não tem nenhuma pendência
de comprovação de qualquer convênio, termo de parceria ou contrato de repasse feito com a União;
b) em seu item 9:
b1) a fim de evitar o pagamento desnecessário
da comissão de compromisso, devem ser cumpridas,
e reconhecidas como tal pelo Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), preliminarmente à formalização dos instrumentos contratuais, as seguintes condicionalidades:
– adoção do Manual Operacional;
– preparação do plano de ação referente à Parte
C.3 do projeto;
– estabelecimento e operação do Projeto de
Monitoramento e Sistema de Informação (MIS);
– fornecimento, ao Banco, do Termo de Referência em relação à Parte C.4 do projeto;
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b2) as demais obrigações contratuais constantes da minuta do contrato de empréstimo, bem como
aquelas do contrato de garantia, são passíveis de
cumprimento pelas partes envolvidas, não atribuindo
ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles nor malmente assumidos em operações já contratadas
com agências oficiais de crédito.
II.2 – Parecer STN/Coafi nº 206/2002
O Parecer STN/Coafi nº 206/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
que examina o pedido de autorização do Estado do
Rio Grande do Norte para contratar a operação de
crédito, atesta o cumprimento, pelo Estado, dos limites previstos no art. 6º, § 1º, incisos I e II, e no art.
7º, incisos I, II e III, da Resolução nº 43, de 26 de
dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de
2 de abril de 2002, ambas do Senado Federal, assim como o atendimento de todas as exigências pre vistas nos arts. 6º, 7º e 21 da mesma resolução, re lativas a requisitos mínimos aplicáveis à operação
de crédito. Informa, também, que, consoante declaração firmada pelo Chefe do Poder Executivo, o
Estado não infringiu nenhuma das vedações previstas no art. 5º da referida resolução.
O parecer inclui, ainda, uma série de informações referentes à operação de crédito, já consideradas por ocasião do exame do Parecer
STN/COREF/GERFI nº 509, de 2001, no item II.1,
acima, e conclui por se posicionar favoravelmente ao
mérito do pleito, nos termos do art. 29, § 1º, da Resolução supra mencionada.
II.3 – Parecer PGFN/COF nº 1.878/2002
O Parecer PGFN/COF nº 1.878/2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da
Fazenda, examinando o Parecer STN/COREF/ GERFI
nº 509, de 2001, declara que nele se encontram informações sobre o atendimento às condições prévias à
contratação da operação financeira em apreço, previstas na Constituição Federal, na Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, no Decreto-Lei nº 1.312, de
15 de fevereiro de 1974, na Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes.
O Parecer da PGFN acrescenta, ainda, as seguintes informações:
a) em seu item 4: o Ministro de Estado da Fa zenda autorizou, em caráter excepcional, a concessão da garantia da União, mediante despacho de 27
de dezembro de 2001, atendendo, assim, a formalidade a que se refere o item 6 do exame do Parecer
STN/COREF/GERFI nº 509, de 2001;
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b) em seu item 6: o Parecer STN/COAFI nº
206/2002, que examina a operação de crédito à luz da
Resolução nº 43, de 2001, alterada pela Resolução nº
3, de 2002, ambas do Senado Federal, considerou o
Estado do Rio Grande do Norte enquadrado nos limites de que tratam o art. 6º, § 1º, incisos I e II, e o art. 7º
incisos I, II e III, da Resolução nº 43, de 2001, com a
informação de que o Estado atendeu a todas as exi gências previstas nos arts. 6º, 7º, 21 e 23, incisos, III e
IV, da mesma Resolução, pronunciando-se favoravelmente ao mérito do pleito;
c) em seu item 8: segundo informação da STN,
há débitos em nome da Secretaria de Estado da Saúde Pública, da Cia. de Processamento de Dados do
Estado do Rio Grande do Norte e da Fundação Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (FUNGEL) junto à
União e às entidades da administração pública federal;
d) em seu item 9: consulta realizada em 5 de ju nho de 2002, no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), revelou a existência de débitos em nome da Datanorte
Cia. de Processamento de Dados do Rio Grande do
Norte e do Banco do Estado do Rio Grande do Norte
S/A, os quais deverão estar regularizados previamente à celebração dos instrumentos contratuais;
e) em seu item 13: as minutas dos contratos de
empréstimo e de garantia a serem firmados com o
Banco Mundial contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira, tendo sido observado o dis posto no art. 5º da Resolução nº 96, de 1989, do Se nado Federal, que veda disposição contratual de na tureza política, atentatória à soberania nacional e à
ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos;
f) em seu item 16: a celebração dos contratos
de empréstimo e de garantia depende da assinatura
do respectivo contrato de contragarantia e da quitação dos débitos existentes, mencionados no item 9
(alínea d).
III – Voto
Com base no exposto, e considerando a expressiva relevância do Projeto de Combate à Pobreza Ru ral – PCPR-II para o Estado do Rio Grande do Norte,
manifesto-me favoravelmente a que se autorize o
Estado a realizar a pretendida operação de crédito,
assim como se autorize a República Federativa do
Brasil a prestar a garantia solicitada, nos termos do
seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 45, DE 2002
Autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte a contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total equivalente a US$22.500.000,00 (vinte e dois
milhões e quinhentos mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, com garantia da República Federativa do Brasil, destinando-se os recursos
ao financiamento parcial da segunda
fase do Projeto de Combate à Pobreza
Rural – PCPR-II.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte autorizado a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), no valor equivalente a
US$22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos
mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, destinando-se os recursos ao financiamento
parcial da segunda fase do Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR-II.
Art. 2º São as seguintes as condições financeiras da operação de crédito externo:
I – devedor: Governo do Estado do Rio Grande
do Norte;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$22.500.000,00 (vinte e dois mi lhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos
da América);
V – modalidade de empréstimo: single currency loan (moeda única – dólar dos Estados Unidos
da América com taxa de juros variável (Libor acrescida de spread) e esquema de amortização level re payment of principal;
VI – prazo de desembolso: limite: 31 de dezembro de 2005;
VII – data fixa para pagamentos: 15 de março e
15 de setembro;
VIII – amortização: vinte parcelas semestrais,
consecutivas, no valor de US$1.125.000,00 (um mi lhão, cento e vinte e cinco mil dólares dos Estados
Unidos da América) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de 2007 e a última em 15 de
março de 2017;
IX – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base na Libor semestral para dólar dos Estados
Unidos da América, acrescidos de um spread consti-
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tuído de 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano), somada ou diminuída a diferença entre
a margem média de captação do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para
cobrir empréstimos em single currency e a Libor,
também para o período, apurados durante os seis
meses anteriores aos respectivos vencimentos;
X – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (se tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os
saldos devedores não desembolsados do empréstimo, exigida semestralmente nas mesmas datas do
pagamento dos juros, entrando em vigor sessenta
dias após a assinatura do contrato;
XI – comissão à vista: 1% (um por cento) sobre
o montante total do empréstimo, sacados da conta do
empréstimo após a assinatura do contrato.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
à operação de crédito de que trata o art. 1º, tendo
como contragarantia oferecida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte as quotas de repartição
constitucional previstas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no
art. 155, todos da Constituição Federal, nos termos
do art. 167, § 4º, da mesma Constituição, bem como
outras garantias admitidas em direito.
Art. 4º As partes envolvidas na operação de crédito de que trata o art. 1º, deverão, preliminarmente às
formalizações contratuais, atender às seguintes exi gências:
I – cumprimento, pelo Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, e reconhecimento do referido
cumprimento, pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), das seguintes con dicionalidades:
a) adoção do Manual Operacional;
b) preparação do Plano de Ação referente à
Parte C.3 do Projeto de Combate à Pobreza Rural –
PCPR-II;
c) estabelecimento e operação do Projeto de
Monitoramento e Sistema de Informação (MIS);
d) fornecimento, pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), do Termo de
Referência em relação à Parte C.4 do Projeto de
Combate à Pobreza Rural – PCPR-II;
II – quitação dos débitos em nome da Datanorte
Cia., de Processamento de Dados do Rio Grande do
Norte e do Banco do Estado do Rio Grande do Norte
S/A, registrados no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal (CADIN);
III – assinatura do contrato de contragarantia a
ser concedida pelo Estado do Rio Grande do Norte à
União.
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Art. 5º O prazo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias a contar da
data de sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, de de 2002.
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PARECER Nº 673, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº
39, de 2002, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que restabelece as Resoluções nºs 14, 15 e 72, todas de 2000, do
Senado Federal.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
É submetido à apreciação desta Comissão de
Assuntos Econômicos o Projeto de Resolução nº 39,
de 2002, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que
objetiva restabelecer a vigência das Resoluções nº
14, 15 e 72, todas de 2000, do Senado Federal.
As referidas resoluções autorizavam a União a
contratar operações de crédito externo com instituições financeiras internacionais e estabelecia um
prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de
suas publicações, para que se efetivasse a celebração dos contratos de empréstimos.
Em virtude do prazo mencionado já haver se
esgotado, sem que as contratações dos financiamentos fossem efetivadas, foi apresentado o presente projeto de resolução.
II – Análise
O Projeto de Resolução nº 39, de 2002, visa,
tão-somente, restabelecer a eficácia das referidas re soluções, hoje inexistentes. Os prazos nelas estipulados para o exercício das autorizações para a contratação de operações de crédito externo acham-se ex pirados.
Inicialmente, cumpre destacar que o projeto
em exame não traz ou implica quaisquer alterações
que envolvam as condições financeiras das mencionadas operações de crédito.
Mais ainda, por ocasião de suas análises por
esta Comissão de Assuntos Econômicos, ficou evidenciado e demonstrado que as operações de crédito pretendidas e autorizadas à época cumpriam as
condições e exigências definidas nas normas do Se nado Federal e do próprio Poder Executivo que tratam do controle do processo de endividamento do
setor público.
É bem verdade que, atualmente, vige norma
que disciplina este exercício de competência atribuí-
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da ao Senado Federal pelo art. 52 da Constituição Federal distinta daquela que na oportunidade amparava
legalmente a apreciação do Senado Federal dessas
matérias financeiras.
Exigir, todavia, para o restabelecimento da vigência das resoluções mencionadas, novo rito processual, em verdade, tão-somente vem a dificultar a
implementação dos projetos vinculados, com repercussões negativas em áreas por demais carentes de
novos investimentos.
Como destacado na justificação do Projeto, “As
Resoluções nºs 14, 15 e 72, todas de 2000, autorizavam a União a contratar operações de crédito externo
destinadas ao financiamento do Programa de Modernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica
das Instituições Federais de Ensino e Hospitais Uni versitários”.
Mais adianta ressalta: “Por razões de ordem
procedimental, a contratação das referidas operações de crédito não pode ser concretizada dentro do
prazo original de quinhentos e quarenta dias estabelecido pelo Senado Federal”.
Note-se, assim, que razões de ordem técnica e
procedimental, muitas vezes fora do próprio controle
do órgão interessado, no caso o Ministério da Educação, impossibilitaram que o exercício das autorizações concedidas por aquelas resoluções ocorresse
nos prazos originalmente concedidos e fixados pelo
Senado Federal.
Registre-se, também, que, uma vez aprovado
o Projeto de Resolução nº 39, de 2002, e efetivada a
contratação das operações de financiamento externo definidas, não serão impostas quaisquer novas
restrições ao exercício do controle do processo de
endividamento da União: seus montantes, os encargos financeiros vinculados, a abservância de premissas orçamentárias preliminares, com seus limites
de contingenciamento e de priorização de gastos, a
oneração dos limites de endividamento estipulados
pelo Senado Federal, estarão presentes e serão va riáveis que, certamente, condicionarão novas contratações de operações de crédito ou de financiamento pela União.
Com efeito, o Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das
Instituições Federais de Ensino e Hospitais Universitários conta com a participação financeira de diversas fontes de financiamento externo, e de contrapartidas do MEC à conta Tesouro Nacional, que envolveram demoradas e intensas negociações, internas
e externas, não podendo, dessa forma, sofrer solu-
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ção de continuidade, sobretudo quando advinda da
interveniência de fatores de ordem puramente procedimental, e não de mérito, como já ressaltado.
Não são constatáveis quaisquer restrições no
Regimento Interno do Senado Federal que inviabilizam o restabelecimento das referidas resoluções
quanto à concessão de novo prazo para o exercício
das respectivas autorizações.
Por seu turno, a relevância do Programa de Mo dernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais de Ensino e Hospitais
Universitários justifica, quanto ao mérito, o restabelecimento pretendido no Projeto de Resolução nº 39, de
2002.
III – Voto
Inexistindo obstáculo de ordem regimental ou
jurídico, evidenciada a importância e a relevância do
programa a ser beneficiado, e entendendo que nenhuma restrição implicará ao exercício do controle do
processo de endividamento da União é nosso parecer
favorável ao Projeto de Resolução nº 39, de 2002.
Sala da Comissão, – Romero Jucá, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Re solução nº 42 a 45, de 2002, resultantes de pareceres
lidos anteriormente, ficarão perante à Mesa durante
cinco dias úteis, para recebimento de emendas, nos
termos do art. 235, II, f, do Regimento Interno; e o
Projeto de Resolução nº 39, de 2002, cujo parecer foi
lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis para recebimento de emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr.
Carlito Maia, que faleceu no dia 22 deste mês, aos 78
anos, em São Paulo.
Justificação
Morreu no final da tarde do dia 22 de junho, aos
78 anos, o publicitário Carlito Maia. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde
o início do mês.
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Nascido na cidade de Lavras, Minas Gerais, mudou-se com sua família para São Pau lo em 1936, en tão com 12 anos de idade. Em 1953 iniciou o curso de
publicidade e, em 1963, fundou sua própria agência.
Carlito foi responsável pela construção, nos
anos 60, da imagem de programas da TV Record, então a líder de audiência da TV brasileira. A ele, inclusive, é atribuído o batismo de “Jovem Guarda” dado ao
movimento musical liderado por Roberto Carlos. Também é dele a frase “É uma Brasa, Mora” e o apelido de
“Tremendão”, dado a Erasmo Carlos.
Foi autor do romance “Vale o Escrito”, lançado
pela Editora Globo em 1992, e gerente da área de
marketing da TV Globo, onde trabalhou por mais de
20 anos.
Carlito foi um dos fundadores do PT e criador de
slogans que ajudaram a difundir o partido em meados
dos anos 80. “Lula-Lá”, “oPTei” e “Sem Medo de Ser
Feliz”, temas da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 1989, são de sua
autoria.
Em sua homenagem, foi criado, em 2000, o Troféu Carlito Maia de Cidadania, que premia pessoas
que desenvolvem ações sociais em prol da cidadania
e na luta pelos direitos humanos. A segunda edição
do prêmio ocorreu no último dia 26 de abril, no teatro
São Pedro, em São Paulo. Nesse dia, já doente, Carlito
foi representado pela sua mulher, Tereza Rodrigues.
Carlito Maia pode ser considerado uma dessas
pessoas especiais que aparecem de tempos em tem pos para nos mostrar o quanto vale a pena termos o privilégio viver podermos desfrutar de sua companhia.
Carlito Maia, que tinha em Charlie Chaplin um
de seus principais inspiradores, era um exemplo de
indignação diante de toda injustiça, de qualquer des respeito aos direitos humanos e à cidadania. Ele foi
um dos maiores estimuladores de meu ingresso na
vida política, tendo muitas vezes comigo dialogado
para dar idéias e sugestões. Fez vários slogans para
as minhas campanhas como “Um candidato necessário”, “Mais do que Prefeito”, “Experimente Suplicy”,
“Pintou Limpeza”, “É do ar do Suplicy que o Senado
Precisa”. Para tantos do PT, mas especialmente para
mim, Carlito foi um verdadeiro irmão e extraordinário
companheiro.
À sua família, Maria Tereza, seus filhos Maurício,
Marquito, Mariana, Luciana e Malu, seus netos, os
nossos sentimentos de pesar e parabéns por sua grande contribuição ao Brasil de nossos melhores sonhos.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Se nador Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, morreu no final da tarde do dia 22 de junho, aos 78 anos, o publicitário Carlito Maia. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o início do mês.
Nascido na cidade de Lavras, Minas Gerais, mudou-se com sua família para São Paulo em 1936, então
com 12 anos de idade. Em 1953, iniciou o curso de pu blicidade e, em 1963, fundou sua própria agência.
Carlito foi responsável pela construção, nos
anos 60, da imagem de programas da TV Record, então líder de audiência da TV brasileira. A ele, inclusive, é atribuído o batismo de “Jovem Guarda” dado ao
movimento musical liderado por Roberto Carlos. Também é dele a frase “É uma brasa, Mora” e o apelido de
“Tremendão” dado a Erasmo Carlos. A cantora Wan derléia, lembrando desses tempos da Jovem Guarda,
esteve em seu velório, prestando a sua homenagem.
Foi autor do romance Vale o Escrito, lançado
pela Editora Globo em 1992, e gerente da área de
marketing da TV Globo, onde trabalhou por mais de
20 anos.
Carlito foi também um dos fundadores do PT –
no sentido não propriamente de ser um filiado, mas
uma das pessoas que havia abraçado a idéia – e criador de slogans que ajudaram a difundir o Partido em
meados dos anos 80. “Lula Lá”, “oPTei” e “Sem Medo de
Ser Feliz”, temas da campanha de Luiz Inácio Lula da
Silva à Presidência da República em 1989 – e que até
hoje são usados – , são de sua autoria. Em sua homenagem foi criado em 2000 o Troféu Carlito Maia de Ci dadania, que premia pessoas que desenvolvem ações
sociais em prol da cidadania e na luta pelos direitos humanos. A segunda edição do prêmio ocorreu no último
dia 26 de abril no Teatro São Pedro, em São Paulo. Nesse dia, já doente, Carlito não pôde estar presente e foi
representado pela sua mulher, Tereza Rodrigues.
Carlito Maia pode ser considerado uma dessas
pessoas especiais que aparecem de tempos em tem pos para nos mostrar o quanto vale a pena termos o privilégio de viver podendo desfrutar de sua companhia.
Carlito Maia, que tinha em Charlie Chaplin um
de seus principais inspiradores, era um exemplo de
indignação diante de toda injustiça, de qualquer des respeito aos direitos humanos e à cidadania. Ele ex pressava o seu sentimento com a maior criatividade e
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assertividade. Ele foi um dos maiores estimuladores
de meu ingresso na vida política ao lado de Cláudio
Abramo, tendo muitas vezes comigo dialogado para
dar idéias e sugestões. Fez vários slogans para as
minhas campanhas como “Um candidato necessário”, “Mais do que Prefeito”, “Experimente Suplicy”,
“Pintou limpeza”, “É do ar do Suplicy que o Senado
precisa.” Para tantos do PT, mas especialmente para
mim, Carlito foi um verdadeiro irmão e extraordinário
companheiro.
À sua família, Maria Tereza, seus filhos Maurício, Marquito, Mariana, Luciana e Malu, seus netos,
como a querida Olívia, nossos sentimentos de pesar
e parabéns pela extraordinária contribuição do Carlito
ao Brasil de nossos melhores sonhos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, é com sentimento muito forte do ponto de vista emocional que acabo de estabelecer contato
com o Hospital Evangélico da cidade de Anápolis, que
transmitiu um boletim comunicando o óbito do ex-Senador Henrique Santillo, ex-Governador do Estado de Go iás, 1º Secretário desta Casa, Deputado Federal, Prefeito de Anápolis e talvez um dos maiores nomes que te nham passado por esta Casa representando o Estado
de Goiás. Desde ontem o quadro era grave. Há instantes, o médico responsável me afirmou que acabara de
assinar, com grande pesar, o atestado de óbito do emi nente ex-Senador Henrique Santillo.
Sr. Presidente, pela luta da criação do Tocantins
e pela própria história de Goiás, é muito difícil registrar aqui neste momento o que representa para todos
essa ocorrência, na tarde de hoje, em Anápolis, cidade natal de S. Exª e de onde foi Prefeito. A comoção
toma conta dessa cidade do Estado de Goiás.
Ao comunicar o fato à Mesa, faço-o sabendo
que grande parte dos Colegas presentes aqui conviveu com Henrique Santillo nesta Casa. Sei das providências que a Mesa normalmente toma nesses casos, as informações necessárias e inclusive o recebimento do comunicado oficial, Sr. Presidente, mas já
tendo eu falado com o médico que assinara o boletim,
senti-me na obrigação de comunicar, com profundo
pesar, esse fato ao Senado da República do meu
País.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
permita também que preste as homenagens ao
ex-Senador Henrique Santillo, que, por alguns meses
pertenceu, com seu irmão, ao Partido dos Trabalhadores nos anos oitenta, logo no início. A nossa homenagem à sua família.
E juntamente com o Senador Eduardo Siqueira
Campos, se me permitir S. Exª, eu gostaria de assinar
o seu requerimento em nome do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, colocarei em votação o requerimento de V. Exª com referência ao falecimento do inesquecível publicitário Carlito Maia.
Em votação o Requerimento nº 419, de 2002.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
se associa a essa homenagem póstuma que se presta neste momento por meio do requerimento firmado
pelo Senador Eduardo Suplicy à figura de Carlito
Maia, ao mesmo tempo em que, tendo recebido co municação por parte do ilustre Senador Eduardo Siqueira Campos do falecimento de Henrique Santillo,
que foi Senador nesta Casa e que conheci como Go vernador de Goiás ao tempo em que eu estava à frente da Superintendência de Desenvolvimento do Cen tro-Oeste (Sudeco), período durante o qual mantive
com S. Exª longa convivência, a Mesa evidentemente
manifesta seu pesar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Acabamos de receber requerimento redigido pelos Senadores Eduardo Siqueira Campos, Lindberg Cury e Edu ardo Suplicy.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 420, DE 2002
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Governador e ex-Senador Henrique Santillo.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao
Estado de Goiás e cidade de Anápolis.
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Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Solicito a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas aditar
o Estado do Tocantins às homenagens póstumas
pelo falecimento ao ex-Senador Henrique Santillo. S.
Exª era o Governador enquanto éramos território goiano e foi um dos grandes lutadores pela criação do
Estado do Tocantins.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Solicito
a palavra para encaminhar a votação, como um dos
autores do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra para encaminhar a votação.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, acabei de tomar conhecimento do falecimento do Sr. Henrique Satillo, que é da mesma cidade que eu. Convivemos por mais ou menos 50 anos.
S. Exª teve uma carreira muito brilhante: iniciou
como Vereador, foi Prefeito de Anápolis, Deputado
Estadual, Governador do Estado, Deputado Federal,
Senador e Ministro, enfim, ocupou todos os principais cargos políticos deste País. Recentemente, foi
acometido por essa doença, mas ao longo desses
anos teve uma vida de político bem-sucedido desde
o início. É por essa razão que quero, como anapolino, deixar bem claro nosso lamento por tão grave
acontecimento quanto a perda de Henrique Santillo.
Acompanho o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento firmado pelos Senadores Eduardo Siqueira Campos, Lindberg Cury e Eduardo Suplicy, referentemente ao passamento do ex-Governador do Estado de Goiás, Henrique Santillo.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Evidentemente, a Mesa se associa a esse voto de profundo pesar.
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Como já disse, mantive, durante algum tempo,
como Presidente da Sudeco, estreita relação com o
ex-Governador Henrique Santillo, que, à época, era
Governador do Estado de Goiás. Eu o admirava por
sua persistência, por sua dedicação e por sua combatividade na defesa dos interesses do Estado de Goiás.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o desejo
era o de encaminhar a votação, mas de qualquer
forma, quero registrar a palavra do PDT nessa homenagem póstuma que se justifica pela grandeza
do político que foi Henrique Santillo. Um do mais
combativos Parlamentares que o Congresso Nacional recebeu em toda sua história. Acompanhei S.
Exª muito de perto, desde o MDB autêntico até sua
luta no Governo de Goiás. Fica o registro da homenagem póstuma do PDT ao ilustre político e grande
homem público que foi Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à designação desta Presidência; os Senadores do BLOCO PSDB/PPB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP Nº: 39

Publicação DOU: 17-6-02

Assunto: Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências.
Titulares
Senador Eduardo Siqueira Campos
Senador Romero Jucá
Senador Freitas Neto
Suplentes
Senador Luiz Otávio
Senador Benicio Sampaio
Senador Ricardo Santos
Brasília, 25-6-02. – Senador Geraldo Melo.
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OF. N° 079/02-GLPFL
Brasília, 25 de junho de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito seja feita a
substituição na indicação dos membros da Comissão
Mista incumbida do estudo e parecer da Medida Pro visória nº 41, de 20 de junho de 2002, que “Altera a
Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dis põe sobre a incidência da contribuição para os Pro gramas de Integração Social e de formação do Patrimônio – PIS-Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, nas operações de venda dos produtos que especifica, e dá ou tras providências” ficando assim constituída:
Titulares
Adir GentiL
Waldeck Ornelas

Suplentes
José Jorge
Mozarildo Cavalcanti

Atenciosamente, Senador José Agripino, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes de
conceder a palavra ao Senador Álvaro Dias, como Líder, para, nos termos regimentais, fazer comunicação
de interesse partidário, gostaria de reiterar convite
aos membros da Mesa e aos Líderes dos partidos po líticos com assento no Senado para uma reunião
amanhã, às 12 horas, na residência oficial da Presidência do Senado, a fim de tratarmos de diversos as suntos de interesse da Casa.
É muito importante que as Lideranças de todos
os partidos, assim como os meus companheiros de
Mesa compareçam ao meio-dia. Acredito que até lá o
jogo do Brasil, se Deus quiser, terá terminado, com a
nossa vitória. Eu ratifico o convite feito na semana
passada.
Tem a palavra o Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o crescimento avassalador da criminalidade e da violência no País vai se tornando a cada
passo verdadeira paranóia. O objetivo da nossa pre sença nesta tribuna hoje é fazer algumas reflexões
sobre a política de segurança no Brasil e especificamente no Paraná.
A sensação que prevalece em todo os Estados
é de insegurança e vulnerabilidade. Os temas da violência urbana assumem o topo da política nacional.
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Todos os estudos são unânimes em apontar que nos
Estados brasileiros a situação da segurança pública é
complexa e caótica. Complexa porque envolve ver tente social (pobreza, ignorância, desigualdade na
distribuição de renda, educação) e caótica porque o
Estado é ineficiente e não consegue inibir a criminalidade por inúmeros fatores, como falta de estrutura
básica, aparelhamento adequado, incapacidade da
polícia para apurar os crimes, baixos salários, corrupção, ilegalidades, arbitrariedades, crime organizado,
certeza da impunidade, facilidade de aquisição de armas e drogas, falta de integração de registros criminais entre os Estados e Detrans, desarmonia entre o
Poder Judiciário, o Ministério Público e polícias, pre cariedade do sistema prisional, migração da população urbana e rural para os grandes centros entre outros inúmeros fatores.
Isso tudo causa violência e insegurança à sociedade. Onde o crime manda não há democracia, não
há direito; há força, medo, intimidação. O Crime organizado corrói o alicerce do Estado, rompe o tecido social civilizado, instaura o darwinismo social. Onde há a
lei do cão não há democracia.
Os dados organizados obrigam os dirigentes
políticos a redefinir prioridade e procedimentos . De senhar a nova arquitetura para a segurança pública
requer vontade e estratégica.
Esse planejamento terá que levar em conta os
acontecimentos desenhados pelo Ministério da Justiça sobre a estrutura e organização das instituições de
segurança pública no Brasil, cujos rumos deverão ser
adotados pelos Estados membros.
A preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado é
missão específica das polícias atuais, que no Brasil
estão elencados no art. 144 da Constituição Federal,
que são: Polícia Federal e Estadual.
Na esfera federal, temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Na esfera estadual, a Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros e a Guarda Municipal.
O sistema de segurança pública está afeto nos
Estados às polícias civis e militares. Às primeiras
cabe os atos de polícia judiciária e às segundas, o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.
A atividade de polícia é civil, como civil são a sociedade e o Governo democraticamente constituído
por ela. O Estado detém o poder de polícia, para disciplinar as atividades dos indivíduos em sociedade,
cuja convivência deve ser harmônica. Os agentes pú-
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blicos irão exercer esse poder em nome do Estado,
para cumprir e fazer cumprir a lei nas questões atinentes ao policiamento e ao combate à criminalidade.
O Projeto de Emenda Constitucional que está
em discussão no Congresso Nacional visa à fusão ou
à unificação das atividades de polícia judiciária com
as da polícia ostensiva, com escopo da manutenção
da ordem pública, criando uma nova Polícia com ca racterísticas híbridas, estruturada para corresponder
aos anseios da sociedade quanto ao atendimento e
oferecer combate mais eficiente à criminalidade.
A violência e a insegurança não são problemas
novos. A criminalidade sempre esteve presente em
toda a história da humanidade. A diferença é que, na
antiguidade, buscavam-se soluções para o banditismo, abusando do poder, apenando cruelmente, sem
respeito aos direitos humanos, hoje considerados
fundamentais. Tais garantias vieram com o pensamento iluminista da segunda metade do século XVIII,
especialmente com o italiano Cesare di Beccaria.
Crimes contra o patrimônio, contra as pessoas,
contra o Tesouro, contra a administração pública sempre existiram. Eles remontam à mais antiga coletividade. O que a nova sociedade vem presenciando é a criminalidade apoiada pelo desenvolvimento industrial e
tecnológico. O banditismo utiliza técnicas mais recentes, sendo mais ágeis que a polícia. Nos últimos dez
anos, o aumento da criminalidade subiu assustadoramente. A revista Veja a traz notícia dizendo que o surto de violência é patrocinado por jovens de vinte anos.
E mais: as ações dos bandidos são ousadas.
E a polícia está preparada para combater o cri me com técnicas novas e mais ágeis? O que pensa o
Estado a respeito da justiça, da democracia, da política, da economia, da igualdade e da liberdade?
Como solucionar a insegurança numa sociedade desigual? E a Índia, que tem desigualdades maiores e índices de criminalidade menores? Somos um
país injusto e muito ainda deve ser feito para que as
diferenças sociais sejam reduzidas. Se não é possível
dar igualdade plena aos indivíduos, como minimizar a
insegurança deles?
Saímos de um regime militar, em que a vontade
popular não era respeitada, para uma democracia
que se consolida, em que a vontade da sociedade
deve imperar. Percebe-se que a sociedade brasileira
está mais responsável na administração da coisa pú blica, porém ainda há muito o que fazer, pois a corrupção, a impunidade, o aumento da criminalidade assustam a todos.
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A decisão política firme de todos é imperiosa. É
esse o papel dos dirigentes sociais (presidente, governadores, prefeitos). Enquanto as leis não avançam, é
preciso haver mais policiais nas ruas, assegurar à sociedade que os bandidos permanecerão na cadeia até o
último dia de sua sentença, melhorar a educação dos
menores, evitando a delinqüência juvenil.
Os interesses de corporações a respeito da unificação e da integração das polícias não podem ser
maiores que o interesse geral. Os bandidos não deixarão de atuar porque estão ouvindo discursos e pa lavras bonitas. É preciso agir contra a criminalidade.
A segurança pública é atribuição dos Estados,
que têm o poder e o dever de assumir responsabilidades e não devem os governantes subtrair-se ao ônus.
Este é o momento de assumir compromissos, de firmar alianças com os entes públicos federais, estaduais, municipais e com a sociedade civil.
Não é difícil o diagnóstico. Há a ruptura moral da
Polícia, causada pela má remuneração, pelas interferências políticas, pela leniência hierárquica, pela quase terceirização (privatização) da atividade policial e
pelo corporativismo nefasto; fragilidade dos agentes
policiais diante das injunções políticas estaduais e
municipais; impunidade que estimula a criminalidade;
facilidade na aquisição de armas e drogas; inexistência de instrumentos de coordenação condizentes com
a definição constitucional da segurança pública como
responsabilidade de todos e a sociedade civil; precariedade dos mecanismos de premiação e incentivo à
boa conduta policial; precariedade da assistência à
saúde dos policiais, diante do risco profissional; pre cária estrutura das Polícias nos Estados e conseqüente incapacidade em apurar crimes; falta de equipamentos periciais, bem como equipamentos com
tecnologia para a polícia ostensiva e administrativa; a
inexistência de verbas para manutenção da atividade
policial cria vínculos e interferências policiais e particulares; desarmonia e falta de cooperação entre policiais militares, civis federais, rodoviários, ferroviários,
Detrans, Ministério Público e juízes; inexistência de
integração entre os registros de dados criminais e os
órgãos públicos; inexistência de mapeamento para
controle de locais com maior índice de criminalidade;
inexistência de carreira policial: não há perspectiva de
promoção por antiguidade e mérito para os bons policiais; a inexistência de carreira policial possibilita desvios de funções; contratação de quadro de apoio ad ministrativo; baixos salários que levam, até mesmo os
bons policiais, à prática dos “bicos” para a complementação da renda familiar; insuficiência do controle
externo para a apuração de corrupção e violência po-
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licial; ouvidoria independente, sem vínculo com as polícias; criação de guardas municipais sem articulação
e uniformidade entre os Municípios; falta de tratamento e articulação das informações coletadas pela Polícia; inexistência de amparo à família de policiais que
se tornam inválidos ou falecem em serviço; inexistência de programas sociais para crianças e adolescentes ocasionando aumento da criminalidade juvenil.
Saulo Ramos diz: “enquanto nossa infância não for
assistida, o País continuará acuado pela criminalidade”; poucos estabelecimentos para recolhimento e
educação de menores infratores; alta reincidência criminal; ausência de estrutura do sistema prisional: falta de vagas para presos condenados; falta de presídios abertos que possibilitem a reintegração do condenado; inexistência de cadeias provisórias, destinadas
aos presos não condenados, que ficam amontoados
em distritos policiais; inexistência de presídios industriais e de formação profissional; inexistência de pre sídio de segurança máxima; ausência de políticas pú blicas para privilegiar atividades preventivas; integração das Estruturas Policiais; inexistência de escola de
inteligência; inexistência de sítio para banco de dados
da Secretaria de Segurança Pública do Paraná: con trole dos atos da Administração Pública pela sociedade: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e eficiência; ausência de treinamento: é comum sair da Academia e nunca mais ser
treinado, prejudicando as atividades policiais; inexistência de programas de reintegração e reinserção do
delinqüente na sociedade, o que faz com que volte a
delinqüir.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse di agnóstico é pessimista. Como ensina o filósofo italiano Antonio Gramsci, devemos e podemos ser pessimistas no diagnóstico, mas temos o dever de ser oti mistas em relação às propostas e às soluções para
um setor tão complexo e caótico como a segurança
pública no Brasil.
A ratio essendi do Estado é a segurança pública. Sem ela os indivíduos voltam à situação primitiva,
no dizer de Hobbes, guerra de todos contra todos.
O Estado Democrático de Direito é garantia de
civilidade que deve estar ao alcance de todas as pes soas; os dirigentes políticos democráticos não devem
ter medo de afirmar sua disposição de lutar contra o
crime; não se tornarão déspotas, tiranos, se munidos
da força das normas legais empenharem-se com toda
a energia da alma para propiciar ambiente pacífico às
pessoas.
Onde o crime manda não há democracia, não
há direito; há força, há medo, intimidação. Os dirigen-
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tes políticos têm o dever de levar a luz da Constituição
Federal a todos os cantos do Brasil. O crime organizado corrói o alicerce do Estado, rompe o tecido social
civilizado e instaura a lei do cão.
Medo, silêncio, angústia. O ambiente social que
queremos é de tranqüilidade para que todos possam
viver, trabalhar, alegrar-se, desenvolver as potencialidades produtivas deste povo que tem na sua fisionomia a marca do mundo. Somos um ponto de encontro
dos povos do mundo e podemos provar que culturas
diferentes podem entrelaçar-se, crescer e brilhar.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Álvaro Dias, quero me associar ao discurso que V.
Exª faz. Realmente, o diagnóstico é completo, mas
muito pessimista. E solução há. René Descartes, em
seu livro “Discurso sobre o Método”, escrito em 1630,
disse que todo grande problema se divide em pequenos problemas. Já temos a definição e até a segmentação do que deve ser feito. É preciso apenas começar a resolver as questões. Lamentavelmente, temos
reclamado com insistência neste País, mas muito
pouco foi realizado com seriedade. Vimos os exemplos de Nova Iorque, onde havia um problema terrível
que já foi solucionado. É verdade que, naquela região,
há algumas diferenças: a Polícia é municipal. Embora
haja no País as Polícias estaduais, normalmente a
Polícia municipal tem muita força, o que faz com que o
prefeito seja muito cobrado. No Brasil, chegamos a
um momento difícil. No Rio de Janeiro, a situação está
caótica. Se não tomarmos logo uma decisão, ficará incontrolável. O problema está se expandindo por todo
o Brasil. Na semana passada, fiz um discurso e falei a
respeito de duas cidades do Rio Grande do Norte,
onde 20 indivíduos armados de metralhadoras atiraram nos próprios policiais, ordenando-lhes que dançassem em praça pública, e assaltaram três bancos
em ambos os municípios. Precisamos tomar providências. Sou solidário a essa questão. V. Exª trouxe
um tema atual, que urge uma solução.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. V. Exª tem razão. Não
bastam providências administrativas que impliquem a
alocação de recursos maiores para o setor de segurança pública, a aquisição de equipamentos modernos e armamentos e um contingente policial adequado para atender às ruas e às praças públicas, inclusive à área rural. O que existe, acima de tudo, é a ne -
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cessidade de a autoridade governamental se impor. A
ausência da autoridade estimula o crescimento da violência e da criminalidade. Nos locais onde o Governo se impõe, como no caso de Nova Iorque, citado por
V. Exª, o desestímulo certamente afugenta os criminosos. Além de todas as medidas de natureza legislativa adotadas por esta Casa do Congresso Nacional,
e de natureza administrativa, como procuram alguns
governos adotar, é preciso postura e um comportamento vigoroso no enfrentamento aos marginais. No
entanto, alguns governos falham exatamente nesse
aspecto fundamental.
O desafio é gigantesco. As precárias condições
sociais, somadas à tibieza dos dirigentes públicos,
produziram situação muito ruim. Porém, com o ataque
simultâneo aos problemas sociais que contribuem
para gerar criminalidade e à impunidade daqueles
que praticam condutas criminosas, creio possível mudar o cenário.
Segurança pública é construção social complexa. Envolve duas vertentes: uma que é o ataque às
causas sociais (pobreza, ignorância, desigualdade na
distribuição da renda) e a segunda vertente é impedir
que os crimes permaneçam impunes (trabalho preventivo e repressivo)
A sociedade clama por uma política de segurança de qualidade que, ao mesmo tempo, controle a criminalidade, aumente o sentimento de segurança do
cidadão, melhore a eficiência do sistema de justiça
criminal e que resgate a confiança da população que
desapareceu em razão de tanta violência, corrupção,
ilegalidades e arbitrariedades inadmissíveis no Esta do Democrático de Direito.
Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha,
em junho de 2000, dois terços dos brasileiros sentem
mais medo do que confiança na polícia do País.
É preciso mudar o cenário paranaense: queremos tranqüilidade, confiança e segurança.
Falácias não inibem a criminalidade, não trazem
confiança e segurança à população.
A falta de vontade dos governantes na implementação de políticas básicas é um dos fatores responsáveis pelo aumento da criminalidade em todas as faixas
etárias. A vontade política deve ser a ação. É preciso
modificar o cenário paranaense. De propostas e intenções porque delas, é bíblico, o inferno está cheio. Um
outro mundo é possível com mais ação e vigor.
O combate à violência é responsabilidade de todos os órgãos públicos. Tal esforço deve envolver
toda a sociedade em um repúdio comum aos que evocam a violência. É preciso extinguir o ciclo odioso da
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violência com ações integradas da União, Estados e
Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Benício Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, como Líder, por vinte minutos, para uma comunicação de interesse partidário, nos termos do art.
14, II, b, do Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores,
o Presidente José Dirceu, a Executiva Nacional, on tem reunida, todos nós ficamos estupefatos quando
tomamos conhecimento dos documentos da Polícia
Federal, que vem realizando trabalhos de apuração
de fatos que tipicamente estão sendo caracterizados
pela má-fé, por perseguição, espionagem política e,
em especial, em período pré-eleitoral.
O eminente advogado Márcio Tomás Bastos,
ex-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
observou esses documentos e também mostrou a
sua indignação diante daquilo que é muito estranho.
Por exemplo, em 4 de dezembro de 2000, o delegado
da Polícia Federal que acompanhava a CPI do Narcotráfico solicitou ao Coordenador-Geral da Central de
Polícia um encaminhamento de informação que, por
meio do presente, dirijo a V. Sª a informação elaborada pelo EPF Paulo Roberto Poloni Barreto referente
às denúncias elaboradas por Fernando Tenório Cavalcanti, relativo a fatos criminosos que ocorreram na
cidade de São Bernardo do Campo.
Assinado por Alberto Lasserre Kratzl Filho.
Daí vem a informação proveniente da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o avanço
e a impunidade do narcotráfico à Coordenação-Geral
de Assessoramento e do EPF Paulo Roberto Poloni
Barreto, que é escrivão, ao Delegado da Polícia Federal Alberto Lasserre Kratzl Filho.
Sr. Delegado, através do presente, informo a V. Sª que, na tarde de ontem, recebi
ligação telefônica de um indivíduo dizendo
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se chamar Fernando Tenório Cavalcanti,
ex-prefeito municipal de São Bernardo do
Campo...
Isso não é verdade, acabo de ligar para o Presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Cam po, que me informou que essa informação de que esse
senhor seria ex-prefeito de São Bernardo não é verdade, nunca houve um ex-prefeito com esse nome.
...informando que é sabedor de diversas irregularidades ocorridas naquele município, inclusive envolvendo Luiz Inácio Lula
da Silva, possuidor de alguns imóveis, mas
registrados em nome de terceiros.
Essa é a denúncia não verdadeira por um indivíduo que se diz ex-prefeito de São Bernardo, o que
nunca foi. E esclarece que a CPI estava na fase final
do relatório, não havendo condições de realizar diligências, mas que efetivaria o registro e o encaminhamento das denúncias. E este Paulo Roberto Poloni
Barreto, com todo o descuido possível, encaminha
isso a Wellington Ferreira, agente da polícia federal,
em 13 de dezembro de 2000. Daí vai a despacho de
Gilvan de Sousa Figueiredo, em 4 de abril de 2001,
pedindo diligências necessárias sobre a veracidade
da denúncia. Prossegue em 5 de abril de 2001, outro
despacho do Sr. José Wellington Ferreira; há um des pacho, em 8 de novembro de 2001, pelo chefe do
DCOIE, Paulo de Tarso Teixeira. E Paulo Tarso de Oliveira Gomes despacha, em 27 de dezembro, para
Rômulo, que analise os fatos. Esse Delegado, Rômulo Fisch de Berrêdo Menezes:
...da análise de tais documentos, verificamos que os mesmos, a nosso ver, não
apresentam as evidências específicas capazes de ensejar uma investigação delimitada
em termos de objeto, materialidade, autoria.
Sendo certo, ademais, que também não
consta registro de nenhuma outra medida
adotada pela SRCO no intuito de aprofundar
a apuração dos fatos narrados na exordial,
tendo sido, infelizmente, desperdiçada, pelo
visto, a oportunidade de entrevista direta
com o autor das denúncias.
Uma displicência seriíssima.
Assim sendo, concordo com o posicionamento exposto pelo APF Gilvan no sentido de que, para o melhor esclarecimento
quanto ao teor das denúncias e a eventual
conexão entre essas e a documentação
apresentada, deverá esse processado ser
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remetido à SR para consecução de diligências respectivas, tendo em vista a natureza
do assunto e a maior facilidade operacional
daquela descentralizada.
Isso em 6 de fevereiro de 2002. Sr. Presidente,
parece que essas pessoas estão brincando de trabalho na Polícia Federal.
Finalmente, em 8 de fevereiro de 2002, há um
despacho do delegado Paulo de Tarso Teixeira:
Concordamos com a manifestação de
Rômulo Fisch de Berrêdo Menezes. Providencie cópia do expediente, encaminha-se o
presente procedimento para conhecimento
e providências.
E por aí vai uma investigação sobre o Presidente de honra do PT e candidato à Presidência, com
uma dramática falta de responsabilidade.
Sr. Presidente, não é apenas isso, pois também,
em 24 de janeiro de 2002, quatro dias após o assassinato do Prefeito Celso Daniel, de Santo André, eis
que o Sr. Marcelo Vieira Godoy encaminha ao Juiz
Corregedor Maurício Lemos Porto Alves diversas solicitações de interceptação telefônica de inúmeros telefones, alguns celulares, outros fixos, e assim prossegue fazendo nos dias seguintes – 24, 28 e 30 de janeiro – , solicitando que possa haver a interceptação telefônica para se saber, via fone ou e-mail, dos registros das ligações originadas e terminadas pelos mencionados terminais, a localização dos mesmos, identificação de ERBs, bem como de outros terminais da
mesma empresa que venham a se relacionar com
ele, a qual entendemos ser de suma importância para
a investigação criminal, pois, segundo análise de in formações e relatórios de operações oriundos de nossos congêneres e outros órgãos de combate ao nar cotráfico, os referidos terminais telefônicos estariam
sendo utilizados sistematicamente como meio de
contato na articulação de organização criminosa, atuando junto ao tráfico de drogas.
Assim, pedem o registro dos telefonemas, por
exemplo, do Prefeito de Santo André, João Avamileno; do Secretário de Governo Gilberto Carvalho; do
Sr. Klinger Luiz de Oliveira Sousa, Secretário de Serviços do Município de Santa André.
E há, Sr. Presidente, um relatório, datado de 23 de
janeiro de 2002, denominado “Operação Távola Redonda”, em que se procura relacionar o narcotráfico com o
seqüestro de Celso Daniel e aquelas pessoas que, conforme efetivamente se verificou, foram as responsáveis
pelo seqüestro – e que acabaram confessando – , re-
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alizando-se um trabalho que chamo de “marca bar bante” – o pior possível. Nesse mesmo período, neste
semestre, em fevereiro, março e abril, a Polícia Civil do
Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança do
Estado de São Paulo e os responsáveis pela Delegacia Anti-Seqüestro fizeram um trabalho sério, definindo
as responsabilidades pelo seqüestro e assassinato de
Celso Daniel. Foram ouvidos praticamente todos os
suspeitos. Se não me engano, um ou dois ainda estão
foragidos, mas os demais já foram detidos, estão pre sos e confessaram sua participação no crime. Até
agora não há outra pessoa envolvida que não esses
criminosos. Portanto, não estaria havendo o tipo de
relacionamento que aqui é levantado como suspeito.
Nessas circunstâncias, Sr. Presidente, considero fundamental dar entrada a um requerimento ao Ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, no sentido de
que S. Exª explique por que razão a Polícia Federal realizou tais procedimentos de averiguação e de investigação que parecem caracterizar o uso abusivo por
parte de um órgão da Polícia Federal ao querer saber
das ligações telefônicas do Prefeito Celso Daniel e
pessoas a ele ligada como: o Prefeito João Avamileno; a Srª Ivone de Santana, namorada do Prefeito
Celso Daniel; Gilberto Carvalho, seu secretário de
Governo; Klinger Luiz de Oliveira Sousa e outras.
Ora, Sr. Presidente, queremos registrar que o
Partido dos Trabalhadores, relativamente ao episódio
de Santo André, quer que seja feita toda apuração
adequada e responsavelmente. Ali, em Santo André,
no órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar os
atos do Executivo, o Partido dos Trabalhadores, por
unanimidade de seus Vereadores, votou favoravelmente à constituição de CPI, cujos trabalhos estão
em andamento. Nesta semana, está ouvindo as diversas testemunhas e todos os envolvidos no episódio.
Somos a favor do esclarecimento.
Solicitamos ao Ministro da Justiça que explique
as razões pelas quais a Polícia Federal está realizando esse tipo de apuração e investigação. Assim, Sr.
Presidente, avaliamos como muito importante que o
Ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior – bem como
a Polícia Federal – preste informações a respeito do
assunto.
Sr. Presidente, tendo em vista os episódios havidos ontem no Rio de Janeiro, em que a sede da Prefeitura Municipal sofreu um atentado com mais de 30 tiros, dadas as circunstâncias, gostaria de solicitar seja
transcrito, nos Anais de hoje, para reflexão nossa, o
artigo hoje publicado pelo Jornalista Jânio de Freitas,
na Folha de S. Paulo, denominado “Sem Defesa”, no
qual ele diz:

547
Quarta-feira

26 13219

Estão fazendo do Rio uma cidade infeliz. Há muitas maneiras de tornar uma cidade infeliz. Nova York era feliz, Tel Aviv já teve
ares felizes, Berlim foi tirada de uma felicidade imensa e teve de sofrer muito até recuperá-la. O caso do Rio não se compara a
esses casos extremados. Por sorte sua, escolheram outros modos de fazê-la infeliz.
Nem chegam a ser modos originais no Brasil, são apenas modos perversos, como todos os modos de causar infelicidade, seja
de que tamanho for e que infelicidade for.
Peço seja transcrito na íntegra, Sr. Presidente. E
leio as perguntas que, regimentalmente, encaminho
ao Ministro da Justiça:
1º – Quais os critérios adotados pela Polícia Federal para considerar procedente uma denúncia e a
partir dela abrir uma investigação?
2º – Como explicar a abertura de investigações
contra o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e contra o Partido
dos Trabalhadores com base em denúncias elaboradas
por um suposto ex-Prefeito de São Bernardo de nome
Fernando Tenório Cavalcante (que não era Prefeito)?
3º – Cópias dos relatórios produzidos pela Polícia
Federal resultantes das denúncias acima referidas;
4º – Como justificar os procedimentos de investigação e de interceptação telefônica de autoridades
à Prefeitura de Santo André associando-as com epi sódios referentes ao narcotráfico, ao sequestro e ao
assassinato do ex-Prefeito Celso Daniel, tendo em
vista que a investigação da Polícia Civil do Estado de
São Paulo, que foram acompanhados pela Polícia Federal, não as relacionaram com tais fatos?
A Imprensa nos dá conta de procedimentos investigatórios adotados pela Polícia Federal contra
membros do Partido dos Trabalhadores, com base
em denúncia formulados por telefone por indivíduo
que se autodenominou ex-prefeito da Cidade de Santo André. Nunca houve um prefeito com esse nome.
Além disso, a Polícia Federal utilizou de forma
indevida o relatório da CPI do narcotráfico para solicitar a quebra do sigilo telefônico e bancário do candidato à Presidência da República e de membros dos
Partidos dos Trabalhadores.
As informações aqui solicitadas são de grande
importância para que possamos fiscalizar a forma
como a Polícia Federal vem tentando intimidar candidatos de Partidos de Oposição às próximas eleições.
Na verdade desejo realizar uma pequena correção aqui:”para solicitar a quebra do sigilo telefônico e
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bancário do Prefeito de Santo André e de diversos
membros do PT”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
JANIO DE FREITAS
Sem defesa
Estão fazendo do Rio uma cidade infeliz. Há muitas maneiras de tornar uma cidade infeliz. Nova York
era feliz, Tel-Aviv já teve ares felizes, Berlim foi tirada
de uma felicidade imensa e teve que sofrer muito até
recuperá-la. O caso do Rio não se compara a esses
casos extremados. Por sorte sua, escolheram outros
modos de fazê-la infeliz. Nem chegam a ser modos
originais no Brasil, são apenas modos perversos,
como todos os modos de causar infelicidade, seja de
que tamanho for e que infelicidade for.
Cesar Maia está pedindo que o governo federal
instaure o Estado de Defesa no Rio. O Rio está muito
precisado de defesa, mesmo. Contra a bandidagem
matriculada, o Rio pode se virar, quando quiser de
fato. Mas contra o prefeito Cesar Maia é mais difícil, e
não é menos grave, nem menos necessário, nem menos urgente.
Quando Cesar Maia era secretário da Fazenda
do primeiro governo Brizola no Rio, com desempenho
brilhante, começou uma série de saques a supermercados, todos na mesma região suburbana. O jornal e a
TV globalmente inimigos de Brizola acusaram seu go verno – ineficiente, populista e agravador dos males.
Já instalada a inquietação generalizada, a polícia afi nal conseguiu prender o organizador de um saque. Era
sargento da Vila Militar. Brizola guardou o segredo.
Exceto para os comandos militares da época, informados de que a prisão do sargento permitiria um escândalo internacional. Não houve mais saque, nem um.
Depois começou a série de arrastões de delinqüentes nas praias. Desde o primeiro, em Copacabana, uma multidão de atacantes surgida em segundos
na areia, por coincidência lá estavam câmeras registrando vídeos. A coincidência não perdia um só arrastão. Sempre para a exibição fantástica na noite de do mingo. Mais recados, para novos destinatários, e não
houve mais arrastões nem coincidências televisivas.
Cesar Maia acompanhou, de um lugar privilegiado, esses e outros episódios que ameaçavam a permanência de Brizola no governo. Na madrugada de domin-
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go para ontem, dispararam tiros de fuzil, dizem que
mais de uma centena, e duas granadas de uso militar
em dois prédios administrativos da prefeitura do Rio.
Cesar Maia já estava muito ocupado com a fácil
tarefa de agitar contra o governo de Benedita da Sil va, para favorecer a candidata que inventou depois da
repentina reviravolta que o aliou ao José Serra, por
ele tão insultado. O novo episódio incandesceu-o. Acionou prontamente a mídia prontamente disposta a todos os sensacionalismos policiais, desde que prejudiquem os políticos não colaborativos – por exemplo,
permitindo construção de edifícios em área de preservação ambiental, em troca do presente de um dos
conjuntos do prédio. E Cesar Maia produziu a idéia
fulgurante do Estado de Defesa.
O Rio não tem apenas Polícia Civil e Polícia Militar. Tem Guarda Municipal, também. Idéia de Cesar
Maia. A guarda custa um dinheirão aos cariocas e não
pára de crescer. Mas o que guarda a guarda de Cesar
de Maia, se não guarda nem a prefeitura de Cesar
Maia? Pode ser que o pedido de Estado de Defesa
seja para defender a guarda, porque as áreas da cidade abandonadas pelo poder público de Cesar Maia
estão mesmo muito abandonadas e cansadas de
abandono.
Se não tiver ao menos esse propósito, o pedido
de Estado de Defesa pareceria apenas um desvario.
Um a mais ou menos não faz diferença, é verdade.
Mas este teria um abominável sentido fascistóide. É
claro que nada se faria contra o crime organizado nos
30 dias, prorrogáveis por mais 30, que a Constituição
determina para o Estado de Defesa. E por que deveriam os cariocas ficar proibidos, durante aquele prazo,
de reunir-se por qualquer modo e ter a correspondência e os telefonemas sujeitos à violação policial? Pois
é para essas necessidades, em situações de instabilidade institucional ou calamidade pública, que a Constituição admite o Estado de Defesa.
E para que tem servido o prefeito Cesar Maia?
Talentoso, administrador competente, Cesar Maia
passou a ocupar-se só em fazer onda, só onda, sem
respeito por ninguém e por coisa alguma, muito me nos por ele mesmo. Diz e escreve qualquer barbaridade. O talentoso e competente Cesar Maia transformou-se em perturbador da ordem, da mínima ordem
que ainda resta no Rio.
Não sabe ou sabe demais o que houve nas fa chadas da prefeitura – mas não faz diferença, porque
o propósito é criar um clima nervoso, amargo, infeliz,
que possa, quem sabe, favorecer seu projeto político
de momento. Só que o Rio nada tem a ver com isso. E,
se tiver, é para ser levado a ficar ainda mais infeliz.
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O SR. PRESIDENTE (Benício Campos) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª será atendido na forma do
Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Renan
Calheiros, pela Liderança do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB AL. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, peço a palavra, como Líder, para um
brevíssimo registro que considero significativo nas
negociações com o Governo Federal em torno das dívidas rurais de Alagoas, sobretudo dos pequenos e
médios produtores.
Acompanhados dos Senadores Teotônio Vilela
e Heloísa Helena, de representantes dos produtores
rurais, de representantes do Governo de Alagoas e
de integrantes da Bancada federal do Estado, estivemos hoje com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Pedro
Parente, que prometeu, na oportunidade, estudar
com apreço as propostas por nós apresentadas – que
são de toda a Bancada de Alagoas e do setor produtivo – e anunciou uma medida imediata: o Governo Federal vai enviar, nos próximos dias, uma missão de
especialistas para estudar o problema específico das
dívidas rurais de Alagoas.
Pedimos também, Sr. Presidente, a suspensão
das execuções judiciais das dívidas agrícolas, que estão prejudicando seriamente o setor. Somente no Mu nicípio de Batalha foram feitas mais de quatrocentas
dessas execuções.
Solicitamos, ainda, a liberação dos empréstimos
que estão retidos no Banco do Brasil e no Banco do
Nordeste para os produtores rurais adimplentes que já
apresentaram propostas e, inclusive, garantias.
Todos nós sabemos que o setor produtivo agro pecuário não tem tido a capacidade de enfrentar as
distorções na correção das dívidas dos produtores ru rais. E pior, Sr. Presidente, reiterando o que já disse,
os pequenos e médios agricultores das regiões mais
pobres do País, o Norte e o Nordeste, não tiveram o
mesmo tratamento dos produtores rurais do Sul e do
Sudeste, que já conseguiram assegurar a repactuação do saldo devedor. Quero lembrar que, sem a re pactuação das dívidas, os produtores rurais estão im pedidos de estabelecer mecanismos para dinamizar
a economia local.
Lembro, mais uma vez, que as regras atuais estão inviabilizando o produtor rural de Alagoas, do Nordeste e, especialmente, os das regiões mais pobres
do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes,
por cessão do Senador Lauro Campos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, energia é
fator básico para um desenvolvimento justo e equilibrado, em harmonia com os requisitos de preservação do meio ambiente. Fornecer energia é uma fun ção de elevada importância estratégica para o desenvolvimento sustentável.
No Brasil, dada a relevância da eletricidade, verdadeiro instrumento de organização do território e vetor do desenvolvimento nacional, a política do setor
deve ocupar lugar de destaque entre os temas debatidos pela sociedade. Suas bases de sustentação não
podem ser entregues às forças do mercado, nem à visão tecnocrática e centralizadora.
É indispensável assegurar o caráter participativo e democrático à sua formulação, incorporando
contribuições dos diversos segmentos da sociedade:
consumidores residenciais, setores econômicos específicos da indústria, da agricultura ou do comércio.
Se, por um lado, o caráter interligado do sistema
elétrico, o controle centralizado de sua operação e a
prerrogativa da União de outorgar a exploração de
serviços de energia elétrica, dentre outros fatores, explicam o caráter estratégico do planejamento nacional, por outro, o planejamento regional é uma alavanca para o desenvolvimento econômico e social nos
Estados.
Não menos importante que recompor e reestruturar o planejamento nacional é restabelecer um sis tema de planejamento estadual, desativado com a
desregulamentação e as privatizações, modernizando-o e dotando-o de recursos humanos e materiais
compatíveis com as suas novas responsabilidades.
Daí a necessária interface entre o caráter nacional e
regional do planejamento.
Srªs e Srs. Senadores, nossa avaliação sobre o
setor de energia elétrica no plano federal e suas re percussões sobre o nosso Estado, Rio Grande do
Sul, é profundamente crítica. O Governo Federal e o
Governo anterior ao que está hoje governando o
Estado do Rio Grande do Sul implantaram o processo
de desregulamentação e de privatizações, deixando
um legado de destruição, onde avultam os prejuízos
impostos às empresas públicas e ao desenvolvimento
da infra-estrutura.
Faço esta análise, Sr. Presidente, porque, em
1999 e 2000, presidi a Comissão de Infra-Estrutura do
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Senado Federal. Foi a primeira vez que uma mulher
presidiu uma Comissão permanente do Senado, re presentando o Bloco das Oposições. Da Comissão de
Infra-Estrutura, que tem sob sua responsabilidade
tratar de assuntos como energia, transporte, recursos
hídricos, comunicação, fizemos um palco constante
de debate, um fórum permanente da sociedade, dis cutindo essas questões. Trouxemos muitos técnicos,
professores universitários, representantes do Governo Federal, representantes dos Estados, para estabelecer um diálogo sobre essas áreas altamente técnicas, portanto complexas, mas que são de fundamental importância para o desenvolvimento estratégico e
soberano de um País.
Agora, queremos fazer, no encerramento deste
semestre, o que fizemos dentro dessa visão, desse
projeto, dessa filosofia em relação ao Brasil, mais es pecificamente em relação ao Estado que represento,
o Rio Grande do Sul.
Dentro dessa política que se instalou em nível
federal e que o Governo anterior, comandado pelo então Governador Britto, no Rio Grande do Sul, de privatizar, desregulamentar e fragilizar essas empresas,
importantíssimas nesses setores estratégicos, queremos destacar o que encontramos quando o Governo
da Frente Popular assumiu.
Primeiro, a inexistência de uma política de ex pansão, que assegurasse energia elétrica à população. Ao concentrarem a sua estratégia na venda das
estatais, o Governo Federal e o Governo Britto abri ram uma possibilidade mais atrativa para a compra
das empresas produtivas do setor energético, principalmente por estrangeiros, em detrimento dos investimentos em novos projetos de geração e transmissão,
fundamentais para abastecer o Estado e o País. Na
verdade, cruzaram os braços, atribuindo ao mercado
a obrigação de garantir energia.
O Governo Britto, à época, arrecadou US$ 5 bi lhões nas privatizações da Companhia Estadual de
Energia Elétrica – US$ 3,1 bilhões – e da Companhia
Riograndense de Telecomunicações – US$ 1,9 bilhão
–, mas não reinvestiu sequer um real na expansão do
sistema de abastecimento, especialmente na transmissão, num Estado que importava dois terços da
energia. O nosso Estado esteve condenado a “apagões” durante muitos verões até 1999.
Segundo. Encontramos também a inexistência
de uma política energética, que assegurasse a introdução de novas fontes no modelo implantado, sejam
as tradicionais, como o carvão mineral, as novas,
como o gás natural, ou as chamadas alternativas,
como a biomassa, a eólica e a solar, motivo pelo qual
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raros foram os empreendimentos que tiveram continuidade nessa área, porque eram praticamente inexistentes.
Terceiro, inoperância da política de universalização, baseada numa visão de mercado, que atribui ao
universalizado o ônus de pagar a universalização.
Condena-se quem ainda não tem energia, quem não
teve renda para consegui-la, a continuar excluído dos
benefícios advindos da energia elétrica.
Portanto, Sr. Presidente, o primeiro compromisso do Governo Democrático e Popular do Rio Grande
do Sul para o setor foi garantir o abastecimento de
energia ao Estado.
O Governador Olívio Dutra assumiu com o compromisso de garantir o abastecimento, superando
esse gargalo ao desenvolvimento sustentável do
Estado. Sem descuidar das obras de geração existentes ou previstas, privilegiou, como estratégia política,
tornar viáveis obras de transmissão de energia; estratégia, destacamos, das mais acertadas.
Nunca mais, depois de 1999, o Estado sofreu
cortes de carga por insuficiência da capacidade de
abastecimento. As ações desenvolvidas possibilitaram um aumento de 46% na capacidade de abastecimento de todo o Estado e num alto padrão de qualidade incorporado à energia fornecida.
Três programas de obras emergenciais coordenados pelo Estado integrados às obras de transmissão e à antecipação do funcionamento da Térmica de
Uruguaiana permitiram que o Rio Grande do Sul fi casse fora do racionamento.
Se o nosso Governo tivesse mantido a política
de privatizações e atribuísse a decisão de investimentos aos humores do mercado, teríamos, junto com o
resto do País, ficado também às escuras. Entretanto,
uma decisiva mobilização liderada pelo Governo gaúcho, respaldada por indispensáveis estudos técnicos,
demonstrou às autoridades federais que a imposição
de racionamento nos Estados sulinos seria, além de
desnecessária, um equívoco.
Também primamos pela valorização dos quadros funcionais das empresas e dos órgãos do setor
energético. Destacamos o trabalho exemplar, qualificado e engajado desenvolvido pelos funcionários e
técnicos da Secretaria de Estado de Minas, Energia e
Comunicação, sob a coordenação de uma mulher,
uma gaúcha aguerrida, a companheira Dilma Rousseff, nossa Secretária. Queremos aplaudi-la, juntamente com sua equipe. Nossas congratulações pela
determinação e qualidade do trabalho realizado à
frente de tão importante e desafiadora pasta.
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Na área do gás natural, Sr. Presidente, a Sulgás
era uma das estatais gaúchas que o Governo anterior
do Rio Grande do Sul queria privatizar. O projeto de
lei autorizando tal medida estava em trâmite na
Assembléia Legislativa. A justificativa para a privatização, à época, era a inexistência de recursos próprios
ou de terceiros para investir nos ramais indispensáveis à distribuição de gás.
Uma das primeiras medidas do Governo Democrático e Popular do Rio Grande do Sul foi retirar o re ferido projeto de lei da Assembléia Legislativa. Tentamos estruturá-lo, viabilizando financiamentos e iniciando obras necessárias para fornecer o gás natural
aos consumidores finais. Assim, de uma empresa que
faturava R$2 milhões em 1998, a Sulgás transformou-se numa empresa cujo faturamento atingirá, em
2002, R$400 milhões, tornando-se a quinta maior empresa de gás do Brasil entre as 23 distribuidoras do
País.
No final do Governo anterior, a empresa praticamente inexistia e distribuía pequeno volume de gás
da refinaria: 45 mil m3/dia. No fim do nosso Governo,
a Sulgás distribuirá aproximadamente 3,8 milhões
m3/dia – volume comparável ao de empresas com
mais de 100 anos. Recuperamos, em praticamente
quatro anos, uma empresa viável, emergencial e es tratégica.
Outra empresa na lista de privatizações do Go verno Britto, então Governador do Rio Grande do Sul,
era a Companhia Riograndense de Mineração – CRM
–, estatal que não expandiu suas atividades e permanecia com grave desequilíbrio em seu balanço devido
à dívida da ordem de R$94 milhões – valor em dezembro de 1999.
Nosso Governo fortaleceu a CRM, com o apoio
da Assembléia Legislativa, por meio da capitalização
de parte dessa dívida com o Tesouro, o que contribuiu
para uma redução do passivo da empresa em 42% e
para um aumento do patrimônio líqüido de 731%,
conforme balanços de 2000 e 2001. Desse modo, a
CRM reiniciou o pagamento do saldo da dívida com o
Tesouro e ficou em condições de retomar financiamentos e de participar de novos empreendimentos de
expansão das suas atividades.
Além disso, Sr. Presidente, quanto à área de te lecomunicações e de tecnologia da informação, setores também estratégicos para o desenvolvimento
sustentável, o Governador Olívio Dutra encontrou a
Companhia Riograndense de Telecomunicações, a
famosa e respeitada CRT, integralmente privatizada e
sob controle do consórcio liderado pela empresa Te-
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lefónica de Espanha, que, em virtude da legislação,
deveria desfazer-se da companhia em 18 meses.
Mesmo alertada pelo Governo do Estado, a
Anatel não acompanhou o processo de troca de con trole acionário da concessionária pública da telefonia
mais importante do Rio Grande do Sul. A transição
durou dois anos, período em que a empresa ficou
condenada a uma gestão precária e provisória, sub metida aos interesses e aos conflitos privados, em
detrimento do interesse público. Durante todo esse
tempo, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul foi
atento, fez advertências, questionou contas, mobilizou a sociedade e, desatendido, ajuizou ação na Justiça contra a Anatel e os grupos privados envolvidos
no conflitos.
A incorporação da CRT pela Brasil Telecom, aliada à não-antecipação para 2001 das metas de uni versalização e qualidade previstas para 2002 e 2003,
conforme compromisso assumido com a sociedade
gaúcha pela empresa, resultou na transferência do
centro de decisões da CRT para fora do Estado, na
demissão de grande número de empregados e na re dução de R$526 milhões do total de investimento
para 2001.
As ações desencadeadas na CRT com o processo de incorporação prejudicaram a continuidade,
a qualidade e a expansão dos serviços, especialmente nas pequenas localidades. O fechamento dos pos tos de atendimento e a substituição de funcionários
por serviços terceirizados comprometeram a qualidade do serviço. Consumidores locais foram prejudicados, batendo os recordes do número de reclamações
no Procon.
Da mesma forma, o Procergs, empresa de informática do Estado, também encontrava-se em processo de privatização. Toda a sua estrutura interna estava voltada para esse objetivo. O nível de terceirização,
principalmente no setor de desenvolvimento de sistemas, chegava a 30%.
O foco de seus negócios privilegiava os serviços
de mercado ou das secretarias e empresas do Estado
com maiores recursos financeiros em detrimento das
áreas sociais. A empresa havia se afastado de seu
objetivo principal: dotar o Estado de uma estrutura
moderna com novas tecnologias. O parque de máquinas estava bastante desatualizado. O Estado gastava
muito e de forma desorganizada no que diz respeito à
rede de circuito de dados. A filosofia era o controle do
Estado sobre o cidadão.
O que fizemos?
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1) Suspendemos todos os processos de privatização da Procergs e estabelecemos como premissa
para a modernização do Estado o uso de tecnologia
da informação;
2) Contratamos, por concurso público, cerca de
220 trabalhadores, restabelecendo o quadro funcional do início de 1995, período anterior aos programas
de demissão voluntária e demissões realizados durante o governo Britto;
3) Promovemos um grande programa de treinamento dos quadros em novas tecnologias;
4) Racionalizamos as compras do Estado, gerando grande economia dos cofres do Tesouro;
5) Construímos a Rede RS, dotando o Estado
de uma rede oito vezes mais veloz por um custo nominal 20% mais barato, no que diz respeito a circuito de
dados;
6) Estamos modernizando todos os sistemas fazendários, especialmente o de controle de despesas
e o de controle de receitas;
7) Possibilitamos, por meio do site Via Empre sa, que pequenas e médias empresas tenham aces so à informatização de suas atividades por meio da
Internet;
8) Criamos a Rede Escolar Livre, em que são
atendidas 2.200 escolas públicas, que possibilita aos
alunos acesso à tecnologia da informação, preparando-os para usar as ferramentas desta tecnologia e
não para ser um repetidor de padrões tecnológicos,
impostos pelos grandes monopólios;
9) Disponibilizamos para o cidadão gaúcho, de
qualquer parte do mundo, um conjunto de serviços
pela Internet, como finanças do Estado, dados de se gurança pública, serviços do Detran, entre outros,
medida que possibilita maior transparência do serviço
público, tendo o cidadão como centro de nosso desenvolvimento Com essas ações, estamos mudando
paradigmas: o cidadão controlando o Estado, e não
mais o Estado controlando o cidadão.
Temos, hoje, um Governo que prepara a infra-estrutura necessária para que todos os cidadãos e
cidadãs do Rio Grande do Sul tenham acesso à nova
sociedade: a Sociedade da Informação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devemos
ressaltar que, por meio da manutenção, recuperação
e fortalecimento de nossas estatais, o Governo Popular e Democrático do Rio Grande do Sul articulou os
diversos agentes públicos e privados para ampliar e
qualificar a infra-estrutura do Estado de forma coordenada.
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Dentre as realizações – essas que já citei – e os
avanços alcançados deste primeiro Governo, na área
de energia elétrica, parece-me que se precisa aqui
dar um destaque especial:
1) A suspensão de todos os processos de privatizações e a retomada das funções públicas de planejamento e coordenação das ações relacionadas à
energia;
2) O fato de a ação governamental, no que diz
respeito às energias alternativas, ter alcançado praticamente todas as tecnologias disponíveis;
3) A viabilização do levantamento do potencial
eólico em várias regiões do Rio Grande, verificando
que há bons potenciais no litoral norte, na Serra, na
metade sul do Estado, principalmente no litoral sul,
costa interna da Lagoa Mirim e Campanha. Está em
estudo, inclusive, a instalação de usinas de vento em
vários municípios gaúchos, dentre eles o meu município de origem, Santana do Livramento. E o primeiro
Atlas Eólico do Estado está sendo elaborado, devendo ser divulgado ainda este ano.
4) A política de uso da biomassa, que incentiva
o aproveitamento dos resíduos vegetais transformando-os em energia elétrica, em pequenas usinas ter melétricas, vai gerar emprego e renda, além de reduzir o impacto ambiental. A utilização da casca de arroz
– V. Exª sabe que o Rio Grande é um dos maiores produtores de arroz do Brasil – e de resíduos de madeira
em pequenas usinas termelétrica, começa a ser realidade. Novos estudos estão sendo realizados e também estudos de viabilização do aproveitamento dos
resíduos de madeira, tendo em vista termos um grande parque de reflorestamento em nosso Estado. Isso
tudo começa a ser realidade.
Na área de recursos minerais, comemoramos,
sim, a retomada dos investimentos na área de geração termelétrica a carvão. Especialmente a decisiva
participação do Estado na solução do problema originado há décadas e envolvendo o empreendimento
Candiota III, uma termelétrica de 350 megawatts.
O Governo do Estado está propondo e incentivando a instalação do Pólo Cerâmico da Metade Sul,
na região próxima a Candiota e Bagé, na fronteira,
para aproveitar as grandes reservas de argila associadas ao carvão mineral. Nesse sentido, estamos investindo em pesquisa tecnológica, em cooperação internacional, inclusive com o Japão. O Programa Estadual de Apoio à Cerâmica, com benefícios diferenciados no pagamento diferenciado de ICMS, crédito fis cal presumido de ICMS devem ser concedidos às em-
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presas que se instalarem no Pólo ou que utilizarem
argila produzida na região.
Outro grande desafio: reconhecendo o potencial
existente no setor de rochas ornamentais, o Governo
do Estado lançou, em 2001, um programa de apoio
ao setor, buscando o efetivo desenvolvimento de toda
a cadeia industrial, com a participação das principais
instituições públicas e privadas.
Também sabemos que o Rio Grande do Sul possui as maiores reservas mundiais de ágatas e ametistas, daí a importância desse recurso mineral, principalmente nas regiões norte e central do Estado. Com
o Programa de Pedras Preciosas do Rio Grande do
Sul, o Governo incentiva e apóia o desenvolvimento
sustentável do setor.
Sr. Presidente, também precisamos ressaltar os
avanços na área do gás natural do nosso Governo popular, também algo novo e desafiador para o Rio
Grande do Sul:
1) Sua introdução possibilitou a diversificação
da matriz energética do Rio Grande do Sul. A Sulgás,
como já disse, foi viabilizada;
2) Até o final do nosso Governo, os investimentos da Sulgás somam R$107 milhões com a construção de 360 quilômetros de gasodutos de distribuição,
atendendo 13 municípios (Região Metropolitana, Serra e Uruguaiana);
3) Ciente da limitada capacidade de suprimento
do Gasoduto Brasil-Bolívia ao Rio Grande do Sul, o
Governo buscou o aumento da capacidade de importação do gás da Argentina, de 2,8 milhões para 13 milhões de metros cúbicos/dia, negociando alterações
no traçado da obra que permitiram viabilizar o Gasoduto Uruguaiana, na fronteira da Argentina, até a ca pital Porto Alegre.
Sr. Presidente, concluo dizendo que nosso en tendimento é de que a construção de políticas setoriais deve estar articulada com políticas econômica,
social e ambiental. Deve surgir de um processo democrático e de participação direta da sociedade, em contraponto às políticas neoliberais implementadas em
nível nacional e adotadas no Rio Grande do Sul, no
Governo anterior.
Buscamos o fortalecimento e a valorização das
empresas públicas como instrumento de implementação de políticas setoriais e de melhoria da infra-estrutura do Estado. Os princípios básicos das ações im -
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plantadas pelo Governo Democrático e Popular do
Rio Grande do Sul são a universalização dos direitos,
a unicidade das políticas sociais, o caráter público e o
controle social.
Temos o compromisso de aprofundar a integração com o Orçamento Participativo para propiciar a
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento – sus tentável e integral –, objetivando a redução das desigualdades regionais e sociais. Seguiremos valorizando cada vez mais os recursos minerais do Rio Grande
do Sul, pois, além de serem importantes riquezas lo cais, geram emprego e renda, especialmente para a
população mais excluída social e economicamente.
São essas, Sr. Presidente, as diretrizes da nossa política de desenvolvimento para o Rio Grande do
Sul. São esses os nossos compromissos públicos de
hoje para realmente garantirmos um futuro melhor.
Eram as considerações que eu gostaria de fa zer, Sr. Presidente, porque sabemos que hoje o gran de desafio é darmos condições de infra-estrutura, de
geração de energia, de distribuição de renda, e com
essa visão de futuro, como estamos implementando
essas ações no campo de minas e energia.
Fazemos esse registro porque entendemos
que, neste momento, mais do que nunca, é oportuno
que se estabeleça a diferença entre o projeto que es tamos construindo no Rio Grande do Sul, que é um
projeto popular, democrático, participativo, e o projeto
neoliberal, que é privatizante e centralizador.
Este era o registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Não
há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Eduardo Suplicy e a Sr.ª Senadora Marina Silva enviaram à Mesa proposições que,
em face do disposto no art. 235, III, a, do Regimento
Interno, serão lidas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Os
Srs. Senadores Ademir Andrade, Lúcio Alcântara, Romero Jucá e Carlos Bezerra enviaram discursos à
Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reportagem do jornal Valor de poucas semanas atrás, começa com a
seguinte frase: “O lucro dos grandes bancos privados
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que sobreviveram à queda da inflação no Brasil praticamente dobrou após o Plano Real”.
Ora, para um Governo que tem dificuldade em
aceitar que nada contribuiu para melhorar a redistribuição de renda no País e, ainda, que pleiteia sua
continuidade por meio da candidatura do Senador
José Serra à presidência da República, tal notícia não
poderia ser mais incômoda. Mais ainda: desnuda verdades que tanto faz questão de esconder do povo
brasileiro.
Sr. Presidente, é duro ver que, em um País como
o Brasil, o sistema financeiro continua a atuar como
uma gigantesca sanguessuga a sorver a minguada
poupança nacional e a fabricar lucros estratosféricos
apenas com a manipulação do dinheiro. Em números,
isso quer dizer, por exemplo, que, em 1994, primeiro
ano da chamada estabilização monetária, os dez maiores bancos privados lucraram juntos 3 bilhões de re ais, em valores atualizados. Em 2001, o lucro desse
mesmo grupo foi de 8,4 bilhões, traduzindo o nada
módico crescimento de 180%.
O lucro líquido consolidado dos dez maiores
bancos foi de 41 bilhões no período de 8 anos de existência do Plano Real. Estranhamente, o imposto de
renda que eles têm pago, calculado em valores atualizados, diminuiu no mesmo período, passando de 2,6
bilhões, em 1994, para 1,29 bilhões, em 2001.
Gostaria de poupar meus nobres Pares e os que
nos assistem pela televisão e pelo rádio de um tecnicismo enfadonho. O assunto, todavia, é sério e deve
ser tratado com a exata medida da relevância que tem
para o nosso equilíbrio social e desenvolvimento eco nômico.
O primeiro indicador de que o sistema funciona
mal para os cidadãos e excessivamente bem para os
bancos é o fato de que a Receita Federal teve um au mento de arrecadação de 42,73% acima da inflação
no período 1994-2001. Nesse período, a Receita con seguiu um crescimento da participação do setor financeiro de apenas 11,77%, enquanto das pessoas
físicas arrecadou a mais 53,6%.
Eis, Srªs e Srs. Senadores, uma demonstração
cabal de como é fácil para o Governo pegar os desprotegidos contribuintes individuais e pouco cômodo arrecadar junto das empresas do setor financeiro. Ou seja,
as pessoas jurídicas têm sempre meios de contornar
as regras de imposição, atitude impossível para os
contribuintes assalariados, cuja renda, transparente
nos contracheques de cada mês, não pode ser maquiada e, portanto, subtraída ao controle do fisco. Assim,
fica sempre a tentação simplista de aumentar a tributa-
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ção das pessoas físicas em vez de apertar o cerco às
pessoas jurídicas – e aqui refiro-me especialmente às
instituições financeiras no sentido de que dêem uma
maior contribuição à sociedade.
Outro detalhe assaz estarrecedor é que os bancos estrangeiros que aqui operam conseguiram, em
2001, fazer render cada dólar aplicado no Brasil 50%
mais do que no resto do mundo. A rentabilidade sobre
o patrimônio líquido dessas instituições, que dá a medida exata de quanto os bancos lucram, foi 24% maior
no Brasil do que no exterior. Ou seja, nosso País é um
paraíso para se ganhar dinheiro com dinheiro, mesmo
que ele não seja seu. Isso parece mais negócio de
agiota do que legítimas transações de transferência
de capital entre emprestadores e tomadores.
Na verdade, os bancos ganham no exterior com
o volume de operações de empréstimo, ou seja, em prestam muito para poderem lucrar – o capital deve
girar muito para se rentabilizar. No Brasil, os bancos
lucram com o famoso spread, isto é, a diferença entre
o que pagam para captar os recursos e o que cobram
quando emprestam esses recursos. Ou seja, emprestam para poucos a juros altos, principalmente quando
entre eles está o Governo; é muito mais lucrativo e dá
menos trabalho do que socializar o acesso ao financiamento produtivo.
E agora, Sr. Presidente, retornamos mais uma
vez, ao problema dos juros no Brasil. São eles uma
das maiores fontes de renda das instituições financeiras que aqui operam. E também o principal fator do
crescimento da dívida interna do País; do refreamento da capacidade de investimento produtivo, pela im possibilidade de captação de recursos no sistema financeiro; da inadimplência no sistema de crediário;
do crescente volume de cheque sem fundos e assim
por diante, numa cadeia tenebrosa de efeitos perniciosos para nossa economia. Porém, mais do que para
a economia, esse ciclo é maléfico para a população,
sobretudo a de baixa renda, sempre desprotegida
contra a ciranda financeira.
E, Sr. Presidente, sempre que o sistema financeiro se torna prioritário na política de governo, quem
paga a conta é o povo, com a retração do nível em
empregos formais e a perda de renda nominal e real.
A renda per capita real do brasileiro, calculada em
dólares, caiu no período FHC, o que significa empobrecimento real da população.
Se verificarmos que praticamente a metade da
população economicamente ativa do Brasil ou está
sem emprego ou vive na economia informal, pode-
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mos entender porque nos encontramos no atual beco
sem saída.
Sr. Presidente, está na hora de alterarmos pro fundamente a política econômica do País. Ou fazemos isso, ou iremos para a inexorável crise socioeconômica que já se anuncia. A crise da reforma agrária
e a ação denunciadora do MST; a crise da segurança
pública e a ação cada vez mais ousada das quadrilhas do narcotráfico e da indústria dos seqüestros; o
crescimento da marginalidade nas grandes cidades
são todos sintomas da crise que se avoluma e se torna caldo de uma situação que tem tudo para se tornar
explosiva.
Assim, ou mudamos por decisão nossa e por
consciência da gravidade da situação, ou teremos de
viver a mudança ditada pela convulsão social descontrolada. E que não se venha dizer que foi por falta de
aviso. As forças conservadoras que sempre governaram o Brasil nunca tiveram a percepção da brutalidade cometida contra a população brasileira por sua po lítica excludente e concentradora de renda.
Temos uma chance excepcional de mudar isso
em outubro próximo, elegendo um presidente progressista, que possa colocar um freio na voracidade
do sistema financeiro e propiciar a redistribuição de
renda e o resgate social das camadas mais pobres da
população brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE) – A reserva do talento brasileiro tem
sido sucessivamente golpeada, nos últimos tempos,
sem que se possa identificar um movimento análogo
de renovação, talvez pelo excessivo rigor com que,
normalmente, consideramos os novos valores.
O fato é que perdemos mais um grande talento.
Morreu dia 15 de junho, aos 84 anos, um dos mais importantes arquitetos brasileiros, Sérgio Wladimir Bernardes. Segundo a família, seu estado de saúde vi nha se debilitando desde que sofreu um derrame,
dois anos atrás. Ele morreu em casa, de falência múltipla dos órgãos.
Sérgio Bernardes costumava responder com
bom humor, antes do derrame, quando lhe perguntavam sobre seu estado de saúde: “se não me examinarem, estou ótimo”.
Irreverente e aventureiro, aliava ao talento um
gosto pela inovação e pelo risco, na profissão e na
vida. Projetou sua primeira casa aos 15 anos, para um
amigo do pai. Aos 16 anos, cursou pilotagem no aero-
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clube de Manguinhos, no Rio de Janeiro, porque queria fazer acrobacias. E fez muitas pelo céu do Brasil,
com seu monomotor. Aos 17 anos, participava de corridas pelas avenidas do Rio. Certo dia, correndo no
circuito da Gávea, capotou na avenida Niemeyer e
caiu ao mar.
Na arquitetura, foi um inovador na tecnologia e
no uso de materiais: além do concreto, da madeira e
do aço, incorporou neblina, reflexos, sons e odores
em seus projetos.
Deixou um acervo com mais de 6 mil projetos
acumulados. Entre suas obras mais importantes es tão o Mausoléu de Castello Branco e o Palácio do Governo do Ceará, ambos em Fortaleza; o Hotel Tambaú, em João Pessoa, os postos salva-vidas da orla
carioca e o condomínio Casa Alta, no Humaitá. Acu mulou prêmios no Brasil e no exterior. Entre outros,
ganhou o Grande Prêmio de Arquitetura de Veneza, o
Prêmio Internacional da Bienal de São Paulo e, por
seu trabalho mais conhecido, o Pavilhão de São Cristóvão, no Rio, recebeu a Estrela de Ouro da Feira
Internacional de Bruxelas. Também são seus os pro jetos do Aeroporto de Brasília e do Pavilhão das Bandeiras na Praça dos Três Poderes.
A arquitetura de Sérgio Bernardes ultrapassa a
atribuição de edificar espaços para abrigar atividades
humanas. Projetar é assumir compromissos com circunstâncias futuras. O arquiteto, por força desse permanente exercício, adquire a capacidade de antever.
Sérgio Bernardes, desde cedo, desenvolveu,
como nenhum outro arquiteto, esse dom. Desde os
seus primeiros trabalhos, sobretudo de residências,
já prenunciava um talento incomum, que se consolidaria numa seqüência de propostas arquitetônicas
sempre marcadas por uma estética própria e renovadora, conseqüência da utilização de inventivos processos construtivos e de um detalhamento preciso.
Seu espírito criativo produziu um sem-número
de curiosas invenções, como um automóvel, uma bicicleta, mobiliários, elementos pré-fabricados e diferentes materiais e elementos construtivos. Sérgio
Bernardes foi o nosso Leonardo da Vinci.
Nas faculdades de Arquitetura de todo o País,
sua obra é matéria de permanente consulta e estudo.
Na década de 1950, época em que os estudantes se
sentiam reféns nos ambientes de ensino dominados
pelo academicismo dos catedráticos, sua presença, a
leitura e a compreensão de suas propostas foram fun-

590
13262 Quarta-feira 26

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

damentais para aqueles que empunhavam a bandeira
do modernismo.
Com o passar dos anos, sua aptidão de ver além
do seu tempo, e a tendência de não impor limites à
sua imaginação criadora foi além, e deu início a um ciclo de propostas que elevaram sua arquitetura a uma
estreita convivência com a ciência dos fenômenos geofísicos, com os cenários da ficção científica e com o
devaneio da poesia.
Entre suas idéias está, por exemplo, o projeto de
transformar o arquipélago de Fernando de Noronha
em uma só ilha, que seria um centro turístico. Pensou
em interligar os rios brasileiros por um sistema de
aquedutos. Imaginou conjuntos habitacionais suspensos sobre trilhos de trens e uma marina para ligar
as praias de Ipanema e Leblon.
Sonhava com a Barra da Tijuca abrigando a ca beceira de uma ponte oceânica de cem metros de largura que a ligaria a Niterói. Ao longo de dez quilômetros, construiria 58 prédios de 300 andares cada e um
de mil metros de altura. Cada um deles teria até 1.200
apartamentos de 27 metros quadrados e centros co merciais, próximos dos estacionamentos. A cada 30
pavimentos haveria uma área de lazer.
Ou se vive com beleza ou se atropela o pensamento. A beleza é provocadora do futuro, filosofava
Sérgio, sem revelar como se sustentariam prédios
sem fundação e com o primeiro andar a 70 metros
acima do mar. Uma verdadeira arquitetura da utopia.
Esse talento original de Sérgio Bernardes só é
comparável à sua dimensão humana. Os que o conheceram pessoalmente destacam a doçura do tem peramento, a cordialidade, a prosa atraente, a aten ção com o interlocutor e o humor permanente.
Da mesma forma que ocorreu com outros brasileiros talentosos, Sérgio Bernardes, como Nélson Ro drigues, em certa época de triste memória, foi alvo
das chamadas “patrulhas ideológicas”, que o acusavam de “colaboracionismo” com o Regime de 64,
pois, entre outros projetos que desenvolveu para os
militares, criou o mausoléu Castello Branco, considerado, à época, um verdadeiro tributo à direita e ao golpe militar.
Ironicamente, no mesmo período, Bernardes
teve seu projeto do Comando Naval de Brasília, que
estava em andamento desde 1972, cancelado pelo
presidente Geisel, que descobrira que o arquiteto se
relacionava com oficiais suspeitos de simpatizarem
com a esquerda.

JUNHO 2002
Junho de 2002

Felizmente, Srªs e Srs. Senadores, esse obscurantismo é apenas uma memória do passado, e podemos lamentar a perda de um brasileiro de talento, in dependentemente de sua coloração política.
O que ficará de Sérgio Bernardes, certamente,
não será sua efêmera passagem pela Secretaria de
Planejamento de Nova Iguaçu, nem sua frustrada
candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro.
O seu legado está nas obras que construiu e nas
que imaginou, com originalidade, ousadia e beleza.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a intervenção que
faço hoje tem como objetivo homenagear uma empresa
pública que alcançou, nos últimos anos, um excelente
nível de desempenho. Uma empresa que, por meio de
um trabalho sério, meticuloso, objetivo e consistente,
vem mostrando aos brasileiros como é possível, na es fera pública, realizar uma administração lucrativa e
bem-sucedida, com resultados concretos que retornam
na forma de benefícios para toda a sociedade. Vemos,
assim, fulminado o mito secular de que tudo o que pro vém ou tem a mão do Estado é problemático, por inoperância ou continuada geração de prejuízo.
Estou me referindo à Infraero – Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária, que completa
29 anos de existência e acumula, ao longo dessas
quase três décadas de operação, um respeitável ca bedal de serviços aos usuários brasileiros e estrangeiros de transporte aéreo. Responsável pela administração de 65 aeroportos e 83 estações de apoio à navegação aérea, que se espalham pelos nossos 26
Estados e Distrito Federal, a empresa representa segurança, conforto e tranqüilidade para o crescente número de cidadãos que utilizam os nossos aeroportos.
Que não se tenha qualquer dúvida sobre como
a empresa conquistou essa posição de relevo e des taque: ela é fruto do empenho de seus dirigentes,
pessoal administrativo e de operações, que, sob o comando dinâmico de Fernando Perrone, implementaram uma gestão admirável pela sua operosidade e
pelos resultados efetivamente conquistados.
No fechamento de seu último balanço, por
exemplo, a empresa registrou um lucro de R$ 342 milhões, quase 35 por cento superior ao verificado no
ano anterior; o faturamento chegou a R$ 1,47 bilhão,
uma evolução de mais de 16 pontos percentuais.
Enquanto isso, as despesas, no mesmo período, tiveram um acréscimo de menos de dois por cento.
Esses resultados, que evidenciam uma gestão de
alta qualidade, consolidada com firmeza ao longo dos
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anos mais recentes, ensejaram a conquista de inúmeros prêmios, de âmbito nacional, como o título de “me lhor empresa de serviços públicos de 2000”, na consagrada seleção Melhores e Maiores, promovida anualmente por uma de nossas principais publicações de
economia e negócios, a revista Exame. Menciono também o título de “empresa mais rentável no setor de serviços”, concedido pelo jornal Valor Econômico, por
meio do anuário Valor 1000, que executa uma completa
radiografia do cenário empresarial brasileiro.
Nesse capítulo de destaques e premiações, a
Infraero aparece também, no Relatório Anual da Gazeta Mercantil, como a “maior empresa do Brasil na
categoria transporte e logística/portos e aeroportos”,
tendo recebido ainda o prêmio destaque de comércio
exterior, na área de logística, da Associação Brasileira dos Exportadores e da Secretaria de Comércio
Exterior.
O inquestionável reconhecimento do mercado e
de alguns de seus principais agentes deve-se, naturalmente, ao desempenho da empresa, que tem conseguido aumentar o nível de seus negócios e garantir ga nhos substantivos de produtividade. E aqui também
tudo está baseado em números: nos últimos quatro
anos, a receita da Infraero cresceu 61,5 por cento, en quanto o número de passageiros que utilizaram os ae roportos nacionais aumentou 34,5 por cento, o que de monstra um incremento considerável de eficiência.
É certo que a empresa se vem beneficiando da
significativa expansão do mercado brasileiro de transporte aéreo, que fechou o ano de 2001 com um aumento de 8,7 por cento, sendo 11 por cento nos vôos
domésticos, exatamente o dobro da média mundial
do setor. Contudo, não fosse pela atuação estratégica, ampla e positivamente agressiva da empresa, co mandada por Fernando Perrone, provavelmente não
teríamos indicadores de desempenho tão elevados
quanto os mencionados.
E quero aqui sublinhar algumas iniciativas relevantes da gestão de Fernando Perrone, que certamente contribuem de forma decisiva para a excelente
performance e pela boa imagem da Infraero junto
aos diversos segmentos alcançados pela sua atuação. O primeiro deles é a preocupação constante com
a melhoria da qualidade da administração de nossos
aeroportos, seguindo-se a ampliação e modernização da malha aeroviária nacional, percebida por todos os usuários, e efetuadas sem onerar o contribuinte, ao contrário, concedendo dividendos ao Tesouro
Nacional. Em seguida, temos o chamado Aeroshopping, um empreendimento que estimula a instalação
de lojas em aeroportos, com atrativos para consumo
e lazer, por meio de planejamento criterioso, que inclui desde o projeto das obras, com a disposição dos
espaços, o mix de lojas e marcas, sinalização, pro moções e divulgação.
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Publicamente reconhecida por importantes se tores, entre eles, as principais publicações de negócios do País, a Infraero – Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária “é uma empresa pública
que dá certo”, para utilizar a feliz expressão de seu
Presidente, Fernando Perrone, esse dinâmico advogado e administrador de empresas carioca, pós-gra duado pela Fundação Getúlio Vargas, que há dois
anos conduz os destinos da empresa.
Contudo, concluindo, Sr. Presidente, eu diria
que a Infraero cresce e se afirma, ganha respeito e visibilidade, porque tem sabido, sobretudo, centrar o
foco de sua atuação no usuário final dos serviços aeroportuários, ou seja, nos milhões de brasileiros que
cotidianamente, por necessidade de trabalho ou pelo
simples lazer, utilizam os nossos aeroportos. Quero,
enfim, congratular-me com Fernando Perrone pela
excelência do trabalho que realiza na Infraero e, claro,
com todos os funcionários da empresa que, com seu
talento e dedicação, conquistam a admiração de todos nós.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é impressionante como se dá cada vez menos aten ção
às necessidades dos pe quenos produtores, que
são justamente aqueles que mais contribuem para
a política de segurança alimentar, que plantam com
diversidade suficiente para garantir a alimentação
dos brasileiros.
Não é a primeira vez que abordo esse assunto
nesta Casa, mas creio que ainda terei de fazê-lo ou tras e muitas, até abrir os olhos do Governo, que, parece, se recusa a admitir as mais claras evidências –
de que é preciso manter os remanescentes do campo
e de que é preciso dar-lhes condições para isso.
Só para exemplificar, uma matéria do jornal Gazeta Mercantil, edição de 21 de janeiro deste ano,
aborda especificamente a importância das empresas
estaduais de extensão rural em relação à agricultura
familiar, trecho que me permito reproduzir: “Apenas
para caracterizar a importância desses serviços na
época atual, citamos a sua participação na implantação do Programa Nacional de Agricultura Familiar
(Pronaf), sem a qual, certamente, este programa não
teria alcançado as metas propagadas. Há necessidade, contudo, de constante aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pelas entidades oficiais de
extensão rural para atendimento das demandas das
comunidades rurais, em consonância com as perspectivas de desenvolvimento e de acordo com as ca racterísticas de cada região brasileira.”
Os serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) têm um papel importantíssimo no desenvolvimento das atividades do campo e não merecem ser
tratados com o atual menosprezo do Governo federal.
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Com o afastamento do poder central dessa área
de atuação, a responsabilidade caiu toda sobre os
ombros das instituições estaduais – as Empresas de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER).
As EMATER vêm procurando dar conta do recado, no afã de planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando
a disponibilizar conhecimentos de natureza técnica,
econômica e social para aumento da produção e da
produtividade agrícolas, para a conservação dos recursos naturais renováveis e para a melhoria das condições de vida no meio rural.
Porém, ao que parece, falta o Governo federal
valorizar devidamente a atividade agrícola na parte
que concerne às pequenas propriedades e à agricultura familiar.
Como já tive oportunidade de dizer anteriormente neste mesmo Plenário: “Não podemos continuar
assentando o homem ao deus-dará. Não podemos
continuar colocando dinheiro na mão do produtor,
quando ele não sabe o que fazer com esse financiamento. E agora existe financiamento de toda forma.
No Estado de Mato Grosso existem umas cinco ou
seis linhas de financiamento. E essas pessoas vão
tornar-se inadimplentes, vão investir erradamente,
porque não têm orientação, não têm tecnologia.” E re pito um exemplo de fácil verificação: “A mandioca que
plantam no Mato Grosso é a mandioca que o Brasil
conheceu há 400, 500 anos. E sabemos que a Embrapa dispõe de pesquisas com mandioca de alta produtividade, que produz dez vezes mais do que a nossa.
Isso não é transferido para o pequeno produtor rural,
como não são transmitidas a ele várias tecnologias
que existem.”
O que é que está faltando, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores?
A resposta a essa pergunta é uma “barbada”!
Falta o Governo federal fazer a sua parte, que,
comparativamente, não envolve uma quantidade
grande de recursos e pode trazer resultados inestimáveis para a economia agrícola do País.
Uma correspondência que recebi no início de
março, encaminhada pela Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores da Extensão
Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil (FASER),
informava que os Estados brasileiros consomem,
com suas estruturas de assistência técnica e extensão rural, cerca de 800 milhões de reais ao ano. Diz a
missiva, ainda, que necessitam de uma complementação do Governo federal em torno de 80 milhões de reais para manter a ação direta de 15 mil técnicos de campo, garantindo, dessa forma, assistência de qualidade
a 1 milhão e 700 mil produtores rurais brasileiros.
É importante ressaltar, ainda, que dotações orçamentárias recentes (até o ano 2000) disponibilizaram,
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via Projeto Lumiar, recursos federais da ordem de 100
milhões de reais para assistência técnica a apenas
250 mil assentados da Reforma Agrária. Agora, o que
se pede é um montante de 80 milhões de reais para
atender um número muito maior de pequenos produtores, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores!
Espero que a voz da razão fale mais alto e que o
Presidente da República atente para a importância de
viabilizar economicamente a participação dos pequenos produtores, que tanto ajudam este País a crescer.
Aliás, a EMATER de Mato Grosso se encontra
em dificuldades, levando os mais apocalípticos a vi sualizarem num horizonte próximo a sua extinção.
Isso constituiria um absurdo num Estado cuja economia depende tanto da agricultura e da pecuária.
Se o Governo federal estabelece metas para a
produção de grãos e outras para o setor agrícola, não
pode ficar insensível para as necessidades desse setor.
Julgo deveras esclarecedor um trecho do documento elaborado pela FASER por ocasião do seminário
denominado Decidindo a Política de Extensão Rural
para o Brasil, realizado em Brasília entre 12 e 14 de
março, que me permito incluir neste pronunciamento:
A ATER é um componente da política agrícola
que dá visibilidade do compromisso e da prioridade
com os Agricultores Familiares e Agricultores Sem
Terra, sendo portanto co-responsável pela
SEGURANÇA ALIMENTAR do país, a qual deve ter
um orçamento federal e estadual que traduza esta
vontade política, através da destinação de recursos
para compor o orçamento de ATER a nível estadual e
municipal. Recursos para uma ATER de qualidade,
não são iguais os recursos destinados à construção
de uma PONTE e pronto (inaugura-se...). É sim um
processo educativo, uma ação integral e permanente
com vistas à construção da cidadania e da qualidade
de vida do povo brasileiro.
Aliás, como consta também do documento: “Se
o custeio de ATER não é considerado subsídio à agricultura pelas regras dos organismos internacionais;
se os agricultores familiares, assentados e sem terra
reivindicam estes serviços, por que o Governo Brasileiro não os concede aprovando orçamento que viabilize sua implementação?”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as vantagens de se manterem recursos no orçamento para
sobrevivência das atividades de ATER são por demais evidentes, para que o Governo federal tente justificar sua omissão com o argumento de que não constitui prioridade.
O Brasil tem de produzir alimentos e não lhe faltam terras. São os pequenos produtores que se dedicam à produção voltada para o consumo de subsis-
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tência, com reflexos incontestáveis na segurança ali mentar da população brasileira.
Fazer ouvidos de mercador à necessidades e às
reivindicações dos pequenos agricultores é uma de monstração cabal de menosprezo com o interesse
público, pois é preciso viabilizar a permanência daqueles que vivem no campo. Dessa forma, estar-se-á
contribuindo para evitar o inchaço ainda mais intenso
das cidades, o que pode redundar em problemas sociais que, sem sombra de dúvida, envolverão recursos
muito mais volumosos do que os necessários para
manter os pequenos agricultores em sua atividade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de ama nhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 2, de 2002)
(em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 398, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 16, de 2001, de autoria do Senador Mauro
Miranda, que dispõe sobre a concessão de título de
transferência de posse e de domínio das moradias financiadas com recursos do Orçamento Geral da
União, preferencialmente à mulher, tendo
Pareceres favoráveis nºs 238 e 614, de 2002,
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
–2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do Requerimento nº
399, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 52, de 2002 (nº 1.334/99, na Casa de ori gem), que dá a denominação de “Aeroporto de Petro-
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lina – Senador Nilo Coelho”, ao aeroporto da cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob nº 615, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador José Jorge.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 55, de 2001, tendo como primeiro signatário o Se nador Leomar Quintanilha, que altera a redação do
artigo 29-A da Constituição Federal (estabelece limites de despesas com o Poder Legislativo Municipal),
tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz
Otávio, oferecendo a redação para o segundo turno
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de
2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modificações na estrutura do poder Judiciário, tendo
Parecer sob nº 538, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Bernardo Cabral, favorável, com as Emendas nºs 1 a
105-CCJ, que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2 000; e 15, de 2001,
que tramitam em conjunto.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e
15, de 2001)
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Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 4).

–6–

–9–

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo
Althoff, que acrescenta parágrafos aos artigos 27 e
168 e altera os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que tratam de relações jurídico-orçamentárias en tre os Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ro berto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da
Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas em processar e
julgar os crimes financeiros.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

–7–

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa Helena, que altera a redação do § 1º do art. 99 e o
art. 168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer,
para os poderes e órgãos que especifica, limites nas
dotações das respectivas propostas orçamentárias.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar as partes que têm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que
este pode ocorrer.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

–8–

– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 54, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
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Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Lu zia Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para estabelecer princípio relativo à
composição dos Tribunais Superiores.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 62, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I do artigo
96 da Constituição Federal, para determinar eleições
diretas para os órgãos diretivos dos tribunais.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 71, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal e dá nova redação ao art. 132 da
Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 74, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
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1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, para autorizar os integrantes do Ministério Público a oferecer lista tríplice à escolha do Procurador-Geral da República.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 92, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; 1, 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 92, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Souto, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102
da Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal
Federal competência para julgar, originariamente,
nos crimes de responsabilidade, os juízes de direito,
juízes federais, desembargadores e membros dos Tribunais Regionais Federais.
(Tramitando em conjunto com a matéria constante do item 4).
– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
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Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião Viana, que altera o artigo 104 da Constituição Federal e
dá outras providências.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da
República dentre os integrantes de lista tríplice escolhida pelos membros do Ministério Público Federal,
mediante eleição.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).

– 18 –

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2002

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador José Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias forenses coletivas.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 29,
de 2000; e 15, de 2001)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Se bastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, a fim de estabelecer que a escolha do
candidato ao cargo de Procurador-Geral da República será feita mediante processo eletivo.
(Tramitando em conjunto com a matéria cons tante do item 4).
– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e
29, de 2000)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador João

Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera os arts. 14 e 15 da
Constituição Federal, para permitir o voto dos presos,
tendo
Parecer favorável, sob nº 533, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Roberto Freire.
– 22 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 2001, de autoria do Senador
Roberto Requião, que anula a concessão da Ordem
do Cruzeiro do Sul ao Sr. Alberto Fujimori pelo Governo Brasileiro, tendo
Pareceres favoráveis, sob nºs 436 e 437, de
2002, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Osmar Dias; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Saturnino.
– 23 –
REQUERIMENTO Nº 374, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº
374, de 2002, do Senador Waldeck Ornelas, solicitando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 273, de 2001, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Está en cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29
minutos.)
(OS. 16893/2002)
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2
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SACOP)
Telefones: 311-4561 e 311-3265

2

Em 27.6.2001, na 14ª Reunião do Conselho, em sua nova composição, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Senadores Gilberto
Mestrinho e Geraldo Althoff respectivamente (Ata publicada no DSF de 29.6.2001). Em 13.8.2001, o Senador Gilberto Mestrinho licenciou-se do
mandato, para tratamento de saúde, tendo assumido, interinamente, a Presidência do Conselho o seu Vice-Presidente, Senador Geraldo Althoff. Na
Sessão de 5.9.2001, o Senador Gilberto Mestrinho comunicou sua renúncia às funções de Presidente e membro do Conselho. Em 13.9.2001, na
18ª Reunião do Conselho, foi eleito Presidente o Senador Juvêncio da Fonseca (Ata publicada no DSF de 20.9.2001).
3
Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002.
4
Eleito membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Sessão de 5.9.2001, em face da renúncia do Senador Gilberto Mestrinho às
funções de Presidente e membro do Conselho, anunciada na mesma Sessão.
5
Vaga ocupada pelo Senador Ney Suassuna até 14.11.2001, quando comunicou, em Plenário, o seu afastamento do mandato de Senador, para
assumir o cargo de Ministro de Estado da Integração Nacional.
6
Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 21.5 a 18.9.2002, conforme requerimentos aprovados na Sessão de 21.5.2002.
7
Comunicada sua filiação ao PTB na Sessão de 27.9.2001.
8
Vaga ocupada pelo Senador Freitas Neto até 20.11.2001, quando comunicou, em Plenário, sua renúncia às funções de membro suplente do
Conselho pelo PFL, tendo em vista sua filiação ao PSDB, anunciada na Sessão de 9.10.2001. Na mesma Sessão de 20.11.2001, foi eleito membro
suplente do Conselho na vaga do PSDB.
9
Licenciado do exercício do mandato por 121 dias, no período de 2.4 a 31.7.2002, conforme comunicação lida na Sessão de 24.4.2002.
10
Eleito na Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Geraldo Melo, que, em 6.11.2001, comunicou, em Plenário, sua renúncia às
funções de membro suplente do Conselho.
11
Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha, que, na Sessão de 10.10.2001, havia comunicado seu
desligamento do PPB e filiação ao PFL.
12
Eleito na Sessão de 14.5.2002, em substituição ao Senador Luiz Pontes (licenciado no período de 18.4 a 16.8.2002), que havia sido eleito na
Sessão de 20.11.2001 para a vaga deixada pelo Senador Sérgio Machado, que, por sua vez, em 8.11.2001, comunicara, em Plenário, sua renúncia
às funções de membro suplente do Conselho, tendo em vista sua filiação ao PMDB, anunciada na Sessão de 3.10.2001.
13
Comunicado o desligamento do PDT do Bloco Parlamentar de Oposição na Sessão de 17.4.2002.
14
Comunicada sua filiação ao PSB na Sessão de 8.10.2001.
15
Comunicada sua filiação ao PT na Sessão de 16.5.2002, tendo anunciado sua desfiliação do PSB na Sessão de 6.3.2002.
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RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509)
HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
Ramais: 4638 - 3492 - Fax: 4573

Secretários: CAE

- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)

CAS

- EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608)

CCJ

- GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)

CFC

- JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354)

CRE

- MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777)

Atualizado em 07.6.2002

COMISSÕES PERMANENTES
(Arts. 72 e 77 RISF)
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA
Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA
(27 titulares e 27 suplentes)
PMDB
TITULARES
Francisco Escórcio
Carlos Bezerra
Casildo Maldaner
Gilberto Mestrinho
João Alberto Souza
Vago
Gilvam Borges
Ney Suassuna
Wellington Roberto (1)

TITULARES
Francelino Pereira
José Agripino
Jonas Pinheiro
Antonio Carlos Júnior
Paulo Souto
Waldeck Ornelas
Lindberg Cury

TITULARES
Freitas Neto
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho
Romero Jucá
Ricardo Santos

TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena
José Fogaça

UF

Ramais

DF
MT
SC
AM
MA

3069/3072
2291/2297
2141/46
3104/3106
4073/4074

AP
PB
PB

2151/2157
4345/4346
3194/3195

UF
MG
RN
MT
BA
BA
BA
DF

UF
PI
CE
MS
RR
ES

UF
SP
AL
RS

SUPLENTES
1 - Pedro Simon
2 - Iris Rezende
3 – Mauro Miranda
4 – Sérgio Machado
5 - Renan Calheiros
6 – Gerson Camata
7 – Roberto Requião
8 – Amir Lando
9 – Marluce Pinto
PFL

Ramais

SUPLENTES

1 – José Jorge
2411/2417
2 – Leomar Quintanilha
2361/2367
3 – Moreira Mendes
2271/2272
4 – Bernardo Cabral
2191/2196
5 – Romeu Tuma
3173/3175
6 – Adir Gentil
2211/2215
7 – Maria do Carmo Alves
2011/2017
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

SUPLENTES

1 – José Serra
2131/2137
2 – Geraldo Melo
2301/2307
3 – Eduardo Siqueira Campos
2381/2387
4 – Reginaldo Duarte
2111/2117
5 – Ari Stadler
2022/2024
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
3213/3215
3197/3199
1207/1607
2013/2014

SUPLENTES
1 - José Eduardo Dutra
2 – José Alencar
3 – Roberto Freire

UF
RS
GO
MS
CE
AL
ES
PR
RO
RR

UF
PE
TO
RO
AM
SP
SC
SE

UF
SP
RN
TO
CE
SC

UF
SE
MG
PE

Ramais
3230/3232
2032/39
2221/2227
2281/2285
5151
3203/3204
2401/2407
3130/3132
2401/2407

Ramais
1284/3245
2071/2072
2231/2237
2081/2087
2051/57
2041/2047
4055/4057

Ramais
2351/2352
2371/2377
4070/4071
3242/3249
4200/4206

Ramais
2391/2397
2161/2164

PDT
TITULAR
Lauro Campos

UF
DF

Ramais
2341/2347

SUPLENTE
1 – Jefferson Péres

UF
AM

Ramais
2061/2063

PSB
TITULAR
Roberto Saturnino (2)

TITULAR

UF
RJ

UF

Ramais
4229/4230

Ramais

SUPLENTE
1 – Ademir Andrade
PTB
SUPLENTE

UF
PA

UF

Ramais
2101/2109

Ramais

Fernando Bezerra
RN
2461/2464
1 – Arlindo Porto
MG
2321/2327
(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605)
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605

Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55
Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 04/06/2002.

1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
SUBCOMISSÃO DE TURISMO

PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO
(05 TITULARES E 05 SUPLENTES)
TITULARES
SUPLENTES
PMDB
GILVAM BORGES
AP-2151/2152 1-ROBERTO REQUIÃO
WELLINGTON ROBERTO (3)
PB-3194/3195 2-IRIS REZENDE
TITULARES
SUPLENTES
PFL
MOREIRA MENDES
RO-2231/33
1-PAULO SOUTO
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO PSDB/PPB
GERALDO MELO (PSDB) (2)
RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB
PAULO HARTUNG (1)
ES-1031/1129 1-ARLINDO PORTO
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:
SECRETÁRIO:
( - SECRETARIA: 311-3516/4605
FAX: 311-4344

PR-2401/2407
GO-2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG-2321/2322

SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
( - SALA DE REUNIÕES: 311-3255
E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 22.02.2002

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em
10.10.2001.
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001.
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS
Presidente: ROMEU TUMA
Vice-Presidente: MARINA SILVA
(29 titulares e 29 suplentes)

PMDB
TITULARES
Maguito Vilela
Marluce Pinto
Mauro Miranda
Pedro Simon
Juvêncio da Fonseca
Casildo Maldaner
Gilvam Borges
Valmir Amaral
João Alberto Souza

UF
GO
RO
GO
RS
MT
SC
AP
DF
MA

Ramais

SUPLENTES

UF

3149/3150
1301/4062
2091/2097
3230/3232
3015/3016
2141/2146
2151/2157
4064/4065
4073/4074

1 – Vago
2 – Vago
3 – Vago
4 – Vago
5 – Amir Lando
6 – Carlos Bezerra
7 – Alberto Silva
8 – Nabor Júnior
9 – Francisco Escórcio

RO
MT
PI
AC
DF

Ramais

3130/3132
2291/2297
3055/3057
1478/4619
3069/3072

PFL
TITULARES
Romeu Tuma
Jonas Pinheiro
Waldeck Ornelas
Adir Gentil
Moreira Mendes
Maria do Carmo Alves
Leomar Quintanilha
Lindberg Cury

UF
SP
MT
BA
SC
RO
SE
TO
DF

Ramais
2051/2057
2271/2277
2211/2215
2041/2047
2231/2237
4055/4057
2071/2072
2011/2017

SUPLENTES
1 – Bernardo Cabral
2 – Paulo Souto
3 - José Agripino
4 – Bello Parga (2)
5 – Antonio Carlos Júnior
6 - Vago
7 – Francelino Pereira
8 – José Jorge

UF

Ramais

AM
BA
RN
MA
BA

2081/2087
3173/3175
2361/2367
3069/3072
2191/2196

MG
PE

2411/2417
1284/3245

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Artur da Távola
Benício Sampaio
Reginaldo Duarte
Chico Sartori
Ari Stadler
Ricardo Santos

UF
RJ
PI
CE
RO
SC
ES

Ramais
2431/2432
3085/3086
3242/3249
2251/2258
4200/4206
2022/2024

SUPLENTES
Romero Jucá
Luiz Otávio
Geraldo Melo
Teotonio Vilela Filho
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho

UF
RR
PA
RN
AL
CE
MS

Ramais
2111/2117
1027/4393
2371/2377
4093/4095
2301/2307
2381/2387

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS)
TITULARES
Emília Fernandes
Marina Silva
Tião Viana

UF
RS
AC
AC

Ramais
2331/2337
2186/2189
3038/3493

SUPLENTES
1 – Geraldo Cândido
2 – Heloísa Helena
3 – Roberto Freire

UF
RJ
AL
PE

Ramais
2171/2177
3197/99
2161/2164

PDT
TITULARES
Lauro Campos
Sebastião Rocha

UF
RS
AP

Ramais
2331/2337
2241/2247

SUPLENTES
1 – Jefferson Peres
2 – Osmar Dias

UF
AM
PR

Ramais
2061/2067
2124/2125

PSB
TITULAR
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTE

UF

Ramais

1 – Vago

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002.
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002
Reuniões: Quartas–feiras às 14:00 horas
Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: José Roberto A. Cruz
Telefone da Sala de Reunião: 311-3359
Telefones da Secretaria: 311-4608/3515
Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br

Atualizada em: 29/05/2002

2.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATORA: Senadora Heloísa Helena

PMDB
Marluce Pinto
Valmir Amaral

RR – 1301/4062
DF – 4064/4065

PFL
Geraldo Althoff (1)
SC – 2041/2047
Maria do Carmo Alves
SE – 4055/4057
BLOCO PSDB/PPB
VAGO
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Heloísa Helena
AL – 3197/3199
Emilia Fernandes
RS – 2331/2337

PDT
Sebastião Rocha

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

AP – 2241/2247

2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1)
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA

PMDB
JUVÊNCIO DA FONSECA
MARLUCE PINTO

MT – 1128/1129
RR – 1301/4062

PFL
MARIA DO CARMO ALVES
SE – 4055/4057
WALDECK ORNELAS
BA – 2211/2217
BLOCO PSDB/PPB
LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)
TO – 2071/2072
Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS
BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)
HELOÍSA HELENA
AL – 3197/3199
EMILIA FERNANDES
RS – 2331/2337
PDT
SEBASTIÃO ROCHA
AP – 2241/2247

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001.

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359
DESIGNADA EM: 06/10/1999
ATUALIZADA EM: 03/05/2001

2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:

PMDB
Marluce Pinto
Gilvam Borges
João Alberto Souza

RR – 1301/4062
AP – 2151/2157
MA – 4073/4074
PFL

Geraldo Althoff (1)
VAGO

SC – 2041/2047
BLOCO PSDB/PPB

Benício Sampaio
Freitas Neto
Tião Viana

PI – 3085/3086
PI – 2131/2137
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
AC – 3038/3493

PDT
Sebastião Rocha

AP – 2241/2247

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

DESIGNADA EM: 26/04/2000
ATUALIZADA EM:

2.4) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATOR:
(7 Titulares e 7 Suplentes)
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Mauro Miranda
Juvêncio da Fonseca

GO – 2095/97
MS – 1128/29

Lindberg Cury
Maria do Carmo Alves

DF – 2012/15
SE – 4055/57

1. Casildo Maldaner
2. Vago

SC – 2141/47

1. Paulo Souto
2. Waldeck Ornelas

BA – 3173/75
BA – 2211/17

PFL
BLOCO PSDB/PPB
1. Vago

Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

DESIGNADA EM: 03/10/2001
ATUALIZADA EM: 09/10/2001

1. Vago

AP – 2241/47

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ
Presidente: BERNARDO CABRAL
Vice-Presidente: OSMAR DIAS
(23 titulares e 23 suplentes)

PMDB
TITULARES
Gerson Camata
Maguito Vilela
Iris Rezende
Sérgio Machado
Pedro Simon
Amir Lando
Roberto Requião

UF
ES
GO
GO
CE
RS
RO
PR

Ramais
3203/3204
3149/3150
2032/39
2281/2285
3230/3232
3130/3132
2401/2407

SUPLENTES
1 – Marluce Pinto
2 – Casildo Maldaner
3 – Wellington Roberto (1)
4 – João Alberto Souza
5 – Carlos Bezerra
6 – Ney Suassuna
7 – Vago

UF
RR
SC
PB
MA
MT
PB

Ramais
1301/4062
2141/2146
3194/95
4073/4074
2291/2297
4345/4346

PFL
TITULARES
Bernardo Cabral
Antonio Carlos Júnior
Francelino Pereira
Bello Parga (2)
Maria do Carmo Alves
Romeu Tuma

UF
AM
BA
MG
MA
SE
SP

Ramais

SUPLENTES

UF

2081/2087
2191/2196
2411/17
3069/3072
4055/57
2051/2057

1 – José Jorge
2 – Moreira Mendes
3 – Waldeck Ornelas
4 – José Agripino
5 – Lindberg Cury
6 – Leomar Quintanilha

PE
RO
BA
RN
DF
TO

Ramais
1284/3245
2231/2237
2211/2215
2361/2667
2011/2017

2071/2072

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Lúcio Alcântara
Luiz Otávio
Reginaldo Duarte
Freitas Neto
Romero Jucá

UF
CE
PA
CE
PI
RR

Ramais
2301/2307
1027/4393
3242/3249
2131/2137
2111/2117

SUPLENTES
José Serra
Artur da Távola
Benício Sampaio
Ricardo Santos
Ari Stadler

UF
SP
RJ
PI
ES
SC

Ramais
2351/2352
2431/2432
3085/3086
2022/2024
4200/4206

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
José Eduardo Dutra
Roberto Freire

UF
SE
PE

Ramais
2391/2397
2161/2164

SUPLENTES
1 – Eduardo Suplicy
2 – Marina Silva
3 – José Fogaça

UF
SP
AC
RS

Ramais
1478/4619
2181/2187
1207/1607

PDT
TITULARES
Jefferson Peres
Osmar Dias

UF
AM
PR

Ramais
2061/2067
2121/2125

SUPLENTES
1 – Sebastião Rocha

UF
AP

Ramais
2241/2247

PSB
TITULARES
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTES
1 – Paulo Hartung

UF
ES

Ramais
1031/1231

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.

Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas
Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretária: Gildete Leite de Melo
Telefone da Sala de Reunião: 311-3541
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612
Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br
Atualizada em 29/04/2002

3.1. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
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.
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
(7 TITULARES E 7 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB - 3

PFL - 2

BLOCO PSDB/PPB - 1
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. SALA DE REUNIÕES: 311-3541
FAX: 311- 4315
E.MAIL- gildete@senado.gov.br

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

Criada

Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999,
nos termos do Art. 73, do RISF.
Aprovado em 15/12/1999.

•
•

Retirada as indicações pelas Lideranças
em 6 e 13.9.2000.

Atualizada em 30/05/2001

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE
Presidente: RICARDO SANTOS
Vice-Presidente: MOREIRA MENDES
( 27 titulares e 27 suplentes)
PMDB
TITULARES
Amir Lando
Casildo Maldaner
Gerson Camata
Gilvam Borges
Marluce Pinto
Nabor Júnior
José Sarney
Valmir Amaral
Ney Suassuna

TITULARES
Adir Gentil
Moreira Mendes
Waldeck Ornelas
Leomar Quintanilha
José Jorge
Maria do Carmo Alves
(Vaga cedida ao PTB)

TITULARES
Freitas Neto
Artur da Távola
Ricardo Santos
Teotônio Vilela Filho
Benício Sampaio
Reginaldo Duarte

TITULARES
Eduardo Suplicy
Emília Fernandes
Marina Silva

UF
RO
SC
ES
AP
RR
AC
AP
DF
PB

UF
SC
RO
BA
TO
PE
SE

UF
PI
RJ
ES
AL
PI
CE

UF
SP
RS
AC

Ramais
3130/3132
2141/2146
3203/3204
2151/2157
1301/4062
1478/4619
3429/3430
4064/4065
4345/4346

SUPLENTES
1 – Mauro Miranda
2 – Pedro Simon
3 – Vago (2)
4 – Sérgio Machado
5 – Alberto Silva
6 – Maguito Vilela
7 – Juvêncio da Fonseca
8 – Vago
9 – Vago
PFL

Ramais

SUPLENTES

1 – Lindberg Cury
2 – Bernardo Cabral
3 – Francelino Pereira
4 – Jonas Pinheiro
5 – Romeu Tuma
6 - Paulo Souto
7 – Antonio Carlos Júnior
BLOCO PSDB/PPB

2041/2047
2231/2237
2211/2215
2071/2072
1284/3245
4055/4057

Ramais

SUPLENTES

1 – Eduardo Siqueira Campos
2131/2137
2 – Lúdio Coelho
2431/2432
3 – Chico Sartori
2022/2024
4 – Romero Jucá
4093/4095
5 – Lúcio Alcântara
3085/3086
6 – Luiz Otávio
3242/3249
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
1478/4619
2331/2337
2181/2187

SUPLENTES
1 – Geraldo Cândido
2 – Tião Viana

UF

Ramais

GO
RS

2091/2095
3230/3232

CE
PI
GO
MT

2281/2285
3055/3057
3149/50
3015/3016

UF
DF
AM
MG
MT
SP
BA
BA

UF
TO
MS
RO
RR
CE
PA

UF
RJ
AC

Ramais
2011/2017
2081/2087
2411/2417
2271/2272
2051/2057
3173/3175
2191/2196

Ramais
4070/4071
2381/2387
2251/2258
2111/2117
2301/2307
1027/4393

Ramais
2117/2177
3038/3493

PDT
TITULAR
Álvaro Dias

UF
PR

Ramais
3206/3207

SUPLENTES
1 – Lauro Campos
2 – Sebastião Rocha

UF
DF
AP

Ramais
2341/2347
2241/2247

PSB
TITULAR
Paulo Hartung

UF
ES

Ramais
1031/1129

SUPLENTE
1 – Roberto Saturnino (1)

UF
RJ

Ramais
4229/4230

PTB
TITULAR
Arlindo Porto (por cessão do PFL)

UF
MG

Ramais

SUPLENTE

UF

Ramais

2321/2327

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002.
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas
Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares
Telefone da Sala de Reunião: 311-3276
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
Atualizado: 29/05/2002

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PRESIDENTE:
(09 TITULARES)
TITULARES
PMDB
VAGO
VAGO
VAGO
PFL
VAGO
VAGO
BLOCO PSDB/PPB
VAGO
VAGO
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
VAGO
VAGO

REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br
ATUALIZADA EM:

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PRESIDENTE: FREITAS NETO
VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA
COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES

TITULARES

GERALDO CANDIDO (PT)
EMÍLIA FERNANDES (PT)

SUPLENTES
PMDB
RS-1207/1607
1-VALMIR AMARAL
ES-3203/04
2-NABOR JÚNIOR
RS-3232
3-CASILDO MALDANER
MS-3015/16
4-MAURO MIRANDA
PFL
PI – 2131/37
1-GERALDO ALTHOFF (4)
MG-2414/17
2-VAGO
BA-2191/96
3-ROMEU TUMA
BLOCO (PSDB/PPB)
CE-2303/08
1-VAGO
ES-2022/24
2-VAGO (1)
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
RJ-2171/77
1-EDUARDO SUPLICY (PT)
RS-2331/37
2-MARINA SILVA (PT)

ROBERTO SATURNINO (3)

RJ-4229/30

JOSÉ FOGAÇA (2)
GERSON CAMATA
PEDRO SIMON
JUVÊNCIO DA FONSECA
FREITAS NETO
FRANCELINO PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
LÚCIO ALCÂNTARA
RICARDO SANTOS

DF-1962
AC-1478/4619
SC-2141/42
GO-2091/92
SC-2041/47
SP-2051/57

SP-3213/15
AC-2182/84

PSB
VAGO
PDT
(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001.
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio Machado, em
10/10/2001.
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(4) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

REUNIÕES:
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
ATUALIZADA EM: 22/05/2002

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(BANCADA DO LIVRO)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES
JOSÉ SARNEY
MARLUCE PINTO
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
FRANCELINO PEREIRA
RICARDO SANTOS
LÚCIO ALCÂNTARA
EMÍLIA FERNANDES - PT

SUPLENTES
PMDB
AP-3429/31
1-GERSON CAMATA
RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA
PFL
BA-2191/96
1-WALDECK ORNÉLAS
MG-2414/17
2-MARIA DO CARMO ALVES
BLOCO (PSDB/PPB)
ES-2022/24
1-FREITAS NETO
CE-2303/08
2-TEOTÔNIO VILELA FILHO
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
RS-2331/37
1-ROBERTO SATURNINO – PT
PDT

REUNIÃO: ª FEIRA ÀS
HORAS
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ES-3203/04
GO-2091/92
BA-2211/17
SE-4055/57
PI-2131/37
AL-4093/95
RJ-4229/30

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
ATUALIZADA EM: 16/05/02

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO
COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES
VALMIR AMARAL
MAGUITO VILELA
GERALDO ALTHOFF (1)
LEOMAR QUINTANILHA
BENÍCIO SAMPAIO
LUIZ OTÁVIO (PPB)

ÁLVARO DIAS

SUPLENTES
PMDB
DF-1962
1-MAURO MIRANDA
GO-1440/1132 2-AMIR LANDO
PFL
SC-2041/47
1-ROMEU TUMA
TO-2072/73
2-LINDBERG CURY
BLOCO (PSDB/PPB)
PI-3085/87
1- CHICO SARTORI
PA-3050/4393 2-(VAGO)
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
1-GERALDO CÂNDIDO – PT
PDT
PR-4059/60

GO-2091/92
RO-3130/32
SP-2051/57
DF-4070/71
RO-

RJ-2171/77

(1) Licenciado do exercício do mandato, no período de 21/5 a 18/9/2002

REUNIÃO: ª FEIRA ÀS
HORAS
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
ATUALIZADA EM: 22/05/2002

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE
Presidente: JEFFERSON PÉRES
Vice-Presidente: VAGO
(19 titulares e 19 suplentes)

PMDB
TITULARES
Gilberto Mestrinho
Iris Rezende
João Alberto Souza
José Sarney
Sérgio Machado
Valmir Amaral

UF
AM
GO
MA
AP
CE
DF

Ramais
3104/3106
2032/2039
4073/4074
3429/3430
2281/2285
1964/1965

SUPLENTES
1 – Mauro Miranda
2 – Francisco Escórcio
3 – Pedro Simon
4 – Roberto Requião
5 – Wellington Roberto (1)
6 – Nabor Júnior

UF
GO
DF
RS
PR
PB
AC

Ramais
2091/2095
3069/3072
3230/3232
2401/2407
3194/3195
1478/4619

PFL
TITULARES
Francelino Pereira
Bernardo Cabral
Romeu Tuma
José Agripíno
Moreira Mendes

UF
AM
SP
RN
RO

Ramais
2081/2087
2051/2057
2361/2367
2231/2237

SUPLENTES
1 – Moreira Mendes
2 – Bello Parga (3)
3 – Waldeck Ornelas
4 – Adir Gentil
5 – Paulo Souto

UF
RO
MA
BA
SC
BA

Ramais
2231/2237
3069/3072
2211/2215
2041/2047
3173/3175

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Geraldo Melo
Lúdio Coelho
José Serra
Ari Stadler

UF
RN
MS
SP
SC

Ramais
2371/2377
2381/2387
2351/2352
4200/4206

SUPLENTES
Artur da Távola
Teotônio Vilela Filho
Freitas Neto
Luiz Otávio

UF
RJ
AL
PI
PA

Ramais
2431/2432
4093/4095
2131/2137
1027/4393

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
Geraldo Cândido
Tião Viana

UF
RJ
AC

Ramais
2117/2177
3038/3493

SUPLENTES
1 – Eduardo Suplicy
2 – Emília Fernandes

UF
SP
RS

Ramais
1478/4619
2331/2337

PDT
TITULAR
Jefferson Peres

UF
AM

Ramais
2061/2067

SUPLENTES
1 – Álvaro Dias

UF
PR

Ramais
3206/3207

PSB
TITULARES
Roberto Saturnino (2)

UF
RJ

Ramais
4229/4230

SUPLENTES
1 – Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002

Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777

Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3367
Fax: 311-3546
Atualizada em :29/05/2002

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI
Presidente: ALBERTO SILVA
Vice-Presidente: LÚDIO COELHO
(23 titulares e 23 suplentes)
PMDB
TITULARES
Alberto Silva
Fernando Ribeiro
Francisco Escórcio
Mauro Miranda
Nabor Júnior
Roberto Requião
Marluce Pinto

TITULARES
Romeu Tuma
Paulo Souto
Leomar Quintanilha
José Jorge
Arlindo Porto (Cessão ao PTB)
Lindberg Cury

TITULARES
Lúdio Coelho
José Serra
Teotônio Vilela Filho
Luiz Otávio
Eduardo Siqueira Campos

TITULARES
Geraldo Cândido (PT)
Heloísa Helena (PT)
José Eduardo Dutra (PT)
Paulo Hartung (PSB) (1)

UF
PI
PA
DF
GO
AC
PR
RR

UF
SP
BA
TO
PE
MG
DF

UF
MS
SP
AL
PA
TO

UF
RJ
AL
SE
ES

Ramais
3055/3057
2441/2447
3069/3072
1478/4619
2401/2407
1101/1201

SUPLENTES

UF

1 – Valmir Amaral
2 – Iris Rezende
3 – Gerson Camata
4 – Ney Suassuna
5 – Gilberto Mestrinho
6 – Wellington Roberto (2)
7 – Maguito Vilela
PFL

Ramais

SUPLENTES

UF

1 – Jonas Pinheiro
2052/2053
2 – Antonio Carlos Júnior
3173/3175
3 – Maria do Carmo Alves
2071/2072
4 – Adir Gentil
1284/3245
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao PTB)
2321/2327
2011/2017
6 – Waldeck Ornelas
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

SUPLENTES

2117/2177
3197/1508
2391/2397
1129/7020

MT
BA
SE
SC
TO
BA

UF
RO
PI
CE
SC
RR

1 – Chico Sartori
2381/2387
2 – Benício Sampaio
2351/2352
3 – Reginaldo Duarte
4093/4095
4 – Ari Stadler
3050/3093
5 – Romero Jucá
4070//4071
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais

DF
GO
ES
PB
AM
PB
GO

SUPLENTES

UF

1 – Emília Fernandes (PT)
2 – Tião Viana (PT)

RS
AC

Ramais
1961/1066
2032/2039
3203/3204
4345/4346
3104/3106
3139/3141
1132/1332

Ramais
2271/2272
2191/2196
4055/4057
2041/2047
4058/4068
2211/2215

Ramais
2251/2258
3085/3086
3242/3249
4200/4206
2111/2119

Ramais
2331/2337
3038/3493

PDT
TITULARES

UF

Ramais

SUPLENTES

UF

1 – Sebastião Rocha
2 – Lauro Campos

Ramais

AP
DF

2242/2243
2341/2347

UF
RJ

Ramais
4229/4230

PSB
TITULARES
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTES
1 – Roberto Saturnino (3)

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002

Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6)
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)
Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre
Costa
Secretário: Celso Parente
Telefone da Sala de Reunião: 311-3292
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354
Fax: 311-3286
Atualizada em : 29/05/2002

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM
DANOS AO MEIO AMBIENTE.
PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido
RELATOR: Senador Valmir Amaral

COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES
PMDB
Alberto Silva
PI – 3055/57
1- Iris Rezende
GO – 2032/39
Roberto Requião
PR – 2401/07
2- Valmir Amaral
DF – 1961/66
Gerson Camata
ES – 3203/04
3- Gilberto Mestrinho
AM – 3104/06
PFL
Paulo Souto
BA – 3173/75 1- Mario do Carmo Alves SE – 1306/4659
Jonas Pinheiro
MT – 2271/77 2 – VAGO
BLOCO PSDB/PPB
Teotonio Vilela Filho AL – 4093/95
1- Luiz Otávio
PA – 3050/3093
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS)
Geraldo Cândido
RJ – 2171/77
1- Roberto Saturnino
RJ – 4229/30
PDT
REUNIÕES:
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607
FAX: 311-3286 - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292
ATUALIZADA EM:

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC
Presidente: AMIR LANDO
Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO
(17 titulares e 9 suplentes)

PMDB
TITULARES
Alberto Silva
Ney Suassuna
Juvêncio da Fonseca
Fernando Ribeiro
Valmir Amaral
Amir Lando

UF
PI
PB
MS
PA
DF
RO

Ramais
3055/3057
4345/4346
3015/3016
1049
1961/1966
3130/3132

SUPLENTES
1 – Gilberto Mestrinho
2 – Francisco Escórcio
3 – Wellington Roberto (1)

UF
AM
DF
PB

Ramais
3104/3106
3069/3072
3139/3141

PFL
TITULARES
Antonio Carlos Júnior
Adir Gentil
Moreira Mendes
Jonas Pinheiro

UF
BA
SC
RO
MT

Ramais
2191/2196
2041/2047
2231/2237
2271/2272

SUPLENTES
1 – Bello Parga (3)
2 – Francelino Pereira

UF
MA
MG

Ramais
3069/3072
2411/2417

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Eduardo Siqueira Campos
Chico Sartori
Romero Jucá

UF
TO
RO
RR

Ramais
4070/4071
2251/2258
2111/2117

SUPLENTES
1 – Freitas Neto
2 – Ricardo Santos

UF
PI
ES

Ramais
2131/2137
2022/2024

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena

UF
SP
AL

Ramais

SUPLENTES

UF

1478/4619
3197/3199

1 - José Eduardo Dutra

SE

Ramais
2391/2397

PDT
TITULAR
Jefferson Péres

UF
AM

Ramais

SUPLENTE

UF

Ramais

SUPLENTES

UF

Ramais

2061/2067

PSB
TITULARES

UF
RJ

Ramais
4229/4230

1 – Ademir Andrade

PA

2101/2109

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.

Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)
Secretário: José Francisco B. Carvalho
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.

29/05/2002

Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho
Telefone da Sala de Reunião: 311-3254
Fax: 311-1060
Atualizada em :

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO
PARTES O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB E A EMPRESA
AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA.
PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
(05 TITULARES E 03 SUPLENTES)

TITULARES
ALBERTO SILVA
LUIZ OTÁVIO (2)
MOREIRA MENDES
VAGO (4)

SUPLENTES
PMDB
PI-3055/57
1-WELLINGTON ROBERTO (3)
PB-3194/95
PA-3050/4393
PFL
RO-2231/37
1-FREITAS NETO (1)
PI-2131/37
BLOCO (PSDB/PPB)
1-RICARDO SANTOS
ES-2022/24
BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)
PDT

JEFFERSON PERES

AM-2061/67

(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e designado membro
suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001.
(2) Filiou-se ao PPB.

(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001.
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando Matusalém,
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002)

REUNIÕES:
ALA SENADOR NILO COELHO
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br
Fax 311-1060
ATUALIZADA EM: 05/03/2002

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)
PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente: Senador Roberto Requião
Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes
Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa
Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes
(18 Titulares e 18 Suplentes)

MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

SENADORES
NOME

UF

ROBERTO REQUIÃO
CASILDO MALDANER
JOSÉ FOGAÇA

PR
SC
RS

JORGE BORNHAUSEN (1)

SC
SC

ADIR GENTIL
ANTERO PAES DE BARROS

LÚDIO COELHO

MT
MS

GAB
***09
###15

*07
** 04
### 05
#24

FONE
311 2401
224-5884
311 1207
311 4206
311 2041
311 1348
3112381

EMÍLIA FERNANDES

RS

##59

311-2331

ARLINDO PORTO

MG

*05

311-2324

FAX

NOME
UF
PMDB
323 4198 1. PEDRO SIMON
RS
323 4063 2. AMIR LANDO
RO
223-6191 3. MARLUCE PINTO
RR
PFL
323 5470 1. WALDECK ORNELAS
BA
323 5099 2. JOSÉ JORGE
PE
Bloco (PSDB/PPB)
321 9470 1. LUIZ OTÁVIO
PA
3112387 2. RICARDO SANTOS
ES
PT/PPS (2)
323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM
PTB
323-2537 1. VAGO

GAB

FONE

*** 03
### 15
**8s

311 3232
311 3130
311 1301

311 1018
323 3428
225 7441

# 13

311 2211
311-1284

323-4592

###

*13

3111027
311-2022

3114393
323-5625

###07

311-2061

323-3189

(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002
(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002.
LEGENDA:
* ALA SEN. AFONSO ARINOS
**ALA SEN. NILO COELHO
***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

# ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA
## ALA SEN. TANCREDO NEVES
### ALA SEN. FELINTO MÜLLER

FAX

@ EDIFÍCIO PRINCIPAL
@@ ALA SEM. RUY CARNEIRO
@@@ALA SEN. DINARTE MARIZ

MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

DEPUTADOS
NOME

UF

GAB

MARISA SERRANO
FEU ROSA

MS
ES

237
960

NEY LOPES
PAULO GOUVÊA

RN
SC

326
755

CONFÚCIO MOURA
DARCÍSIO PERONDI

RO
RS

*573
518

PAULO DELGADO

MG

*268

JARBAS LIMA

RS

621

EZÍDIO PINHEIRO

RS

744

FONE

FAX
NOME
BLOCO PSDB/PTB
318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO
318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS
BLOCO PFL/PST
318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO
318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO
PMDB
318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ
318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO
PT
318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA
PPB
318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO
BLOCO PSB/PcdoB
318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA

UF

GAB

SC
RS

662
956

318-5662 3182662
318-5956 3182956

PR
GO

541
227

318-5541 3182541
318-5227 3182227

SC
PR

703
845

318-5703 3182703
318-5845 3182845

756

318-5756 3182756

FONE

PR
SP

CE *582

318-5582 3182582

LEGENDA:
* GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III
# GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II

SECRETARIA DA COMISSÃO:
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II - SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900
FONE: (55) (061) 318 7436 - 318 7186 - 318 8232 - 318 7433 - FAX: (55) (061) 318 2154
www.camara.gov.br/mercosul

e_mail - cpcm@camara.gov.br
SECRETÁRIO: ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO
ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO

Atualizada em 29/05/2002
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ADEMIR ANDRADE

ANTONIO. CARLOS JÚNIOR
'.,§ .•

Defesa do Projeto de Lei n° 67, de 2002, de autoria
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VALADARES

Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senàdor·Anto- .
nio Carlos Valadares, que altera dispositivos da Cons
tituição Federal. Tramitando em c'HNunto com as Pro
postas de Emenda à Constituição n 5, 16,21,23,33,
54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000;
e 15, de 2001.
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redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 28, de
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.
Parecer nO 623, de 2002, da Mesa do Senado
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da Rádio Divinópolis Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
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Divin6polis, Estado de Minas Gerais
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em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
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de Apoio Técnico e Administrativo do Ministério Público
da União, a remuneração da Magistratura da União e a
reestruturação das carreiras dos servidores do Poder
Judiciário da União, aprovados pela Câmara dos Depu
tados e que estão chegando ao Senado Federal.
.
Parecer n° 659, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 100, de 2000, que dispõe sobre o requerimento
de informações relativo ao procedimento instalado pelo
Ministério Público sobre conclusões de comissão parla
.
mentar de inquérito

Sugestão ao Governo Federal no sentido de que
seja implementada a reforma tributária antes do final do
mandato de Fernando Henrique Cardoso, para o fortale
cimento das empresas nacionais
.
Parecer n° 636, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 28, de
2002 (n° 937/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Difusora Gomes
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina
.
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Encaminhando Projeto de Lei da Câmara n° 53,
de 2002 (n° 4.409198, na Casa de origem), que altera o
inciso I do art. 2° da Lei n° 7.394, de 29 de outubro de
1985 (dispõe sobre a redução da duração do curso para
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.
Parecer n° --630, de 2002, da Mesa do Senado
Federal, sobre o RequeÍimento nO 309, de 2002, soli
citando informações a Ministros de Estado sobre em
presas concessionárias de energia elétrica e de Tele
comunicações
.
Parecer n° 632, de 2002, da Mesa do Senado
Federal, sobre o Projeto de Resolução na 3, de 1995-CN,
de autoria do Senador José Eduardo Dutra, que regula
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CHICO SARTORI
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CARLOS BEZERRA
Necessidade de uma campanha publicitária escla
recendo a população sobre como consultar os valores
dos remédios genéricos, evitando a disparidade de pre
.
ços que ocorre hoje
'. Requerimento n° 406, de 2002, solicitando a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n° 242, de 2001, que altera a Lei n° 4.1'17, de 1962
Código Brasileiro de Telecomunicações, em tramitação
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Será
incluldo em Ordem do Dia oportunamente
.
Importância das empresas estaduais de extensão
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Comentários às convenções nacionais do PMDB
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EDUARDO SIQUEIRA CAMIOS

Necessidade de todas as nações assinarem o Pro
tocolo de Kyoto, documento que propõe medidas drásti
cas em favor da preservação ambiental da terra
.
Comentários sobre a re-divisão territorial. Aparte
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poderá dar no combate à fome mundial, se conseguir a
. conclusão de obras de infra-estrutura, como a Hidrovia
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a Ferrovia Norte-Sul.
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Satisfação com o entendimento entre o Partido
Liberal e o Partido dos Trabalhadores, que possibilitou a
definição do nome do Senador José Alencar como can
didato a vice-presidente da República na chapa de Luiz
..
Inácio Lula da Silva
Requerimento n° 407, de 2002, solicitando ao Minis
tro de Estado da Educação as inform~ que menciona. ....
Requerimento n° 408, de.7.002, solicitando ao Mi
nistro de Estado da Saúde as inf&rmações que menciona.
À Mesa para decisão
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Requerimento nO 409, de 2002. solicitando ao
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário as in
fonnações que menciona. .
..
Requerimento nO 4 I 9, de 2002, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento do Sr. Carlito Maia. ocorrido no
último dia 22 do corrente
.
Estranheza com
procedimentos adotados pela
Polícia Federal para a apuração de fatos que estão sendo
atribuídos ao Partido dos Trabalhadores. Transcrição.
nos Anais do Senado, do artigo do jornalista Jânio de
Freitas, publicado hoje na Folba de S. Paulo, intitulado
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"Sem Defesa"
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EMILIA FERNANDES
Encaminhando Projeto de Lei da Câmara n° 63,
de 2002, que altera dispositivos da Lei n° 9.421. de 24
de dezembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos ser
vidores do Poder Judiciário da União
..
Repúdio às recentes declarações do Presidente da
República, publicadas pela imprensa, criticando gover
nadores de oposição, entre eles o do Rio Grande do Sul.
Importância da assinatura de convênio entre pre
feituras gaúchas e o governo estadual para atendimento
à agricultura familiar
.
Apelo ao Presidente do Congresso Nacional para
inclusão, na pauta da próxima sessão, do veto presiden
cial ao Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2002, que alte
ra o art. 1° e revoga o art. 4°, ambos da Lei n° 8.529. de
14 de dezembro de 1992 (Dispõe sobre a complementa
ção da aposentadoria do pessoal do extinto Departamen
to de Correios e Telégrafos - DCT). Criticas ao posicio
namento contrário dos empresários à criação de um selo
de autenticidade nos produtos atingidos pela máfia da
pirataria
:
.
Comentários sobre a re-divisão territorial. Aparte
ao senador Luiz Otavio
.
Ações implementadas pelo governo do Rio Grande
do Sul no fortalecimento e reestruturação das estatais
gaúchas, em especial no setor elétrico e nas empresas de
abastecimento de gás, telefonia e informática
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Condolências ao Presidente Ramez Tebet pelo fa
lecimento de seu irmão. Apoio do PFL mineiro à candi
datura do Deputado Aécio Neves ao governo do Estado
de Minas Gerais. ..
..
Requerimento n° 412, de 2002, de urgência para
O Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002, que dispõe
sobre a remuneração dos integrantes das Carreiras de
Diplomata, Oficial.de Chancelaria e Assistente de Chan
celaria, e dá outras providências. Será votado após a
Ordem do Dia
:.;..':;,
.
Requerimento nO 413, de 2002, de urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nO 67, de 20Q2, que dispõe sobre
a estrutura da Carreirà:'da Seguridade Social e do Trabalho
no âmbito da Admrnistração Pública Federal, e dá outras
pro·lidências. ~ Será votado após a Ordem do Dia.
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Parecer n° 635, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de
2002 (n° 923/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvi
mento Comunitário de Cabeceills a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cabeceiras do
Piauí, Estado do Piauí.
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GERALDO ALTHOFF
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Proposta de Emenda à Constituição n° 5. de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senad9r Geraldo
AlthofT, que acrescenta parágrafos aos arts. 27 e 168 e
altera os artigos 28 e 29 da Constituição Federal, que
tratam de relações jurídico-orçamentárias entre os Pode
res dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios.
Tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição nOs 21, de 1995; 16,21,23,33,54,62,71,
74,81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de
2001
'
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GERALDO CÂNDIDO
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FRANCELINO PEREIRA
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Requerimento n° 414, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 73, de 2002, que dispõe
sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDATFA, e dá
outras providências. Será votado após a Ordem do Dia.
Requerimento n° 416, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2002, que cria a
profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá outras
providências. Será votado após a Ordem do Dia
.
Requerimento nO 417, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n° 76, de 2002, que dispõe
sobre a remuneração dos Cargos em Comissão de Natu
reza Especial - NES e do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores - DAS. dos Cargos de Direção - CD
e das Funções Gratificadas - FG das Instituições Federais
de Ensino, e dá outras providências. Será votado após a
Ordem do Dia
.
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Parecer n° 649, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 147, de 2002
(n° 1.224/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Comunidade Unida de Jacuacanga a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro
..
GERALDO MELO
Requerimento nO 399, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n° 52, de 2002, que dá a de
nominação de "Aeroporto de Patrolina - Senador Nilo
Coelho", ao aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco. Será votado após a Ordem do Dia
..
Parecer n° 670, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final ao Projeto de Re
solução nO 43, de 2002, solicitando seja autorizada a
edição de Resolução retificatória da Resolução n° 57, de
1995, do Senado Federal, ampliando o limite fixado

39

N
para a execução do Programa de Emissão e Colocação
de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, instituído peja Resolução nO 87, de 1994, do
Senado Federal.
.
Parecer nO 671, de 2002, da Comissão de Assuntos
Econômicos, que dá redação final do Projeto de Resolu
ção n° 44, de 2002, solicitando que a União seja autorizada
a prestar garantia na operação de crédito externo, de prin
cipal, a ser contratada entre o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES e o Nordic
Investiment Bank - NlB, destinada a financiar o Projeto
de Financiamento à Indústria no Âmbito do Programa
..
Multissetorial.

JOÃO ALBERTO SOUZA
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Requerimento n° 405, de 2002, solicitando a dispen

sa de publicação do parecer, para imediata discussão e vota

íRIS REZENDE

I

Considerações sobre a importância do Senado
Federal para a democracia, ao ensejo das comemo
rações dos I 11 anos do Senado na República. Mani
festacão de peAsá~ pelo falecimento do Médico Raul
Rassl, em GOlama
..
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Comentários sobre o acordo entre o PT e o PL.
..
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy
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JOSÉ EDUARDO DUTRA

297

Parecer n° 669, de 2002, da Comissão de Assuntos
Econômicos, que dá redação final do Projeto de Resolu
ção nO 42, de 2002, que propõe ao Senado Federal seja
autorizadas operações financeiras de que trata o acordo
de re-escalonamento, com remissão parcial da dívida, da
República da Costa do Marlim para com a República
Federativa do Brasil.
..
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JOSÉ FOGAÇA
Comentários sobre o acordo entre o PT e o PL.
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy
..

144

JOSÉ JORGE

104

149

Parecer n° 615, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 52, de 2002
(n° 1.334199, na Casa de origem), que dá a denominação
de "Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho",' ao
aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco....
JOSÉ ROBERTO ARRUDA

452

JEFFERSON PÉRES
Proposta de Emenda,à Constituição n° 33, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres,
que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar as
part'~ que têm legitimidade para instaurar dissídio coletivo
c as hipóteses em que este pode ocorrer. Tramitando em
conjunto ~om as Propostas <le Emenda à Constituição
nll.S 21, de 1995; 5,16,21,23,54, 62, 71~ 74, 81 e 92, de
..
1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de 2001
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JOSÉ ALENCAR

HELOíSA HELENA
Proposta de Emenda à Constituição n° 16, de
[999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa
Helena, que altera a redação do § I ° do art. 99 e o art.
168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer, para
os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações
das respectivas propostas orçamentárias. Tramitando em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição
nOs 21, de 1995; 5,21,23,33,54,62,71,74,81 e92, de
1999; 1,5,20 e29, de 2000; e 15, de 2001
.
Apelo ao Gqvemo Federal pela liberação de re
cursos ao Banco do Nordeste para financiamento dos
J
produtores rurais de Alagoas
..
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JONAS PfNHEIRO
Posicionamento favorável à aprovação da Medida
Provisória nO 2.175-29, que estrutura as carreiras do Fisao
Federal
.

GERSON CAMATA

ção da redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 28, de
2002, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Con
sumidor
.
Parecer nO 640, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 99, de
2002 (n° 1.184/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada a
, TVSBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro...

Proposta de Emenda à Constituição nO 15, de
200 I, tendo como primeiro signatário o Senador João
Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da
República dentre os integrantes de lista triplice escolhida
pelos membros do Ministério Público Federal, mediante
eleição
.
Avaliação global da realidade política mundial e,
.
em especial, do Oriente Médio

Proposta de Emenda à Constituição nO 5, de 2000,
tendo como primeiro signatário b Senador José Roberto
Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as fé
rias forenses coletivas. Tramitando em conjunto C'::'1 as
Propostas de Emenda à Constituição nos 21, de 1995; J,
16,21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 1,20 e
..
29, de 2000; e 15, de 2001
JUVÊNCIO DA FONSECA

104

Parecer n° 612, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 30, de
1999 (n° 4.695/98, na Casa de origem), que altera os
arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de I° de maio de
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v
[943, que também fica acrescida dos arts. 789-A,
789-B, 790-A e 790-B
.
Parecer n° 642, de 2092, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 114, de
2002 (nO 1.003/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Integração
Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Esta
do de Mato Grosso do Sul.
.
Parecer n° 644, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 128, de
2002 (n° 1.157/2001, na· Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Pantanal
Coxim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Coxim, Estado de
Mato Grosso do Sul.
.
Parecer n° 646, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 131, de
2002 (n° 1.203/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Itai de Rio
Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Sonora, Estada
de Mato Grosso do Sul.
.
Parecer n° 652, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 166, de
2002 (n° 1.266/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a Mercom Brasília
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Santo
Antônio da Alegria, Estado de São Paulo
.
Aplausos à iniciativa do Presidente Ramez Tebet,
na defesa da manutenção da cobrança do ICMS do gás
boliviano pelo Estado do Mato Grosso do Sul.
.

301

305

309

321

462

103

UNDBERG CURY
Projeto de Lei do Senado n° 182, de 2002, que es
tabelece regras de garantia para estabelecimentos co
merciais sujeitos a regime jurídico de fornecimento por
meio de fornecedor único e dá outras providências. Às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão ter
minativa
.
Comentários sobre a violência e o desemprego.
Aparte ao Senador Mauro Miranda
..
LÚCIO ALCÂNTARA
Parecer n° 653, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 220, de
2002 (nO 1.258/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Ma-
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LUIZ OTÁVIO

LEOMAR QUINTANILHA
Proposta de Emenda à Constituição n° 55, de
2001,.que altera a redação do artigo 29-A da Constitui
ção Federal (estabelece limites de despesas com o Poder
Legislativo Municipal). Não houve oradores na primeira
sessão de discussão, em segundo turno. À matéria cons
tará da próxima sessão deliberativa ordinária
.

ria Pinto a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Caucaia, Estado do Ceará
..
Parecer n° 654, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 227, de
2002 (nO 1.338/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Iracema de Fortaleza S/A para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará
.
Parecer n° 655, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 260, de
2002 (n° 1.566/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação José
Posidônio Peixoto para executar.serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Pacatuba,
..
Estado do Ceará. ..
Homenagem de pesar pelo falecimento do arqui
teto Sérgio Wladimir Bernardes
.

31
458

Apoio ao projeto de lei, de autoria do Senador
Mozarildo Cavalcanti, que estabelece plebiscito no
Estado do Pará para re-divisão territorial e à inclusão do
Projeto de Lei da Câmara nO 6, de 2002, na próximases
são do Congresso Nacional...
.
Parecer n° 661, de 2002, de PLEN, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n° 68, de 2002"de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre" a complementação de
aposentadoria de ferroviários da Rede Ferroviária Federal
.
ASRFFSA, em liquidação, e dá outras providências
Parecer n° 663, de 2002, de PLEN, que 'dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2002
(n° 6.490/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a remune
ração dos integrantes das Carreiras de Diplomata,
Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria, e
..
dá outras providências
Par=- n° 664, de 2002, de PLEN, que dá redação final
do Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 2002 (nO 6.662/2002,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a estrutura da Carreira da Segurida
de Social e do Trabalho no âmblto da Administração PÚ
blica Federal, e dá outras providências
..
Par=- n° 665, de 2002, de PLEN, que dá redação final
do Projeto de Lei da Câmara n° 73, de 2002 (n° 6.49212002, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho
de Atividade TéaJica de Fiscalização Agrop"'...cuária
-DDATFA, e dá outras providências
.
Parecer n° 666, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara n° 74, de 2002
(n° 6.632/2002, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal da Advocacia-Geral da União, a criação da Gra
tificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técni
co-Administrativo na AGU - G'rJAA, cria a Procurado
ria-GeraI Federal, e dá outras providências
.
Parecer n° 668, de 2002, de PLEN, que dá re
dação final do Projeto de Lei da Câmara n° 76, de

349

488

491

495

504

506

VI
2002 (n° 6.530/2002, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a remune
ração dos Cargos em Comissão de Natureza Especial 
NES e do Grupo-Direção e Assessoramentos Superiores
- DAS, dos Cargos de Direção - CD e das Funções Gra
tificadas -FG das Instituições Federais de Ensino, e dá
outras providências
.

514

LUZIA TOLEDO
Proposta de Emenda à Constituição nO 54, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzia
Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição
Federal, para estabelecer principio relativo à composi
ção dos Tribunais Superiores. Tramitando em conjunto
com as Propostas de Emenda à Constituição n!la 21, de
1995; 5,16,21,23,33,62,71,74,81 e 92, de 1999; I,
5,20 e 29, de 2000; e 15, de 2001.
..

104

454
457

MARIA DO CARMO ALVES
Parecer n° 614, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 16, de
200 I, de autoria do Senador Mauro Miranda, que dispõe
sobre a concessão de tltulo de transferência de posse e
de domfnio das moradias financiadas com recursos do
Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher
(em audiência, nos termos do Requerimento nO 200, de
2002)
.

356

456

Regozijo com a obtenção de crédito pelo Governo
de Rondônia destinado à construção de rodovias estaduais.
Parecer .n° 656, de 2002, da Comissão de Educação,
soOCe o Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 2002 (n° 4.476/200 1,
na origem), que acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
d~trizes e bases da educação nacional e dá outras provi
deneJas
.
Projeto de Lei do Senad<\i° 183, de 2002, que al
tera o art. I ° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis desti
nados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso
de portadores de deficiência física, reduz o imposto de
impo~~ para os produtos que especifica, e dá outras
proVidenCias. ..
..

152

337

447

MOZARILDO CAVALCANTI

8

MAURO MIRANDA
Requerimento n° 398, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei do Senado n° 16, de 2001, que dispõe
sobre a concessão de tltulo de transferência de posse e
de domínio das moradias financiadas com recursos do
Orçamento Geral da União, preferencialmente à mulher.
Será votado após a Ordem do Dia.
.
Exaltação do pólo petroquimico de Anápolis oomo
modelo da progressiva consolidação de um expressivo setor
..
industrial de Goiás
Pllr'enT n° 641, de 2002, da Comid> de &iJc:ar;ã>, me
o Projcto de Del.mD LegisIatim tf 113, de 2002 (tf \.00 It2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
pennissão à Rádio FM de Iporá.Ltcla., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Piranhas, Estado de Goiás
..
Parecer n° 65 I, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 153, de
2002 (nO 1.257/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Aurilãndia a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Aurilândia, Estado de Goiás
..

356

MOREIRA MENDES

MAGUITO VILELA
Comentários sobre os avanços tecnológicos atin
gidos pelo Senado e associação à manifestação de pesar
pelo falecimento do Médico Raul Rassi, em Goiânia.
Aparte ao Senador Íris Rezende
.
Comentários sobre a violência em Goiânia. Apar
te ao Senador Mauro Miranda
..

Criticas à omissão dos países desenvolvidos no es
forço para a redução da fome no mundo, mencionando re
latório da FAO, divulgado na Conferência da Cúpu a
Mundial da Alimentação, realizado em Roma.
.
Comentários sobre a contribuição que Goiás e
Tocantins poderão dar no combate à fome mundial,
depois de concluídas certas obras de infra-estrutura.
Aparte ao senador Eduardo Siqueira Campos
.
Registro de reportagem do jornal O Popular, de
Goiânia, na qual é denunciada a precariedade de funcio
namento das delegacias 24 horas daquela cidade
.

39

261

299

319

Homenagem à Grande Loja do Oriente da Maço
naria pelos 180 anos de suaexistência.
.
Proposta de Emenda a Constituição n° 62, de 1999,
tendo .como primeiro signatário o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que altera a alínea a'& inciso I do art. 96 da
Constituição Federal, para determ inar eleições diretas para
..
os órgãos diretivos dos tribunais
Parecer nO 624, de 2002, da Mesa do Senado
Federal, sobre o Requerimento n° 291, de 2002, solici
tando informações a Ministros de Estado sobre auditori
..
as da Comissão de Sindicância
Parecer n° 625, de 2002, da Mesa do Senado
Federal, sobre o Requerimento nO 292, de 2002, solici
tando informações a Ministros de Estado sobre a Comis
são de Valores Imobiliários (CVM)
..
Parecer n° 626, de 2002, da Mesa do Senado
Federal, sobre o Requerimento n° 293, de 2002, solici
tando informações a Ministros .Óe Estado sobre cópia de
relatório de auditoria
't;
.
Parecer n° 627, de 2002, da Mesa do Senado
Federal, sobre o Requerimento n° 299, de 2002, solici
tando infornlações a Ministros de Estado sobre cópia de
relatório final.
':
.
Parecer n° 631, de 2002, da Mesa do Senado Federal,
sobre o Requerimento n° 310, de 2002, solioitando in forma
ções a Ministros de Estado sobre circunstâncias de morte
nas dependências da Polícia Federal de Recife
..

16

104

130

131

132

133

135

VII
Preocupação com o avanço do narcotráfico no
Brasil e em especial, com a necessidade de uma política
geo estratégica para a Amazônia. Apelo à Câmara dos
Deputados para aprovação de projeto de lei de autoria
de S. Ex' que estabelece plebiscito para redivisão terri
torial nos Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso.....
Aplausos à declaração do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, segundo a qual o grande desafio é a
compatibilização das necessidades humanas com o equi
líbrio do meio ambiente
.
Parecer n° 660, de 2002, da Comissão Diretora,
que dá redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 116,
de 2001
.

PEDRO SIMON

344

454

471

NEY SUASSUNA
Proposta de Emenda à Constituição nO 81, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribu
nal de Justiça. Tramitando em conjunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição níl.S 21, de 1995; 5. 16, 21,
23,33,54,62, 71, 74 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de
..
2000; e 15, de 2001
Comentários sobre a política de segurança públi
.
ca no Brasil. Aparte ao Senador Álvaro Dias

105
544

Proposta de Emenda à Constituição n° 21, de 1999,
que acrescenta parágrafo único aQ ar!. 98 da Constituição
Federal. Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nOs 21, de 1995; 5, 16,23,33,54,
62,71.74.81 e 92, de 1999; 1,5,20 e 29, de 2000; e 15, de
2001
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 71, de 1999,
que acrescenta parágrafo ao art 18 da Constituição Federal
e dá nova redação ao ar!. 132 da Constituição FederaL .......
Proposta de Emenda à Constituição n° 74, de 1999,
que altera o § l° do ar!. 128 da Constituição Federal, para
autorizar os integrantes do Ministério Público a oferecer lis
ta triplice à escolha do Procurador-Geral da República.
.
Parecer n° 657, de 2002, da Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 150, de 1999, que di!if'õe sobre danos morais
e sua reparação
.
Requerimento n° 4l O. de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n° 68, de 2002, que dispõe so
bre a complementação de aposentadoria de ferroviários da
Rede Ferroviária Federal ASRFfSA, em liquidação, e dá
outras provi~ências. Será votado após a Ordem do Dia.......

OSMAR DIAS

RAMEZ TEBET

Pareceres nO 613, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n° 30, de 1999 (n° 4.695/98, na Casa de ori
gem), que altera os arts. 789 e 790 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de I ° de maio de 1943, que também fica acrescida dos
..
arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B
Parecer nO 662, de 2002, de PLEN, que dá reda
ção final ao Projeto de Lei da Câmara n° 61, de 2002
(n° 4.540/200 I, na Casa de origem), que acrescenta
artigo à Lei nO 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dis
pondo sobre a numeração da obra artística, científica
ou literária
.

Preocupação com o recrudescimento da violência
no Brasil. Justificativa à apresentação, oportunamente,
de projeto de resolução propondo modificação da Reso
lução na 22, de 1989, para instituir a alíquota zero para
"':
,
..
os produtos da cesta básica
Defesa da manutenção da cobrança, pelo Estado
do Mato. Grosso do Sul, do ICMS do gás boliviano,
transportado pelo Gasoduto Brasil-Bolívia, tendo em
vista a reivindicação daquela receita pelo governo do
Estado de São Paulo
.
Projeto de Resolução nO 41, de 2002, de autoria
do Senador Ramez Tebet e outros Srs. Senadores, que
altera a Resolução n° 22, de 1989, para permitir a redu
ção da alíquota de imposto incidente sobre produ(os de
cesta básica. À Comissão de Assuntos Econômi';~)s ........

490

PAULO HARTUNG
Requerimento n° 418, de 2002, de adiamento da
discussão do PRS n° lO, de 2001, para exame da Comis
são de Constituição e Justiça
..

105

105

432

472

24

461

518

'/'

RENAN CALHEIROS
486

PAULO SOUTO
Projeto de Lei do Senado n° 181, de 2002, que alte
ra a Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 19% e estabelece
regra de cál~ulo para a complementação de que trata o art.
6° da Lei. As Comissões de Educação e de Assuntos Eco
..
nômicos, cabendo à última a decisão terminativa.
Proposta de Emenda à Constituição n° 92, de
1999, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102 da
Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal Fede
ral competência. para julgar, originariamente, nos crimes
de responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais,
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais
Federais
.

104

Audiência, hoje, da bançada federal de Alagoas
com o Ministro Pedro Parente, COm o objetivo de viabi
lizar uma solução para o problema das dívidas dos pe
quenos e médios produtores rurais daquele Estado
.

583

RICARDO SANTOS
29

Agradecimentos ao Ministro do Planejamento,
Guilherme Gomes Dias, pela revogação do reajuste das
taxas de ocupação dos terrenos de Marinha
..

458

ROBERTO FREIRE

105

Discutindo Projeto de Lei da Câmara n° 28, de
2002 (n° J.219/99, na Casa de origem), que dispõe sobre
a criação do Dia Nacional do Co,rsumidor
.

106

VIII
Parecer n° 658, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nO 370, de 1999, 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 e o Projeto de Lei do Senado n° J 45, de
2000, que revoga dispositivos das Leis nOs 8.245, de 18
de outubro de 1991 e de Lei n° 8.009, de 29 de março de
..
1990
:
\
:

440

ROBERTO REQUIÃO
Proposta de Emenda à Constituição n° 23, de 1999,
tenclo como primeiro signatário o Senador Roberto Requião,
que acrescenta parágrafu ao art. 'Y09 da Constituição Federal,
para atnbuir ao Superior Tribunal de Justiça a iniciativa de
lei sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas
em processar e julgar os crimes financeiros
..

104

142

ROMERO JUCÁ
Defesa da retomada do debate sobre o desarma
mento da população. Transcrição da reportagem "Cida
de armada", do Correio Brasiliense
..
Parecer nO 618, de 2002, de PLEN, sobre o Proje
..
to de Lei da Câmara nO 62, de 2002
Parecer n° 619, 'de 2002, de PLEN, sobre o Proje
to de Lei da Câmara nO 63, de 2002, que altera dispositi
vos da Lei nO 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e rees
trutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da
União
..
Parecer nO 621, de 2002, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n° 65, de 2002, que dispõe sobre a remu
neração dos membros do Ministério Público da
União
..
Parecer nO 622, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n° 66, de 2002, que dispõe sobre posicionamento dos
servidores ocupantes de cargos da carreira de Espe
cialista em Meio Ambiente na Tabela de Vencimen
tos instituída pela Lei nO 100410, de II de janeiro de
2002
.
Requerimento n° 41 J, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 61, de 2002, que acres
centa artigo à Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
dispondo sobre a numeração da obra artística, científica
ou literária. Será votado após a Ordem do Dia
..
Requerimento nO 4 J5, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da C,âmara n° 74, de 2002, que dispõe
sobre o Quadro de 'Pessoal da Advocacia-Geral da
União, a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU 
GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras
providências. Será votado após a Ordem do Dia
.
Parecer n° 672, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, que dá redação final do Projeto de Re
solução nO 45, de 2002, que solicita seja autorizada a

531

537
590

ROMEU TUMA

ROBERTO SATURNINO
Comentários sobre o acordo entre o PT e o PL.
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy
.

contrataç.ão de operação de crédito externo,com garan
tia da República Federativa do Brasil, de p'rincipal, entre
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desen~olvimento 
BIRD, destinando-se os recursos ao fina:n~iarnento par
cial da segunda fase do Projeto de CbmbaÚ~ à Pobreza
Rural- PCPR -li
,.., ,.;;
.
Parecer nO 673, de 2002, da Comissão de Assun~
tos Econômicos, sobre o Projeto de Resol~~ção nO 39, de
2002, que restabelece as Resoluções nOs 14, 15:e 72, to
das de 2000, do Senado Federal.
:
.
Homenagem aos 29 anos de existência da Empre
.
sa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

22
111

Parecer nO 667, de 2002, de'PLEN, que dá reda
ção final do Projeto de Lei da Câmara.n° 75, de 2002
(n° 6.035/2002, na Casa de origem),d.e iniciativa do
Presidente da República, que cria a' profissão de Agente
Comunitário de Saúde e dá outras providências
..

510

RONALDO CUNHA LIMA
Parecer n° 616, de 2002, da Comissão Diretora,
sobre o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara nO 84, de 2000 (nO 1.542/91, na Casa de origem),
que dispõe sobre a propiciação qe consultas às trabalha
doras e servidoras públicas para atenção integral à saúde
da mulher, nas situ'açôes que" especifica. (Redação do
vencido, para o turno suplementar)
.

14

SEBASTIÃO ROCHA

112

128

129

472

473

Apoio à clonagem terapêutica. Defesa da aprova
ção do projeto de sua autoria, que proíbe o uso do silicone
injetável para fins estéticos. Indignação com a Revista
Terra em função de matéria depreciativa sobre o Muni
cípio Laranjal do Jari.
.
Proposta de Emenda à Constituição n~ 20, de
2000, que altera o § 1° do art. 128 da Constituição Federal,
a fim de estabelecer que a escolha do candidato ao cargo
de Procurador-Geral da Repúb\ica será feita mediante
processo eletivo
.
Parecer nO 620, de 2002, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nO 64, de 2002, lido no Expediente da pre
sente sessão, que altera dispositivos da Lei nO 9.953, de
4 de janeiro de 2000, reestrutura a carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, e
dá outras providências
.

18

106

119

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Parecer n° 637, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 35, de
2002 (n° 979/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a A.~sociação Beneficente e
Cultural Comunitária Diógenel Almeida CelestinQ a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas
.
Parecer n° 647, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 137, de

291

IX
2002 (nO 1.207/2001, na Câmara dos Deputados), qu~
aprova o ato que outorga pennissão ao Sistema Co;'ta
Dourada de Comunicação Ltda., para explorar ser.viço
de radiodifusão sono ra em freqüência modulada na
cidade de Maragogi, Estado de Alagoas
..
Parecer n° 648, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 140, de
2002 (n° 1.212/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação a Voz do Povo a
Voz de Deus a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas
;..: .

Comentários sobre o aco~ entre oPT e o PL.
. Aparte ao Senado~ EduardO~upli~y
,
..
VALMIR

143

AMARAC- ;; ' ; ,

311

Plmun" 633, di: DIZ, 4t Coo1iIiià> defdi~ oom
Pro,jft) de Iletwi>~ rt' ISS, de M)I (n" 715/2000,
na Câmara dosQqlutados), que IpOva o alo que autoriza a
Comunitária de Contuni~ 4l ç~ do
. GlU1\ll a exa:utlr serviçQ.de radiodifusão comunitária na ci
313. diIde do Ginia. Disari.o FedcnJ ;
,
.
.0

"ssociação

282

WAlDECK ORNEi..ÀS

TIÃü VIANA

.1·"

Proposta de Emenda à Constituição n° 1, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião Vial,la,
que altera o art. 104 da Constituição Federal e dá outras
providências. Tramitando em coahunto com as Propos
tas de Emenda à Constituição n
21, de 1995; 5" 16,
21,23,33,54,62,71,74,81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,
de 2000; e 15, de 200 I
,
.

Pareéer n" 634, de 2002, da Comisslo de Educa
çijo,

105

sobr;e o Projeto de Decreto legislativo n° 13, de

2002 (n~ 1.14Inool. na C~ara dos DepUtados), que
aprovlI o ato que outorp pcrmissio à Fundaçio Waldy
frj:Íw para execulal: serviço de radlodifusãQ sonora em
~i. modu'~
l:'idade de Camaçari, Estado d;l
. Bahia
,
,
..
.....
-~
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