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Mensagem nO 341, de 2001 (n° 1.049/2002, na
origem), de 4 do cOlTente, restituindo au tógrafos do Pro
jeto de Lei nO 58, de 2002-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito especial no valor de rrinta e nove mil, setecentos
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onado e o'ansformado na Lei n° 10.581, de 4 de dezem
bro ele 2002
.
Mensagem n° 342, de 2002 (n° 1.050/2002, na
origem), de 4 do COlTente, restituindo autógrafos do Pro
jeto de Lei n° 62, de 2002-CN, que abre ao Orçamento
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Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
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municando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n°
92, de 2000, de autoria do Senador Jorge Bornhausen,
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públicos, e a prejudicialidade dos Projetos de Lei do Se
nado nOs 539, de 1999 e 101, de 2000, em reunião reali
zada naquela data.
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n° 40, de 2001, de autoria do Senador Gilvam Borges,
que altera o art. 252 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para incluir a proibição do ato de fumar ao dirigir, em
reunião realizada naquela data
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comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado
[lo 175, de 2001, de autoria do Senador Ney Suassuna,
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que dá nova redação ao art. 7° da Lei nO 8.977, de 6 de
Janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a
Cabo e dá out.ras providências, em reunião realizada
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POSSE 806; Registro da posse do Senador Artur
da Távola como chanceJer da Universidade Estácio de
Sá. Seno Romero Jucá
.
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Requerimento nO 707, de 2002, de autoria do Se
nador Olivir Gabardo, solicitando ao Ministro de Estado
das Minas e Energia as informações que menciona. Seno
Olivir Gabardo
.
Requerimento nO 708, de 2002, nos termos dos
artigos 336, lI, combinado com IV, do RISF, requeren
do urgência, para a PRs n° 74, de 2002, advindo a Men
sagem nO 338, de 2002 que "Solicita a retificação da Re
solução n° 39, de 2002, do Senado Federal, referente à
contratação de operação de crédito extemo, no valor de
até JPY 901.117.066,09 (novecentos e um milhões, cen
to e dezesste mil e sessenta e seis ienes), de principal,
entre a República Federativa do Brasil e o J apan Bank
for Internatíonal Cooperation - JBIC, destinada a finan
ciar adquiridos pelo Ministério da Saúde para o Projeto
Hemodiálise." Seno Luiz Pastare·
.
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(regula o Direito de Representação e o Processo de Res
ponsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos
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nOs 6.657, de 5 de junllO de 1979, e 7.960, de 21 de de
zembro de 1989 (dispõe sobre prisão temporária), da
Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
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em prego ou função na admi.nistração pública di.reta, in
direta ou fundacional e dá outras providências), e da Lei
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..

770

771

772

778

V
Pág.
Requerimento na 711, de 2002, requerendo nos
termos regimentais, destaque pJra votaçõa em separado
da expres,50 "inclu,ive" contida na redação do inciso I
do ::u:L 40 d:l Lei na 10.20112001, propost:l no ::U'L la do
Projeto de Lei do Senado na 108, de 2002. Seno M::uia do
C:lrmo Alves
.
Requerimento na 712, de 2002, nos termos do
:lrt. 312, inciso II UO Regimento Interno, requerendo
dcst:lque, para votaç50 em separada, da expressão
"inclu,ive", constante do inciso I do arL 4 0 da Lei n° 10,
de 200 I, na reuação dad:l pelo art. I ° do rojeto de Lei
do Senado 108, de 2002. Seno Heloísa Helena
.
Requerimento n° 713, de 2002, de wgência pJra o
Projeto de Lei da Cim:l1'a na 80, de 2002, que elispõe sobre
as empresas ele asSeio e conservação. Seno José Agripino.....
Requerimento n° 714, de 2002, de autori:l do Se
nador MOLarildo Cavalcanti, solicitando a inclusão em
Ordem do Di:l do Projeto de Decreto Legislativo na 406,
de 2001 (n° 1.07112001, na C5m::U'a dos Deputado,), que
aprova o ato que renova a concess50 outorgada à TV
SBT - Can:ll 5 de Belém S/A para explor::u' Serviço ue
R:ldiodifusão de sons e imagens (televis50) na cid:lde de
Belém, Estado do P:lrá. Sen Moz::U'ildo Cavalcanti
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Requerimento n° 715, de 2002, ue :lutoria do Se
nador Mozatildo Cav:llc:lnti, solicitando a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo na 119,
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de 200 I (n° 610/2000, na Câm:lra dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da TV SBT - Ca
nal4 de São Paulo S/A para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Seno Mozarildo Cavalcanti
..
Requerimento n° 716, de 2002, de autoria do Senador Moz::U'ildo Cavalcanti, soliCitando a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo na 99,
de 2002 (n° 1.184/200 l, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concess50 outorgada à TV
SBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., p::U'a explorJr
serviço de radiodifu,ão ele sons e imagens (televis50) na
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Seno Moz:l1'ildo Cavalcanti
..
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Agradecimentos à colaboração da Casa na condu
ção, por S. Ex", da Vice-Presidência e da Presidência in
terina do Senado Federal. Seno Euison Lobão
..
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TRABALHO ESCRAVO
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Apelo ao Presidente da Câm:l1'a dos Deputados pela
concessão de wgência à tramitação da Proposta de Emen
da à Constituição n° 438, de 2001, que almej3 a extinção
do trabalho forçado no País. Seno Ademir Andrade
.
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Ata da 144ª Sessão Não Deliberativa
em 9 de dezembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Edison Lobão
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Declaro
aberta à sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício Senador Moza rildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 341, de 2001 (nº 1.049/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 58, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento Fis cal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito especial no valor de trinta e nove mil, setecen tos e sessenta e seis reais, para os fins que especifi ca, sancionado e transformado na Lei nº 10.581, de 4
de dezembro de 2002;
– Nº 342, de 2002 (nº 1.050/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 62, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento Fis cal da União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de doze milhões de reais, para reforço de dotação orçamentária na Lei nº
10.582, de 4 de dezembro de 2002;
– Nº 343, de 2002 (nº 1.051/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 63, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento Fis cal da União crédito especial do valor global de dois
milhões , duzentos e sessenta e quatro mil, setecen tos e trinta e nove reais, em favor da Justiça Eleitoral,
da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da
União, para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei nº 10.583, de 4 de dezembro de
2002;
– Nº 344, de 2002 (nº 1.052/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de

Lei nº 67, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento da
Fiscal União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de sessenta e cinco milhões, oitocentos e um mil, oitocentos
e seis reais, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento, sancionado e transformado na Lei
nº 10.584, de 4 de dezembro de 2002;
– Nº 345, de 2002 (nº 1.053/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 72, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de
onze milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos
e noventa e dois reais, em favor do Ministério da Fa zenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado na
Lei nº 10.585, de 4 de dezembro de 2002;
– Nº 346, de 2002 (nº 1.054/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do projeto de
Lei nº 74, de 2002 – CN, que abre crédito suplementar
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia e do
Ministério das Comunicações, no valor global de ses senta e oito milhões, cento e vinte e três mil, cento e
vinte e um reais, para reforço de dotações constantes
da Lei nº 10.586, de 4 de dezembro de 2002;
– Nº 347, de 2002 (nº 1.055/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 75, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de cinco milhões e du zentos mil reais, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei Orçamentária vigente, sancionado e
transformado na Lei nº 10.587, de 4 de dezembro de
2002;
– Nº 348, de 2002 (nº 1.056/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 83, de 2002 – CN, que abre crédito especial ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no valor de cento e noventa e três mi-
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lhões, novecentos mil reais, para os fins que especifi ca, sancionado e transformado na Lei nº 10.588, de 4
de dezembro de 2002;
– Nº 349, de 2002 (nº 1.057/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 87, de 2002 – CN, que abre crédito especial ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, no valor de dois milhões, oitocen tos e setenta e cinco mil reais, para os fins que especi fica, sancionado e transformado na Lei nº 10.589, de
4 de dezembro de 2002;
– Nº 350, de 2002 (nº 1.058/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 88, de 2002 – CN, que abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito especial no valor de
duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e oito
reais, para os fins que especifica, sancionado e trans formado na Lei nº 10.590, de 4 de dezembro de 2002;
– Nº 351, de 2002 (nº 1.059/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 90, de 2002 – CN, que abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no
valor de cento e noventa e sete milhões, oitocentos e
onze mil, quatrocentos e quarenta reais, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 10.591, de 4 de
dezembro de 2002; e
– Nº 352, de 2002 (nº 1.060/2002, na origem),
de 4 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 99, de 2002 – CN, que abre ao Orçamento Fis cal da União, em favor de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no
valor de trinta e cinco milhões de reais, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 10.592, de 4 de
dezembro de 2002.

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Nº 1.524/2002, de 3 do corrente, solicitando
prorrogação por mais trinta dias do prazo para a res posta ao Requerimento nº 463, de 2002, do Senador
Antonio Carlos Júnior.
Nº 1.625/2002, de 5 do corrente, solicitando
prorrogação por mais trinta dias do prazo para a res posta ao Requerimento nº 464, de 2002, do Senador
Mauro Miranda.
As solicitações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
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Os requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da Mesa aguardando as respostas.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2002
(Nº 4.828/98, na Casa de Origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Se mentes e Mudas e dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O Sistema Nacional de Sementes e Mu das, instituído nos termos desta lei e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do
material de multiplicação e de reprodução vegetal
produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, entende – se
por:
I – amostra: porção representativa de um lote
de sementes ou de mudas, suficientemente homogênea e corretamente identificada, obtida por método
indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA;
II – amostra oficial: amostra retirada por fiscal,
para fins de análise de fiscalização;
III – amostragem: ato ou processo de obtenção
de porção de sementes ou de mudas, definido no re gulamento desta lei, para constituir amostra representativa de campo ou de lote definido;
IV – amostrador: pessoa física credenciada
pelo MAPA para execução de amostragem;
V – armazenador: pessoa física ou jurídica que
armazena sementes para si ou para terceiros;
VI – beneficiamento: operação efetuada medi ante meios físicos, químicos ou mecânicos, com o objetivo de se aprimorar a qualidade de um lote de se mentes;
VII – beneficiador: pessoa física ou jurídica que
presta serviços de beneficiamento de sementes ou mudas para terceiros, assistida por responsável técnico;
VIII – Categoria: unidade de classificação, dentro de uma classe de semente, que considera a ori gem genética, a qualidade e o número de gerações,
quando for o caso;
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IX – certificação de sementes ou mudas: pro cesso de produção de sementes ou mudas, executa do mediante controle de qualidade em todas as eta pas do seu ciclo, incluindo o conhecimento da origem
genética e o controle de gerações;
X – certificado de sementes ou mudas: docu mento emitido pelo certificador, comprovante de que
o lote de se – mentes ou de mudas foi produzido de
acordo com as normas e padrões de certificação es tabelecidos;
XI – certificador: o MAPA ou pessoa jurídica por
este credenciada para executar a certificação de se mentes e mudas;
XII – Classe: grupo de identificação da semente
de acordo com o processo de produção;
XIII – comerciante: pessoa física ou jurídica
que exerce o comércio de sementes ou mudas;
XIV – comércio: o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, consignar, reembalar, importar ou
exportar sementes ou mudas;
XV – cultivar: a variedade de qualquer gênero
ou espécie vegetal superior que seja claramente dis tinguível de outras cultivares conhecidas, por margem
mínima de descritores, por sua denominação própria,
que seja homogênea e estável quanto aos descrito res através de gerações sucessivas e seja de espécie
passível de uso pelo complexo agro – florestal, des crita em publicação especializada disponível e aces sível ao público, bem como a linhagem componente
de híbridos;
XVI – cultivar local, tradicional ou crioula: varie dade desenvolvida, adaptada ou produzida por agri cultores familiares, assentados da reforma agrária ou
indígenas, com características fenotípicas bem deter minadas e reconhecidas pelas respectivas comunida des e que, a critério do MAPA, considerados também
os descritores socioculturais e ambientais, não se ca racterizem como substancialmente semelhantes às
cultivares comerciais;
XVII – detentor de semente: a pessoa física ou
jurídica que estiver na posse da semente;
XVIII – fiscalização: exercício do poder de polí cia, visando coibir atos em desacordo com os disposi tivos desta Lei e de sua regulamentação, realizado
por Fiscal Federal Agropecuário do MAPA ou por fun cionário da administração estadual, municipal ou do
Distrito Federal, capacitados para o exercício da fis calização e habilitados pelos respectivos conselhos
de fiscalização do exercício profissional;
XIX – híbrido: o resultado de um ou mais cruza mentos, sob condições controladas, entre progenito -
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res de constituição genética distinta, estável e de pu reza varietal definida;
XX – identidade: conjunto de informações necessárias à identificação de sementes ou mudas, in cluindo a identidade genética;
XXI – identidade genética: conjunto de caracteres genotípicos e fenotípicos da cultivar que a diferencia de outras;
XXII – introdutor: pessoa física ou jurídica que
introduz pela primeira vez, no País, uma cultivar de senvolvida em outro país;
XXIII – jardim clonal: conjunto de plantas, matri zes ou básicas, destinado a fornecer material de multiplicação de determinada cultivar;
XXIV – laboratório de análise de sementes e
mudas: unidade constituída e credenciada especificamente para proceder a análises de sementes e expedir o respectivo boletim ou certificado de análise, as sistida por responsável técnico;
XXV – mantenedor: pessoa física ou jurídica
que se responsabiliza por tornar disponível um estoque mínimo de material de propagação de uma cultivar inscrita no Registro Nacional de Cultivares – RNC,
conservando suas características de identidade genética e pureza varietal;
XXVI – muda: material de propagação vegetal
de qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente
de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica de plantio;
XXVII – Muda Certificada: muda que tenha sido
submetida ao processo de certificação, proveniente
de planta básica ou de planta matriz;
XXVIII – obtentor: pessoa física ou jurídica que
obtiver cultivar, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada;
XXIX – Planta Básica: planta fornecedora de
material de propagação que mantém as características da Planta Matriz da qual seja proveniente;
XXX – Planta Matriz: planta obtida a partir de
processo de melhoramento, sob a responsabilidade e
controle direto do seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas características de identidade e pureza
genéticas;
XXXI – produção: o processo de propagação de
sementes ou mudas;
XXXII – produtor de muda: pessoa física ou jurí dica que, assistida por responsável técnico, produz
muda destinada à comercialização;
XXXIII – produtor de semente: pessoa física ou
jurídica que, assistida por responsável técnico, produz semente destinada à comercialização;
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XXXIV – propagação: a reprodução, por semen tes propriamente ditas, ou a multiplicação, por mudas
e demais estruturas vegetais, ou a concomitância
dessas ações;
XXXV – qualidade: conjunto de atributos ineren tes a sementes ou a mudas, que permite comprovar a
origem genética e o estado físico, fisiológico e fitossa nitário delas;
XXXVI – reembalador: pessoa física ou jurídica
que, assistida por responsável técnico, reembala se mentes;
XXXVII – Responsável Técnico: engenheiro
agrônomo ou engenheiro florestal, registrado no res pectivo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetu ra e Agronomia – CREA, a quem compete a respon sabilidade técnica pela produção, beneficiamento, re embalagem ou análise de sementes em todas as
suas fases, na sua respectiva área de habilitação pro fissional;
XXXVIII – semente: material de reprodução ve getal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveni ente de reprodução sexuada ou assexuada, que te nha finalidade específica de semeadura;
XXXIX – Semente Genética: material de repro dução obtido a partir de processo de melhoramento
de plantas, sob a responsabilidade e controle direto
do seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas ca racterísticas de identidade e pureza genéticas;
XL – Semente Básica: material obtido da repro dução de semente genética, realizada de forma a ga rantir sua identidade genética e sua pureza varietal;
XLI – Semente Certificada de Primeira Geração:
material de reprodução vegetal resultante da reprodu ção de Semente Básica ou de Semente Genética;
XLII – Semente Certificada de Segunda Gera ção: material de reprodução vegetal resultante da re produção de Semente Genética, de Semente Básica
ou de Semente Certificada de Primeira Geração;
XLIII – semente para uso próprio: quantidade de
material de reprodução vegetal guardada pelo agri cultor, a cada safra, para semeadura ou plantio exclu sivamente na safra seguinte e em sua propriedade ou
outra cuja posse detenha, observados, para cálculo
da quantidade, os parâmetros registrados para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares – RNC;
XLIV – Termo de Conformidade: documento
emitido pelo Responsável Técnico, com o objetivo de
atestar que a semente ou a muda foi produzida de
acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo
Mapa;
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XLV – utilização de sementes ou mudas: uso de
vegetais ou de suas partes com o objetivo de semeadura ou plantio;
XLVI – usuário de sementes ou mudas: aquele
que utiliza sementes ou mudas com objetivo de semeadura ou plantio;
XLVII – Valor de Cultivo e Uso – VCU: valor in trínseco de combinação das características agronômicas da cultivar com as suas propriedades de uso
em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou
consumo in natura.
Parágrafo único. Aplicam-se, também, no que
couber e no que não dispuser em contrário esta lei, os
conceitos constantes da Lei nº 9.456, de 25 de abril
de 1997.
CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional de Sementes e Mudas
Art. 3º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SNSM compreende as seguintes atividades:
I – Registro Nacional de Sementes e Mudas –
RENASEM;
II – Registro Nacional de Cultivares – RNC;
III – produção de sementes e mudas;
IV – certificação de sementes e mudas;
V – análise de sementes e mudas;
VI – comercialização de sementes e mudas;
VII – fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, da análise, certificação, do
armazenamento, do transporte e da comercialização
de sementes e mudas;
VIII – utilização de sementes e mudas.
Art. 4º Compete ao Mapa promover, coordenar,
normatizar, supervisionar, auditar e fiscalizar as
ações decorrentes desta lei e de seu regulamento.
Art. 5º Compete aos estados e ao Distrito Federal elaborar normas e procedimentos complementares relativos à produção de sementes e mudas, bem
como exercer a fiscalização do comércio estadual.
Parágrafo único. A fiscalização do comércio estadual de sementes e mudas poderá ser exercida pelo
Mapa, quando solicitado pela unidade da federação.
Art. 6º Compete privativamente ao Mapa a fiscalização do comércio interestadual e internacional de
sementes e mudas.
CAPÍTULO III
Do Registro Nacional de Sementes e Mudas
Art. 7º Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem.
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Art. 8º As pessoas físicas e jurídicas que exer çam as atividades de produção, beneficiamento, em balagem, armazenamento, análise, comércio, impor tação e exportação de sementes e mudas ficam obri gadas à inscrição no Renasem.
§ 1º O Mapa credenciará, junto ao Renasem,
pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisi tos exigidos no regulamento desta lei, para exercer as
atividades de:
I – Responsável Técnico;
II – entidade de certificação de sementes e mu das;
III – certificador de sementes ou mudas de pro dução própria;
IV – laboratório de análise de sementes e de
mudas;
V – amostrador de sementes e mudas.
§ 2º As pessoas físicas ou jurídicas que impor tem sementes ou mudas para uso próprio em sua propriedade, ou em propriedades de terceiros cuja posse
detenham, ficam dispensadas da inscrição no Rena sem, obedecidas as condições estabelecidas no re gulamento desta lei.
§ 3º Ficam isentos da inscrição no Renasem os
agricultores familiares, os assentados da reforma
agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou
mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si.
Art. 9º Os serviços públicos decorrentes da ins crição ou do credenciamento no Renasem serão re munerados pelo regime de preços de serviços públi cos específicos, cabendo ao Mapa fixar valores e formas de arrecadação para as atividades de:
I – produtor de sementes;
II – produtor de mudas;
III – beneficiador de sementes;
IV – reembalador de sementes;
V – armazenador de sementes;
VI – comerciante de sementes;
VII – comerciante de mudas;
VIII – certificador de sementes ou de mudas;
IX – laboratório de análise de sementes ou de
mudas;
X _ amostrador;
XI _ responsável técnico.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica
que exercer mais de uma atividade pagará somente
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o valor referente à maior anuidade e à maior taxa de
inscrição ou de credenciamento nas atividades que
desenvolve.
CAPÍTULO IV
Do Registro Nacional de Cultivares
Art. 10. Fica instituído, no MAPA, o Registro Nacional de Cultivares – RNC e o Cadastro Nacional de
Cultivares Registradas – CNCR.
Parágrafo único. O CNCR é o cadastro das cultivares registradas no PNC e de seus mantenedores.
Art. 11. A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no
PNC.
§ 1º A inscrição da cultivar deverá ser única.
§ 2º A permanência da inscrição de uma cultivar, no PNC, fica condicionada à existência de pelo
menos um mantenedor, excetuadas as cultivares cujo
material de propagação dependa exclusivamente de
importação.
§ 3º O Mapa poderá aceitar mais de um mantenedor da mesma cultivar inscrita no PNC, desde que
comprove possuir condições técnicas para garantir a
manutenção da cultivar.
§ 4º O mantenedor que, por qualquer motivo,
deixar de fornecer material básico ou de assegurar as
características da cultivar declaradas na ocasião de
sua inscrição no PNC terá seu nome excluído do re gistro da cultivar no CNCR.
§ 5º Na hipótese de cultivar protegida, nos termos da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, a inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou por procurador
legalmente autorizado.
§ 6º Não é obrigatória a inscrição no PNC de
cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou
indígenas.
§ 7º o regulamento desta lei estabelecerá os critérios de permanência ou exclusão de inscrição no
PNC, das cultivares de domínio público.
Art. 12. A denominação da cultivar será obrigatória para sua identificação e destinar-se-á a ser sua
denominação genérica, devendo, para fins de registro, obedecer aos seguintes critérios:
I – ser única, não podendo ser expressa apenas
na forma numérica;
II – ser diferente de denominação de cultivar
preexistente;
III – não induzir a erro quanto às características
intrínsecas ou quanto à procedência da cultivar.
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Art. 13. O Mapa editará publicação especializa da para divulgação do Cadastro Nacional de Cultiva res Registradas.
Art. 14. Ficam convalidadas as inscrições de cultivares já existentes no PNC, na data de publicação
desta lei, desde que, no prazo de cento e oitenta dias,
os interessados atendam ao disposto no art. 11.
Art. 15. O Mapa estabelecerá normas para de terminação de Valor de Cultivo e de Uso — VCU pertinentes a cada espécie vegetal, para a inscrição das
respectivas cultivares no RNC.
Art. 16. A inscrição de cultivar no PNC poderá
ser cancelada ou suspensa, na forma que estabele cer o regulamento desta lei.
Art. 17. Os serviços públicos decorrentes da inscrição no RNC serão remunerados pelo regime de
preços de serviços públicos específicos, cabendo ao
Mapa fixar valores e formas de arrecadação.
CAPÍTULO V
Da Produção e da Certificação
Art. 18. O Mapa promoverá a organização do
sistema de produção de sementes e mudas em todo o
território nacional, incluindo o processo de certifica ção, na forma que dispuser o regulamento desta lei.
Art. 19. A produção de sementes e mudas será
de responsabilidade do produtor de sementes e mu das inscrito no Renasem, competindo-lhe zelar pelo
controle de identidade e qualidade.
Parágrafo único. A garantia do padrão mínimo
de germinação será assegurada pelo detentor da se mente, seja produtor, comerciante ou usuário, na forma que dispuser o regulamento desta Lei.
Art. 20. Os padrões de identidade e qualidade
das sementes e mudas, estabelecidos pelo MAPA e
publicados no Diário Oficial da União, serão válidos
em todo o território nacional.
Art. 21. O produtor de sementes e de mudas fica
obrigado a identificá-las, devendo fazer constar da
respectiva embalagem, carimbo, rótulo ou etiqueta
de identificação, as especificações estabelecidas no
regulamento desta lei.
Art. 22. As sementes e mudas deverão ser iden tificadas com a denominação “Semente de” ou “Muda
de” acrescida do nome comum da espécie.
Parágrafo único. As sementes e mudas produzi das sob o processo de certificação serão identifica das de acordo com a denominação das categorias
estabelecidas no art. 23, acrescida do nome comum
da espécie.
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Art. 23. No processo de certificação, as sementes e as mudas poderão ser produzidas segundo as
seguintes categorias:
I – Semente Genética;
II – Semente Básica;
III – Semente Certificada de Primeira Geração –
C1;
IV – Semente Certificada de Segunda Geração
– C2;
V – Planta Básica;
VI – Planta Matriz;
VII – Muda Certificada.
§ 1º A obtenção de Semente Certificada de Se gunda Geração – C2, de Semente Certificada de Primeira Geração – C1 e de Semente Básica se dará,
respectivamente, pela reprodução de, no máximo,
uma geração da categoria imediatamente anterior, na
escala de categorias constante do caput.
§ 2º O Mapa poderá autorizar mais de uma geração para a multiplicação da categoria de Semente
Básica, considerando as peculiaridades de cada es pécie vegetal.
§ 3º A produção de Semente Básica, Semente
Certificada de Primeira Geração – C1 e Semente
Certificada de Segunda Geração – C2, fica condicionada à prévia inscrição dos campos de produção no
Mapa, observados as normas e os padrões pertinentes a cada espécie.
§ 4º A produção de Muda Certificada fica condicionada à prévia inscrição do jardim clonal de Planta
Matriz e de Planta Básica, assim como do respectivo
viveiro de produção, no Mapa, observados as normas
e os padrões pertinentes.
Art. 24. A produção de sementes da Classe
Não-Certificada com origem genética comprovada
poderá ser feita por, no máximo, duas gerações a par tir de Sementes Certificadas, Básicas ou Genéticas,
condicionada à prévia inscrição dos campos de pro dução no Mapa e ao atendimento às normas e padrões estabelecidos no regulamento desta lei.
Parágrafo único. A critério do Mapa, a produção
de sementes prevista neste artigo poderá ser feita
sem a comprovação da origem genética, quando ainda não houver tecnologia disponível para a produção
de semente genética da respectiva espécie.
Art. 25. A inscrição de campo de produção de
sementes e mudas de cultivar protegida nos termos
da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, somente po derá ser feita mediante autorização expressa do de tentor do direito de pro–priedade da cultivar.
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Art. 26. A produção de muda não certificada de verá obedecer ao disposto no regulamento desta lei.
Art. 27. A certificação de sementes e mudas de verá ser efetuada pelo Mapa ou por pessoa jurídica
credenciada, na forma do regulamento desta lei.
Parágrafo único. Será facultado ao produtor de
sementes ou de mudas certificar a sua própria produ ção, desde que credenciado pelo Mapa, na forma do
§ 1º do art. 8º desta lei.
CAPÍTULO VI
Da Análise de Sementes e de Mudas
Art. 28. A análise de amostras de sementes e de
mudas deverá ser executada de acordo com metodo logias oficializadas pelo Mapa.
Art. 29. As análises de amostras de sementes e
de mudas somente serão válidas, para os fins previs tos nesta lei, quando realizadas diretamente pelo
Mapa ou por laboratório por ele credenciado ou reco nhecido.
Parágrafo único. Os resultados das análises
somente terão valor, para fins de fiscalização, quan do obtidos de amostras oficiais e analisadas direta mente pelo Mapa ou por laboratório oficial por ele
credenciado.
CAPÍTULO VII
Do Comércio Interno
Art. 30. O comércio e o transporte de sementes
e de mudas ficam condicionados ao atendimento dos
padrões de identidade e de qualidade estabelecidos
pelo Mapa.
Parágrafo único. Em situações emergenciais e
por prazo determinado, o Mapa poderá autorizar a comercialização de material de propagação com pa drões de identidade e qualidade abaixo dos mínimos
estabelecidos.
Art. 31. As sementes e mudas deverão ser iden tificadas, constando sua categoria, na forma estabe lecida no art. 23 e deverão, ao ser transportada, co mercializadas ou estocadas, estar acompanhadas de
Nota Fiscal ou Nota Fiscal do Produtor e do Certifica do de Semente ou do Termo de Conformidade, con forme definido no regulamento desta Lei.
Art. 32. A comercialização e o transporte de se mentes tratadas com produtos químicos ou agrotóxi cos deverão obedecer ao disposto no regulamento
desta lei.
CAPÍTULO VIII
Do Comércio Internacional
Art. 33. A produção de sementes e mudas desti nadas ao comércio internacional deverá obedecer às
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normas específicas estabelecidas pelo Mapa, atendidas as exigências de acordos e tratados que regem o
comércio internacional ou aquelas estabelecidas com
o país importador, conforme o caso.
Art. 34. Somente poderão ser importadas sementes ou mudas de cultivares inscritas no Registro
Nacional de Cultivares.
Parágrafo único. Ficam isentas de inscrição no
RNC as cultivares importadas para fins de pesquisa,
de ensaios de Valor de Cultivo e Uso, ou de reexportação.
Art. 35. A semente ou muda importada deve estar acompanhada da documentação prevista no regulamento desta lei.
§ 1º A semente ou muda importada não poderá,
sem prévia autorização do Mapa, ser usada, ainda
que parcialmente, para fins diversos daqueles que
motivaram sua importação.
§ 2º As sementes ou mudas importadas, quando condenadas, devem, a critério do Mapa, ser devolvidas, reexportadas, destruídas ou utilizadas para outro fim.
CAPÍTULO IX
Da Utilização
Art. 36. Compete ao Mapa orientar a utilização
de sementes e mudas no País, com o objetivo de evitar seu uso indevido e prejuízos à agricultura nacional, conforme estabelecido no regulamento desta lei.
CAPÍTULO X
Da Fiscalização
Art. 37. Estão sujeitas à fiscalização, pelo Mapa,
as pessoas físicas e jurídicas que produzam, beneficiem, analisem, embalem, reembalem, amostrem, certifiquem, armazenem, transportem, importem, exportem, utilizem ou comercializem sementes ou mudas.
§ 1º A fiscalização de que trata este artigo é de
competência do Mapa e será exercida por fiscal por
ele capacitado, sem prejuízo do disposto no art. 5º.
§ 2º Compete ao fiscal exercer a fiscalização da
produção, do beneficiamento, do comércio e da utilização de sementes e mudas, sendo-lhe assegurado,
no exercício de suas funções, livre acesso a quaisquer estabelecimentos, documentos ou pessoas referidas no caput.
Art. 38. O Mapa poderá descentralizar, por con vênio ou acordo com entes públicos, a execução do
serviço de fiscalização de que trata esta lei, na forma
de seu regulamento.
Parágrafo único. A delegação de competência
prevista no caput fica sujeita a auditorias regulares,
executadas pelo Mapa conforme estabelecido no re gulamento desta lei.
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Art. 39. Toda semente ou muda, embalada ou a
granel, armazenada ou em trânsito, identificada ou
não, está sujeita à fiscalização, na forma que dispuser
o regulamento.
CAPÍTULO XI
Das Comissões de Sementes e Mudas
Art. 40. Ficam criadas as Comissões de Sementes e Mudas, órgãos colegiados, de caráter consultivo e
de assessoramento ao Mapa, às quais compete propor
normas e procedimentos complementares, relativos à
produção, comércio e utilização de sementes e mudas.
§ 1º As Comissões de Sementes e Mudas, a serem instaladas nas Unidades da Federação, serão
compostas por representantes de entidades federais,
estaduais e municipais e da iniciativa privada, vincula das à fiscalização, à pesquisa, ao ensino, à assistên cia técnica e extensão rural, à produção, ao comércio
e ao uso de sementes e mudas.
§ 2º A composição, a estrutura, as atribuições e
as responsabilidades das Comissões de Sementes e
Mudas serão estabelecidas no regulamento desta lei.
§ 3º Cabe ao Mapa a coordenação, em âmbito
nacional, das Comissões de Sementes e Mudas.
CAPÍTULO XII
Das Proibições
Art. 41. Ficam proibidos a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo
com o estabelecido nesta lei e em sua regulamentação.
Parágrafo único. A classificação das infrações
desta lei e as respectivas penalidades serão discipli nadas no regulamento.
CAPÍTULO XIII
Das Medidas Cautelares e das Penalidades
Art. 42. No ato da ação fiscal serão adotadas
como medidas cautelares, conforme dispuser o regu lamento desta lei:
I – suspensão da comercialização; ou
II – interdição de estabelecimento.
Art. 43. Sem prejuízo da responsabilidade penal
e civil cabível, a inobservância das disposições desta
lei sujeita as pessoas físicas e jurídicas, referidas no
art. 8º, as seguintes penalidades, isolada ou cumulati vamente, conforme dispuser o regulamento desta lei:
I – advertência;
II – multa pecuniária;
III – apreensão das sementes ou mudas;
IV – condenação das sementes ou mudas;
V— suspensão da inscrição no Renasem;
VI – cassação da inscrição no Renasem.
Parágrafo único. A multa pecuniária será de valor
equivalente a até duzentos e cinqüenta por cento do va -
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lor comercial do produto fiscalizado, quando incidir
sobre a produção, beneficiamento ou comercialização.
Art. 44. O responsável técnico, o amostrador ou
o certificador que descumprir os dispositivos desta
lei, estará sujeito às seguintes penalidades, isolada
ou cumulativamente, conforme dispuser a regulamentação desta lei:
I – advertência;
II – multa pecuniária;
III – suspensão do credenciamento;
IV – cassação do credenciamento.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput deste artigo, fica o órgão fiscalizador obrigado
a comunicar as eventuais ocorrências, imediatamente, ao respectivo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA.
CAPÍTULO XIV
Disposições Finais
Art. 45. As sementes produzidas de conformidade com o estabelecido no caput do art. 24 e denominadas na forma do caput do art. 22 poderão ser co mercializadas com a designação de “Sementes Fiscalizadas”, por um prazo máximo de dois anos, contados a partir da data de publicação desta lei.
Art. 46. O produto da arrecadação a que se referem os arts. 9º e 17 será recolhido ao Fundo Federal
Agropecuário, de conformidade com a legislação vi gente, e aplicado na execução dos serviços de que
trata esta lei, conforme regulamentação.
Art. 47. Fica o Mapa autorizado a estabelecer
mecanismos específicos e, no que couber, exceções
ao disposto nesta lei, para regulamentação da produção e do comércio de sementes de espécies florestais, nativas ou exóticas, ou de interesse medicinal ou
ambiental, bem como para as demais espécies referidas no parágrafo único do art. 24.
Art. 48. Observadas as demais exigências desta
lei, é vedado o estabelecimento de restrições à inclusão de sementes e mudas de cultivar local, tradicional
ou crioula em programas de financiamento ou em programas públicos de distribuição ou troca de sementes, desenvolvidos junto a agricultores familiares.
Art. 49. O Mapa estabelecerá os mecanismos
de coordenação e execução das atividades previstas
nesta lei.
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias, a contar da data de sua
publicação.
Art. 51. Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Art. 52. Fica revogada a Lei nº 6.507, de 19 de
dezembro de 1977.
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LEI Nº 6.507, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1977
Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de sementes e mudas e dá outras providências.

Institui a Lei de Proteção de Cultiva res e dá outras providências.

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

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

69
Terça-feira 10 24585

70
24586 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

71
Terça-feira 10 24587

72
24588 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

73
Terça-feira 10 24589

74
24590 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

75
Terça-feira 10 24591

76
24592 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

77
Terça-feira 10 24593

78
24594 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

79
Terça-feira 10 24595

80
24596 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

81
Terça-feira 10 24597
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82
24598 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

83
Terça-feira 10 24599

84
24600 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

85
Terça-feira 10 24601

86
24602 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

87
Terça-feira 10 24603

88
24604 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89
Terça-feira 10 24605

90
24606 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

91
Terça-feira 10 24607

92
24608 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93
Terça-feira 10 24609

94
24610 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95
Terça-feira 10 24611

96
24612 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97
Terça-feira 10 24613

98
24614 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99
Terça-feira 10 24615

100
24616 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101
Terça-feira 10 24617

102
24618 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103
Terça-feira 10 24619

104
24620 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105
Terça-feira 10 24621

106
24622 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107
Terça-feira 10 24623

108
24624 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109
Terça-feira 10 24625

110
24626 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111
Terça-feira 10 24627

112
24628 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113
Terça-feira 10 24629

114
24630 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115
Terça-feira 10 24631

116
24632 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117
Terça-feira 10 24633

118
24634 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119
Terça-feira 10 24635

120
24636 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121
Terça-feira 10 24637

122
24638 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123
Terça-feira 10 24639

124
24640 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125
Terça-feira 10 24641

126
24642 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127
Terça-feira 10 24643

128
24644 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129
Terça-feira 10 24645

130
24646 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131
Terça-feira 10 24647

132
24648 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133
Terça-feira 10 24649

134
24650 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135
Terça-feira 10 24651

136
24652 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137
Terça-feira 10 24653

138
24654 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139
Terça-feira 10 24655

140
24656 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141
Terça-feira 10 24657

142
24658 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143
Terça-feira 10 24659

144
24660 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145
Terça-feira 10 24661

146
24662 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147
Terça-feira 10 24663

148
24664 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149
Terça-feira 10 24665

150
24666 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151
Terça-feira 10 24667

152
24668 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153
Terça-feira 10 24669

154
24670 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155
Terça-feira 10 24671

156
24672 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157
Terça-feira 10 24673

158
24674 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159
Terça-feira 10 24675

160
24676 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161
Terça-feira 10 24677

162
24678 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163
Terça-feira 10 24679

164
24680 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165
Terça-feira 10 24681

166
24682 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167
Terça-feira 10 24683

168
24684 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169
Terça-feira 10 24685

170
24686 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171
Terça-feira 10 24687

172
24688 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173
Terça-feira 10 24689

174
24690 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175
Terça-feira 10 24691

176
24692 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177
Terça-feira 10 24693

178
24694 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179
Terça-feira 10 24695

180
24696 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181
Terça-feira 10 24697

182
24698 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183
Terça-feira 10 24699

184
24700 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185
Terça-feira 10 24701

186
24702 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187
Terça-feira 10 24703

188
24704 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189
Terça-feira 10 24705

190
24706 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191
Terça-feira 10 24707

192
24708 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193
Terça-feira 10 24709

194
24710 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195
Terça-feira 10 24711

196
24712 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197
Terça-feira 10 24713

198
24714 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199
Terça-feira 10 24715

200
24716 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201
Terça-feira 10 24717

202
24718 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203
Terça-feira 10 24719

204
24720 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205
Terça-feira 10 24721

206
24722 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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207
Terça-feira 10 24723

208
24724 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209
Terça-feira 10 24725

210
24726 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211
Terça-feira 10 24727

212
24728 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213
Terça-feira 10 24729

214
24730 Terça-feira
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PARECERES
PARECER Nº 1.156, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de decreto Legislativo nº 33, de
1994 (nº 350/93, na Câmara dos Deputados),
que, aprova o ato que outorga concessão à
Rádio e Televisão Integração Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Acre.
Relator: Senador Nabor Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 33, de 1994 (nº 350-B, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rádio e Televisão Integra ção Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Acre.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 365, de
1992, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de
julho de 1992, que outorga concessão para a explora ção de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do em preendimento Rádio e Televisão Integração Ltda.
(cf. fl. 209):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Márcio Mendonça de Alencar
16.000
• Carlos Alberto Lopes Frota
61.600
• Jaida Maria da Silva Gonçalves
2.400
Total de Cotas
80.000
O re fe ri do proje to foi aprovado pela Co mis são de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Infor mática da Câma ra dos De putados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator, o De pu ta do Til den Santiago.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju -
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rídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação 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, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 33, de 1994, não detectou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. –
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 Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 1.157, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 51,
de 1995 (nº 349/93, na Câmara dos Depu tados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio e Televisão Integração Ltda., para exploorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.
Relator: Senador Nabor Junior
I – Relatório
Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 51, de 1995 (nº 349-B, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rádio e Televisão Integra ção Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão so nora em onda tropical na cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Acre.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 364, de
1992, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de
julho de 1992, que outorga concessão para a explora -
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ção de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 223, § 3º, 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 em preendimento Rádio e Televisão Integração Ltda.
(cf. fl. 143):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Márcio Mendonça de Alencar
16.000
• Carlos Alberto Lopes Frota
61.600
• Jaida Maria da Silva Gonçalves
2.400
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, o Deputado Tilden Santiago.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação 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, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Con-
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gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 51, de 1995, não detectou
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violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. –
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 Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.158, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 440, de
2002 (nº 1 .535/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Emissoras Sul Brasileiras
Ltda., para executar serviço de radiodifusào sonora em onda média na cidade de
Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 440, de 2002 (nº 1.535, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Emissoras Sul Brasileiras
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Panambi, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 637, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
junho de 2001, que renova a concessão para a explo -
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ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3, 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 Emissoras Sul Brasileiras Ltda. (cf. fl. 197):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Loy Newton Pilau
153.000
• Linneu Fernando Pilau
148.500
• Luiz Cezar Pilau
148.500
Total de Cotas
450.000
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, o Deputado Arolde 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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação 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, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado. conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com -
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petência legislativa da União e às atribuições do Con gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 440, de 2002, não de-
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tectou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Pro jeto de Decre to Le gislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro 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 Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.159, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 451, de
2002 (nº l.635/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Rádio Comunitária
Pérola FM de Santo Augusto a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santo Augusto, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Senador Luiz Pastore
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 451, de 2002 (nº 1.635/2002, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Rádio Comunitária Pérola FM de
Santo Augusto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Augusto, Estado do Rio
Grande do Sul.
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 994, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 310,
de 25 de maio de 2001, 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
Rádio Comunitária Pérola FM de Santo Augusto (cf
fls. 11/12):
•Coordenador Geral: Luiz Hermozil Correa de Lima
•Coordenador Administrativo: Oldimar Fucilini
•Coordenador de Operações: José Carlos Correa de
Moura
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 Narcio 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 – Analise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
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No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 3 9/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Con gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XLI, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
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não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 451, de 2002 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
APROVAÇÃO do ato que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunitária Pérola FM de Santo Augusto
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do
Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRÉTARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
....................................................................................
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 permis são, 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.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste ar tigo. (Redação dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24-12-1996)
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:(Redação dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pontos;(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24-12-1996)
b) tempo destinado a serviço noticioso – máximo de quinze pontos;(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
c) tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados na
própria localidade ou no município à qual pertence a
localidade objeto da outorga máximo de trinta pontos;(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24-12-1996)
d) prazo para início da execução do serviço objeto da outorga, em caráter definitivo máximo de qua renta pontos;(Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
não devera ser superior à vinte pontos, situação em
que as pontuações estabelecidas no § 1º serão pro porcionalmente reduzidas de modo que seja mantido
o total de cem pontos.(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
3º Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24-12-1996)
I – condição mínima necessária a ser atendi da;(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24-2-1996)
II – critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas.(Redação) dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
4º Somente serão classificadas as propostas
que, além de atenderem ao estabelecido no inciso I
do § 3º, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24-12-1996)
I- cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo A;(Redação dada pelo Decreto nº
2.108. de 24-12-1996)
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II – sessenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo B;(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
III – setenta pontos para os serviços enquadra dos no Grupo C;(Redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24-12-1996)
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo
e da valoração da proposta de preço pela outorga, de
acordo com os pesos preestabelecidos no edital, ob servado o que segue:(Redação dada pelo Decreto nº
2.108. de 24-12-1996)
I- o critério de gradação para a valoração do preço pela outorga será estabelecido em edital, de modo
objetivo, vedada a comparação entre propostas, de terminando pontuação máxima de cem pontos;(Re dação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
II – para os serviços enquadrados no Grupo A, o
peso relativo à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste ar tigo preponderará
sobre o peso relativo á valoração obtida pelo preço
pela outorga;(Redação dada pelo Decreto nº 2.108.
de 24-12-1996)
III – para os serviços enquadrados no Grupo B,
os pesos relativos à valoração obtida pela aplicação
do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à valora ção obtida pelo preço pela outorga serão equivalen tes;(Redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24-12-1996)
IV – para os serviços enquadrados no Grupo C,
o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela ou torga preponderará sobre o peso relativo à valoração
obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º
deste artigo.(Redação dada pelo Decreto no 2.108,
de 24-12-1996)
6º Será desclassificada a proposta que contiver
oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo fixa do em edital.(Redação dada pelo Decreto nº 2.108.
de 24-12-1996)
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as proponentes classificadas serão
convocadas.(Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
8º O valor da outorga de concessão ou permis são para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condi ções mínimas estabelecidas no edital objeto da licita ção, concernentes, entre outras, à carência, prazos
de pagamento, multas e encargos de mora, devendo
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ser recolhido pela entidade vencedora ao
FISTEL.(Redação dada pelo Decreto nº 2108, de
24-12- 1996)
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relativos às alíneas do § 1º deste artigo, bem assim os preceitos estabelecidos no art. 28.(Redação dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24-12-1996)
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.(Redação dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24-12-1996)
11. Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relativos às alíneas do caput deste artigo, bem assim os
preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme competência deste Regulamento, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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 artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
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....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
PARECER Nº, 1.160 DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 502, de
2002 (nº 1.300/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de
Campo Grande Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 502, de 2002 (nº
1.300/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Campo Grande Ltda. para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 24, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 21 de
dezembro de 2000, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio Cultura de Campo Grande Ltda. (cf.
fl. 199):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Espólio de José Maria
Hugo Rodrigues
3.560
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• Antonio João Hugo
Rodrigues
• Ester Figueiredo Gameiro
Total de Cotas

1.780
1.780
7.120

O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu relator, o De puta do Gerson Peres.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação 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, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992 do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos, a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223,
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 502, de 2002, não detectou
violação das formalidades estabelecidas na legisla ção pertinente, e não havendo reparos quanto aos as-
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pectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro 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 Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.161, DE 2002.
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 503, de
2002 (nº 1.313/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Rádio e TV Educativa e Cultural de Viçosa – FRATEVI,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Viçosa,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Ricardo Santos
Relator Ad Hoc – Senador: Nabor Júnior
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 563, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Fe deral, ato constante do Decreto de 1º de junho de
2001, que outorga concessão à Fundação Rádio e TV
Educativa e Cultural de Viçosa para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
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exclusivamente educativos, na cidade de Viçosa,
Estado de Minas Gerais.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que os órgãos técnicos do Ministério
das Comunicações constataram a correta instrução e
conformidade do processo com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, o Deputado Neuton Lima, e aprovação
daquele órgão colegiado. 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 Rádio e TV
Educativa e Cultural de Viçosa (cf. fls. 64/67):
• Coordenador: Sérgio Augusto Pereira Monteiro
• Chefe de Divisão Administrativa: Ana Luiza Machado Fontes de Oliveira
• Chefe de Divisão de Jornalismo: João Batista
Mota
• Chefe de Operação e Manutenção: Daniel Guimarães
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores.
Os canais de radiodifusão educativa, de acordo
com o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 1967, são re servados à exploração da União, estados, municípios,
universidades e fundações constituídas no Brasil,
com finalidade educativa. A outorga para a execução
desse serviço prescinde de licitação prévia, conforme
o art. 13, § 1º, do RSR, com redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. Exige, entretanto, com fulcro no § 2º do mesmo artigo, a apresentação, no que couber, dos documentos de habilitação
previstos no art. 15 do mencionado regulamento.
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No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão educativa, vigora o entendimento de
que a RSF nº 39/92 não se aplica aos atos de outorga
desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Con gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
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não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 503, de 2002, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga concessão à Fundação
Rádio e TV Educativa e Cultural de Viçosa, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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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 Con gresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção de concessão de emissoras de rádio e televi são;
....................................................................................
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 ima gens, 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 recebimen to 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.
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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.
....................................................................................
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.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, 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.
....................................................................................

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 534, de
2002 (nº 1.637/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Sociedade Educadora Paraense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Patu, Estado do Rio Grande
do Norte.

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

PARECER Nº 1.162, DE 2002

Relator: Senador Nabor Júnior
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I – Relatório
Chega a esta comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 534, de 2002 (nº 1.637, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Sociedade Educadora Patuense a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Patu, Esta do do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 995, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 335,
de 25 de junho de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade e com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Sociedade
Educadora Patuense (cf. fl. 75):
• Presidente – Wanda Godeiro Carlos dos Santos
• Vice-Presidente – Reginaldo Gentile Feijó de Meio Junior
• 1ª Secretária – Maria da Conceição Ferreira de Araújo
• 2ª Secretária – Norma Re gina Ferreira Saraiva
• 1º Tesoureiro – Francisco Andrade dos Santos
• 2º Tesoureiro – Maria Dalva Pereira de Oliveira Dantas

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 Saulo Coelho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, 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 autori zação 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 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 instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
Observe-se que, conquanto o nome da cidade
venha grafado com acento, todos os documentos e
registros do município em questão o utilizam acordo
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com as normas ortográficas vigentes, razão pela qual
optamos pela modificação, na forma da emenda que
se segue.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 534, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a
Sociedade Educadora Patuense atendeu aos demais
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, com a seguinte emenda de redação):
EMENDA Nº 1– CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 534, de 2002, a seguinte redação:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se
refere a Portaria nº 335, de 25 de junho de
2001, que autoriza a Sociedade Educadora
Patuense a executar, por três anos, sem di reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Patu, Estado
do Rio Grande do Norte.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................
....................................................................................
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 permis são 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 Con gresso 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 1.163, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de
2002 (nº 1.453/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Itaí de Rio Claro Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Tibagi,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Luiz Pastore
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 536, de 2002 (nº 1.453, 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
onda média na cidade de Tibagi, Estado do Paraná.

Terça-feira 10 24775

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.606,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 590,
de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 223, § 3º, 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 Itaí de Rio Claro Ltda. (cf. fls. 5):
Nome do Sócio Cotista
• Adão de Moura Borges
• José Rinaldo da Silva
Total de Cotas

Cotas de Participação
50
50
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, o Deputado Maurílio Ferreira Lima.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação 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, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Mi nistério das Comunicações que devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 536, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Con gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, na da havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitu cionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 536, de 2002, não evidenci ou violação das formalidades estabelecidas na legis lação pertinente e não havendo reparos quanto aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga permissão à Rádio Itaí de Rio Claro
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Tibagi, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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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.
....................................................................................
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.
§ 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 1.164, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 556, de
2002 (nº 1.103, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Televisão Norte do RGS
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 556, de 2002 (nº 1.103, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Televisão Norte do RGS
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Carazinho, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.068,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 de
julho de 2000, que renova a concessão para a explo ração 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 Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Televisão Norte do RGS Ltda. (cf. fls. 62):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Rafael Alvarez Gadret
5.000
• Fernanda Alvarez Gadret
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, o Deputado Bispo Rodrigues.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces são, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orien ta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci ona os elementos a serem informados pela entidade
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pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e as atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 556, de 2002, não detectou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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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 Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.165, de 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 557, de
2002 (nº 1.161/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Televisão Tuiuti S/A para
explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 557, DE 2002 (nº
1.161/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Televisão Tuiuti S/A
para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.503,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
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outubro de 2000, que renova a concessão para a ex ploração 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 à direção do empreendimento Televisão Tuiuti S/A (cf. fl. 64):
•Diretor Presidente – Fernando Ernesto de Souza Corrêa
•Diretor Superintendente – Fernando José Santos de Miranda

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 Domiciano Cabral.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação 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, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
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os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Con gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 557, de 2002, não detectou
violação das formalidades estabelecidas na Resolu ção nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não haven do reparos quanto aos aspectos de constitucionalida de, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002.
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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.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização pata o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 1.166, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 92, de 2000, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos, o Projeto de Lei do Senado
nº 101, de 2000, de autoria do Senador
Geraldo Althoff, que fixa normas sobre a
realização de concursos públicos destinados ao provimento de cargos ou empregos na administração direta e indireta,
no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e Projeto de Lei do Senado nº 559, de 1999, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre o limite máximo do valor, das taxas de inscrição em concursos públicos. (tramitando em conjunto nos termos dos Requerimentos nºs 256, de 2000, e 61, de 2001).
Relator: Senador Bello Parga
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I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão o Pro jeto de Lei do Senado nº 92, de 2000, de autoria do
ilustre Senador Jorge Bornhausen, que dispõe so bre as normas gerais relativas a concurso público.
2. Visa a proposição a estabelecer normas ge rais sobre a realização de concursos públicos de
provas ou de provas e títulos no âmbito da adminis tração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
3. Determina o projeto que o concurso público
deverá, obrigatória e especialmente, obedecer aos
princípios da publicidade, da competitividade e da
seletividade, e que o Poder Público, em sua realiza ção, deverá observar, estritamente, os princípios
constitucionais expressos e implícitos impostos à
administração pública direta e indireta.
4. A proposta prevê, ainda, que a banca reali zadora do concurso e obrigada a fornecer ao interessado, a requerimento escrito deste, informação
ou certidão de ato ou omissão relativa à fase finda
do certame, configurando ilícito administrativo grave
a recusa de prestação de informação ou de forneci mento de certidão, o atendimento incompleto ou in tempestivo do requerimento e a prestação de infor mação inverídica ou expedição de certidão falsa.
Estipula, também, que é obrigatória a divulgação,
em veículo de publicação oficial, do nome completo,
sem abreviatura, de todos os responsáveis pela for mulação, aplicação, correção e decisão final das
provas e das fases decisórias do concurso público.
5. O projeto disciplina a elaboração do edital
do concurso e o processo de inscrição dos candida tos, bem como estipula critérios para elaboração,
aplicação e correção das provas objetivas, discursi vas, físicas, práticas, psicotécnicas e orais que integrem o certame, enfatizando, sempre, a necessida de da adoção de procedimentos que assegurem a
observância dos princípios da igualdade e da impes soalidade.
6. Fixa, igualmente, as normas gerais relativas
aos recursos, entre as quais cabe citar a que dispõe
que todas as provas de concurso público são recor ríveis administrativamente, sendo considerada sem
efeito qualquer previsão do edital que impeça ou
obstaculize a interposição de recurso.
7. São previstas normas acerca da nomeação
dos candidatos aprovados, as quais determinam
que os aprovados em número igual ao de vagas ofe recidas pelo edital somente poderão ter a sua posse
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e exercício recusados mediante justificação escrita,
publicada em veículo oficial de divulgação e na imprensa de grande circulação, das razões objetivas e
de interesse público impeditivas do provimento dos
cargos objeto do concurso. Determina-se, ainda,
que o fim do prazo de validade do concurso, sem
que tenham sido nomeados os aprovados em número igual ao de vagas oferecidas, impõe à administração o dever de apresentar justificação objetiva e fun damentada das razões do não-aproveitamento dos
remanescentes.
8. A proposição especifica que, no exame de
saúde do candidato convocado para a posse, somente poderão ser consideradas como inabilitadoras as condições físicas ou psíquicas que impeçam
o exercício normal das funções do cargo, e que o
Poder Público deverá editar norma que identifique,
com objetividade e padrão científico, as condições
mínimas de desempenho das funções físicas para o
exercício normal das atribuições do cargo, não sendo a malformação de membro ou estrutura corporal,
por si só, fator inabilitante para a posse e exercício
do candidato, exigindo-se demonstração objetiva da
incapacitação para as funções do cargo.
9. Dispõe, ainda, que a pesquisa da conduta
social e ética e da vida pregressa do candidato, cuja
realização cabe à banca ou ao órgão promotor do
concurso público, visa ao levantamento de indicações de comportamento e de histórico pessoal a serem utilizados como elemento de formação de juízo
sobre a aptidão do candidato ao cargo, assegurando
a ele o acesso, mediante requerimento escrito, às
razões de sua inabilitação nessa fase, sendo-lhe lícito produzir prova fundamentada, objetiva e cabal em
contrário e deduzir argumentos comprováveis, por
ato próprio, contra a decisão, os quais deverão ser
analisados pela banca em até vinte dias da apresentação deles.
10. Finalmente, estabelecem-se os atos considerados abusivos contra o concurso público e os ilí citos administrativos graves a ele pertinentes.
11. Justifica a proposição o seu eminente autor, afirmando que ela visa a impedir que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por seus
órgãos selecionadores e pela ação direta das próprias bancas, busquem, encontrem e utilizem instrumentos lesivos aos princípios fundamentais do concurso público, com prejuízo insuperável do atingimento dos fins aos quais se destina.
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12. Mediante o Requerimento nº 256, de 2000,
e na forma do que estabelece a alínea b do inciso II
do art. 260 do Regimento Interno, foi apensado ao
projeto o PLS nº 101, de 2000, de autoria do nobre
Senador Geraldo Althoff, que Fixa normas sobre a
realização de concursos públicos destinados ao pro vimento de cargos ou empregos na administração
direta e indireta, no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.
13. Trata-se, também, de uma proposta ampla,
que cobre os diversos aspectos relativos aos con curso públicos.
14. Finalmente, em razão do Requerimento nº
61, de 2001, foi, também apensado à proposição o
PLS nº 539, de 1999, de autoria do ilustre Senador
Pedro Simon, que Dispõe sobre o limite máximo do
valor das taxas de inscrição em concursos públicos.
15. Essa última proposição determina que as
taxas de inscrição em concursos públicos não pode rão exceder a um por cento do valor da remunera ção inicial do cargo para o qual o certame é realiza do.
16. Não foram oferecidas emendas aos proje tos.
É o relatório.

II – Voto do Relator
17. Inicialmente, observe-se que, mesmo com
o apensamento do PLS nº 539, de 1999, mais antigo do que o PLS nº 92, de 2000, a proposição objeto do presente parecer não perdeu a sua precedên cia uma vez que, na forma da parte final da alínea b
do inciso II do art. 260 do Regimento Interno, regula
a matéria com maior amplitude.
18. A proposição atende aos requisitos de
constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
19. Vale, ressaltar que não incide sobre ela ví cio de iniciativa, por não se tratar de lei destinada
exclusivamente à disciplina dos concursos públicos
no âmbito da União. Efetivamente, se a norma visas se, tão-somente, à Administração Federal, ela seria
de iniciativa privativa do Presidente da República, ex
vi do art. 61, § 1º, II, c, da Carta Magna, na redação
dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998.
Portanto, a presente proposição, se convertida em
lei, será uma lei nacional, mediante a qual a União,
não na qualidade de ente federado, mas de personi -
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ficadora dos interesses nacionais, estabelece normas gerais que vinculam todos os entes federados,
inclusive ela própria, com o objetivo de assegurar o
cumprimento de princípios fundamentais da Constituição, como são os da igualdade e da impessoalidade na Administração Pública.
20. Trata-se de princípios que se concretizam,
dentre outras formas, na realização de concursos
públicos para acesso aos cargos e empregos públicos.
21. Na Constituição de 1988, pela primeira vez,
de forma inequívoca, o concurso público foi explicitado
como única forma de acesso ao cargo e ao emprego
público. Até então, a norma do concurso público sempre permitiu mecanismos que propiciaram a sua burla.
Na Carta de 1946, a exigência de concurso restringia-se aos cargos de carreira, liberando a nomeação
para os cargos isolados. Na Carta de 1967, a exigência de concurso existia apenas para o primeiro provimento em cargo, permitindo a ascensão funcional e a
livre contratação de servidores pelo regime celetista.
22. O dispositivo da Lei Maior que disciplina a
matéria, o inciso II de seu art. 37, vem sendo interpretado de forma estrita pela jurisprudência, tendo-se tomado fundamental para a moralização da
gestão da coisa pública.
23. Apesar disso, falta positivar e sistematizar
os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria,
o que é feito, de forma completa e adequada, pela
presente proposição. O projeto em debate representa um verdadeiro código dos concursos públicos, explicitando e clareando os procedimentos que neles
devem ser adotados, com vistas a garantir os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade,
moralidade e publicidade.
24. Destarte, a proposta em tela traduz-se em
importante avanço no sentido da consolidação, em
todas as unidades da Federação, dos princípios
constitucionais que devem reger a Administração
Pública.
25. Com relação ao PLS nº 101, de 2000, não
obstante as suas qualidades, cabe observar que
suas disposições já estão incluídas, de forma correta para uma norma geral, no PLS nº 92, de 2000, razão pela qual opinamos pela sua rejeição. Propomos, no entanto, na forma de emendas, o aproveitamento de alguns comandos constantes do referido
projeto, de autoria do ilustre Senador Geraldo
Althoff, especialmente no tocante à criação de nor mas gerais relativas ao aproveitamento, nos concur-
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sos públicos, de pessoas por tadoras de deficiência.
Trata-se de alterações que, com certeza, aprimora rão a presente proposição, no sentido de assegurar
os direitos desses cidadãos, na direção sinalizada
pela nossa Carta Magna.
26. No referente ao PLS nº 539, de 1999, opi namos pela sua rejeição, uma vez que se trata de
norma de caráter peculiar, inadequada para uma
proposição de caráter geral como a que ora se exa mina.
27. Parece-nos, também, necessário apresen tar mais algumas emendas, com vistas ao aperfeiço amento da proposição. A primeira visa a suprimir a
exigência (art. 4º) da divulgação do nome dos res ponsáveis por todas as fases do concurso, conside rando que, muitas vezes, impõe-se manter o sigilo
dos envolvidos na formulação e aplicação das pro vas.
28. De outro lado, é importante retirar a exigên cia (inciso XIII, § 3º art. 6º) de constar do edital a
data de convocação dos aprovados, uma vez que o
órgão ou entidade não tem como precisar essa data
no momento da convocação de certame.
29. Deve, também, ser excluída do projeto a in dicação do horário em que serão recebidas as ins crições para o concurso. Trata-se de determinação
que não se compatibiliza com o caráter de norma
geral da proposição (art. 13).
30. Impõe-se alterar o art. 36, a fim de fixar li mite temporal no qual é assegurado ao candidato o
acesso a informações relativas ao concurso, para
evitar a obrigatoriedade de mantê-las permanente mente em arquivo.
31. A autorização para que cada candidato te nha acesso e conhecimento de sua avaliação, quan do submetido à prova psicotécnica, deve, igualmen te, ser retirada do projeto. Isso porque a norma, es pecialmente quando a demanda dos candidatos for
grande, pode se revelar inviável, inclusive impossibi litando o cumprimento de prazos constantes no edi tal (art. 50, parágrafo único).
32. É também conveniente a supressão da exi gência de gravação das provas orais. Tra ta-se de
exigência que pode onerar sobremaneira o processo
de realização do concurso público, com poucos re sultados práticos (art. 57).
33. Não é adequado impedir que o profissional
responsável pela elaboração das provas fique impe dido, mesmo, de assessorar o exame dos recursos,

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

uma vez que é justamente ele quem pode oferecer
subsídios que possibilitem uma análise mais cuidadosa da matéria (art. 60).
34. Finalmente, é preciso alterar o dispositivo que
trata dos efeitos da anulação do concurso. Entendemos
que se deva indicar a anulação de todos os atos relativos ao concurso, no caso de anulação deste por inconstitucionalidade, ilegalidade, quebra de sigilo, favorecimento pessoal e condutas correlatas, assegurando-se, sempre, ao candidato de boa-fé direito à indenização por ato a que não tenha dado causa (art. 69).
35. Assim, à vista do exposto, opinamos pela
aprovação do PLS nº 92, de 2000, com as emendas
que se seguem, prejudicadas as proposições a ele
apensadas.

EMENDA Nº 1-CCJ
Suprima-se o art. 40 do PLS nº 92, de 2000.
EMENDA Nº 2-CCJ
Suprima-se o inciso XIII do § 3º do art. 6º do PLS
nº 92, de 2000.
EMENDA Nº 3-CCJ
Inclua-se no § 3º do art. 6º do PLS nº 92, de
2000, o seguinte inciso XIV:
“XIV – percentual de cargos ou empregos reservados às pessoas portadoras de deficiência e critérios para sua admissão.”
EMENDA Nº 4–CCJ
Acrescente-se ao art. 10 do PLS nº 92, de 2000,
os seguintes §§ 2º a 4º, renumerando-se o parágrafo
único como § 1º:
“§ 1º ......................................................
§ 2º É assegurado à pessoa portadora
de deficiência o direito de se inscrever em
concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo ou emprego cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que o candidato é portador.
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§ 3º O candidato portador de deficiên cia, inscrito em concurso público, concorrerá
a todas as vagas, sendo-lhe reservado per centual mínimo de cargos ou empregos.
§ 4º O candidato portador de deficiên cia, inscrito em concurso público, resguardadas as condições especiais para a sua admissão, previstas no respectivo edital, par ticipará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, especialmente no que concerne:
I – ao conteúdo das provas;
II – aos critérios de avaliação e apro vação;
III – ao horário e ao local de aplicação
das provas;
IV – à nota mínima exigida para apro vação.”

EMENDA Nº 5-CCJ
Dê-se ao caput do art. 13 do PLS nº 92, de
2000, a seguinte redação:
“Art. 13. As inscrições serão recebidas
em locais de fácil acesso e em período e
horário que facilitem ao máximo a sua realização pelos interessados em prestar o con curso, devendo os postos de recebimento
de inscrição estar localizados de forma a cobrir, da melhor maneira possível, a área ge ográfica:
.............................................................”
EMENDA Nº 6-CCJ
Dê-se ao art. 36 do PLS nº 92, de 2000, a se guinte redação:
“Art. 36. É assegurado ao candidato, durante o
prazo de vigência do concurso público, o conheci mento, acesso e esclarecimento dos critérios de pon tuação da sua prova, desde que assim o requeira por
escrito.”
EMENDA Nº 7-CCJ
Suprima-se o parágrafo único do art. 50 do PLS
nº 92, de 2000.
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EMENDA Nº 8-CCJ
Suprima-se o art. 57 do PLS nº 92, de 2000, renumerando-se os subseqüentes.
EMENDA Nº 9-CCJ
Suprima-se o art. 60 do PLS nº 92, de 2000, renumerando-se os subseqüentes.
EMENDA Nº 10 – CCJ
Dê-se ao art. 69 do PLS nº 92, de 2000, a se guinte redação:
“Art. 69. A anulação do concurso público não produz nenhum efeito sobre a situação jurídica de candidato já nomeado, salvo
no caso de anulação por inconstitucionalidade, ilegalidade, quebra de sigilo e favorecimento pessoal, quando todos os atos decorrentes devem ser anulados, assegurado ao
candidato direito ao ressarcimento das despesas em que incorreu para fazer o concurso, desde que não tenha participado de ato
que contribuiu para a anulação do certame.”

EMENDA Nº 11-CCJ
Acrescente-se ao art. 77 do PLS nº 92, de 2000,
o seguinte inciso VIII:
“VIII – obstar à inscrição de pessoa
portadora de deficiência em concurso público para cargo ou emprego cujas atribuições
sejam compatíveis com a deficiência de que
é portador.”
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Bello Parga, Relator
– Fernando Ribeiro – João Alberto Souza – José
Jorge (sem voto) – Romeu Tuma – Ricardo Santos
– Iris Rezende – Luiz Pastore – Waldeck Ornélas –
Osmar Dias – Amir Lando – Antonio Carlos Júnior
– Francelino Pereira.

268
24784 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269
Terça-feira 10 24785

270

ANAIS DO SENADO FEDERAL

24786 Terça-feira

10

DEZEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2000,
Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que:
“Dispõe sobre as normas gerais re lativas a concursos públicos “.
O Congresso Nacional decreta:
SUBSEÇÃO I
Das Normas Gerais
Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais sobre a
realização de concursos públicos de provas ou de
provas e títulos no âmbito da administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Art. 2º A realização do concurso público, em to das as suas fases, exige a observância estrita, pelo
Poder Público, dos princípios constitucionais expres sos e implícitos impostos à administração pública di reta e indireta.
Parágrafo único. O concurso público deverá
obrigatória e especialmente obedecer aos princípios
da publicidade, da competitividade e da seletividade.
Art. 3º À banca realizadora do concurso é obri gatório o fornecimento ao interessado, a requerimen to escrito deste, de informação ou certidão de ato ou
omissão relativa a fase finda do certame.
§ 1º O atendimento do requerimento de que trata este artigo configura ato de autoridade pública para
todos os fins.
§ 2º Configura ilícito administrativo grave:
I – A negativa de prestação de informação ou de
fornecimento de certidão;
II – O atendimento incompleto ou intempestivo
do requerimento;
III – A prestação de informação ou expedição de
certidão falsas.
Art. 4º Todos os atos relativos ao concurso públi co são passíveis de exame e decisão judicial, especi almente:
I – os que configurem erro material do edital ou
seu descumprimento;
II – os que configurem lesão ou ameaça de le são a direito do candidato;
III – os que configurem discriminação ilegítima
com base em idade, sexo, orientação sexual, estado
civil, condição física, deficiência, raça, naturalidade,
proveniência ou moradia;
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IV – os que veiculem critério de correção de prova ou de recurso à correção de prova;
V – os relativos ao sigilo, à publicidade, à seletividade e à competitividade.
VI – os decisórios de recursos administrativos
impetrados contra gabarito oficial.
Subseção II
Do Edital
Art. 5º O edital é vinculante da administração
pública e de cumprimento obrigatório, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo pelo
pretendente ao cargo ou cargos oferecidos.
§ 1º A publicidade do edital, realizada também
pela imprensa, atendera as características dos car gos oferecidos e o interesse que possam suscitar e
buscará a máxima divulgação.
§ 2º As referências a leis contidas no edital, rela tivas ao cargo ou cargos em disputa, deverão reproduzir a legislação citada.
§ 3º O conteúdo mínimo do edital, sob pena de
nulidade, é composto de:
I – identificação da banca realizadora do certame e do órgão que o promove;
II – identificação do cargo, suas atribuições,
quantidade e vencimentos;
III – indicação do nível de escolaridade exigido
para a posse no cargo;
IV – indicação do local e órgão de lotação dos
aprovados;
V – indicação precisa dos locais e procedimentos de inscrição, bem como das formalidades confirmatórias dessa;
VI – indicação dos critérios de pontuação e contagem de pontos nas provas;
VII – indicação do peso relativo de cada prova;
VIII – enumeração precisa das matérias das
provas, dos eventuais agrupamentos de provas e das
datas de suas realizações;
IX – indicação da matéria objeto de cada prova,
de forma a permitir ao candidato a perfeita compreensão do conteúdo programático que será exigido;
X – regulamentação dos mecanismos de divulgação dos resultados, com datas, locais e horários;
XI – regulamentação do processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e conhecimento de resultado de recursos;
XII – fixação do prazo inicial de validade e da
possibilidade de sua prorrogação;

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

XIII – lotação inicial dos aprovados e disciplina
objetiva das hipóteses de remoção.
XIV – percentual de cargos ou empregos reser vados às pessoas portadoras de deficiência e critéri os para sua admissão.
§ 4º Caso o edital indique a bibliografia de que
se valerá à banca, ficará esta vinculada àquelas
obras, cujo conteúdo admitido será o da edição mais
recente.
§ 5º A não indicação de bibliografia, ou sua indi cação apenas sugestiva, obriga a banca a aceitar,
como critérios de correção, as posições técnicas,
doutrinárias, teóricas e jurisprudenciais dominantes
relativamente aos temas abordados.
§ 6º No caso de previsão de prova discursiva, o
edital deverá conter, de forma objetiva, os temas, os
prazos de argüição e os critérios de correção e de
atribuição de pontos.
§ 7º A realização de provas físicas exige a indi cação do tipo de prova, das técnicas admitidas e do
desempenho mínimo.
§ 8º Provas de datilografia, digitação e conheci mentos práticos específicos deverão ter indicação
dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem
utilizados.
§ 9º A realização de provas práticas ou de co nhecimentos específicos obriga:
I – a adoção, pela banca, de instrumentos, pro cessos, equipamentos, técnicas e materiais usual mente utilizados para a ação cuja realização se pre tende aferir;
II – a adoção de critérios expressos e objetivos
de pontuação e avaliação.
§ 10. No caso de diversidade de provas, o edital
deverá indicar, de forma objetiva, as eliminatórias e as
classificatórias.
§ 11. A prova de títulos é classificatória, não po derá atribuir pontos totais superiores a 30% (trinta por
cento) do total possível nas provas de conhecimento
e sua realização exige a identificação expressa dos títulos acei táveis e respectiva pontuação, vedadas a
aceitação de títulos que não guardem relação com as
atribuições do cargo em disputa e a atribuição, nessa
prova, de pontos por tempo de serviço em determina da entidade.
§ 12. A fixação de idade máxima é permitida
apenas nos casos em que o desempenho normal das
funções do cargo exija condição etária determinada,
sendo vedada a previsão de idade inferior à apresen tada por servidores na ativa lotados em cargos iguais
aos oferecidos no certame.
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§ 13. A escolaridade mínima e a qualificação
profissional subjetiva deverão ser comprovadas no
ato de posse no cargo público, vedada a exigência de
comprovação no ato de inscrição no concurso.
§ 14. É vedada a exigência, como requisito de
inscrição, de determinada naturalidade ou de residência em determinado local.
§ 15. É admitido o condicionamento de correção
de prova de determinada etapa à aprovação na etapa
anterior.
§ 16. A discriminação sexual, de estado civil, de
idade, de condição familiar e de características físicas
exige relação objetivamente demonstrável da impossibilidade de aproveitamento dos excluídos.
Art. 6º A alteração de qualquer dispositivo do
edital precisa ser fundamentada expressa e objetivamente e obriga a divulgação, com destaque, das mudanças em veículo oficial de publicidade e em jornal
de grande circulação.
§ 1º Os prazos, providências e atos previstos no
edital tomarão como referência a data da publicação
oficial da última alteração dos termos do edital.
§ 2º É vedada a veiculação de alterações editalícias em edição especial, extraordinária ou de circulação restrita de veículo oficial de publicidade.
§ 3º É vedada qualquer alteração nos termos do
edital nos trinta dias que antecedem a primeira prova.
Art. 7º O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de sessenta dias em relação à pri meira prova.
Art. 8º O cancelamento de concurso público
com edital já publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada, e sujeita o órgão responsável a indenização por prejuízos
comprovadamente causados aos candidatos.
SUBSEÇÃO III
Da Inscrição
Art. 9º A formalização da inscrição no concurso
depende da satisfação completa dos requisitos exigidos no edital.
§ 1º É vedada a inscrição condicional.
§ 2º É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público,
em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo ou emprego cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que
o candidato é portador.
§ 3º O candidato por tador de deficiência, inscrito em concurso público, concorrerá a todas as vagas,
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sendo-lhe reservado percentual mínimo de cargos ou
empregos.
§ 4º O candidato por tador de deficiência, inscri to em concurso público, resguardadas as condições
especiais para a sua admissão, previstas no respecti vo edital, participará do concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, especialmente
no que concerne:
I – ao conteúdo das provas;
II – aos critérios de avaliação e aprovação;
III – ao horário e ao local de aplicação das pro vas;
IV – à nota mínima exigida para aprovação.
Art. 10. A inscrição por procuração exige a constituição formal de procurador com poderes específi cos, em documento com fé pública.
Parágrafo único. A inscrição por via informatiza da impõe a adoção de processos de controle, de se gurança do procedimento e de proteção contra fraude.
Art. 11. O estabelecimento da taxa de inscrição
levará em conta o nível remuneratório do cargo em
disputa, a escolaridade exigida e número de fases e
de provas do certame.
§ 1º No caso de edital relativo a vários cargos,
os valores de inscrição serão fixados relativamente a
cada um deles.
§ 2º A devolução do valor relativo à inscrição é
assegurada:
I – no caso de anulação do concurso, por qual quer causa;
II – no caso de ato desconforme esta lei ou o edital, desde que redunde em prejuízo direto ao candida to inscrito quanto à realização da prova;
Art. 12. As inscrições serão recebidas em locais
de fácil acesso e em período e horário que facilitem
ao máximo a sua realização pelos interessados em
prestar o concurso, devendo os postos de recebimen to de inscrição estar localizados de forma a cobrir, da
melhor maneira possível, a área geográfica;
I – do Município, em caso de concurso para cargo público municipal;
II – do Estado, em caso de concurso para cargo
público estadual;
III – do Distrito Federal, em caso de concurso
para cargo público distrital;
IV – do Brasil, em caso de concurso público para
cargo público federal.
Parágrafo único. É facultado a Município, a Estado e ao Distrito Federal estabelecerem postos de ins crição em locais situados fora de sua área territorial.
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Art. 13. No caso de expedição de cartão confir matório de inscrição, a banca dará preferência à re messa por via postal para o endereço do candidato.
Parágrafo único. A retirada de cartão confirmatório de inscrição poderá ser feita por procuração.
Art. 14. Será nula a inscrição de candidato que,
por qualquer meio, faça uso de informação ou documento falso para inscrição, ou oculte informação ou
fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.
Art. 15. O procedimento de inscrição não poderá
ser composto de ato ou providência vexatória, gravosa ou de difícil realização pelo candidato.
Art. 16. A possibilidade de participação de can didato estrangeiro, seus requisitos e procedimento de
inscrição e cargos de disputa possível a esse serão
regulados em lei.
SUBSEÇÃO IV
Da Elaboração das Provas
Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira
clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a
compreensão do tema dado a julgamento, a partir do
estabelecimento do padrão de compreensão médio
do candidato e considerado o nível de escolaridade e
técnico dos cargos em disputa.
§ 1º As provas relativas a matéria jurídica, a critério da banca, poderão conter variações de redação
que exijam do candidato análise de conteúdo e intelecção completa da questão, sendo admitida a utilização de vocabulário técnico-jurídico e da estilística forense.
§ 2º Nas provas de português, é vedado o uso
de nomenclatura técnica em desuso ou rara, devendo
a banca utilizar a terminologia ordinária do padrão da
língua culta.
§ 3º Serão anuladas:
I – as questões redigidas de maneira obscura ou
dúbia;
II – as questões cuja redação admita mais de
uma interpretação;
III – as questões com erro gramatical.
§ 4º Nas provas de matéria técnica, a redação
das questões poderá utilizar terminologia e redação
próprias do ramo de conhecimento respectivo, sem pre formuladas objetivamente.
Art. 18. A banca realizadora do concurso é responsável pelo sigilo das provas, respondendo administrativa, civil e criminalmente, por atos ou omissões
que possam divulgar ou propiciar a divulgação de provas, questões ou parte delas.
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Art. 19. O nível de dificuldade das questões será
definido pela banca realizadora do concurso, ouvido o
órgão que o promove, a partir da complexidade das
funções relativas ao cargo em disputa.
SUBSEÇÃO V
Da Aplicação das Provas
Art. 20. É vedada a sujeição do candidato à identificação papiloscópia ou a qualquer outro processo
de reconhecimento gravoso ou vexatório, sob pena de
reparação financeira por danos morais e à imagem,
exceto quando houver fundado suspeitas sobre a sua
identidade.
Parágrafo único. A garantia da lisura e regulari dade do concurso público é atribuição da banca orga nizadora, que responderá objetivamente por ocorrên cias que o comprometam.
Art. 21. A banca definirá claramente, no edital,
os materiais, objetos, instrumentos e papéis cuja posse será tolerada no local da prova.
Parágrafo único. A infração, pelo candidato ou
alguém por si, das proibições de que trata este artigo,
implicará a eliminação do concurso.
Art. 22. O local de realização das provas deverá
contar com:
I – sala especial para os candidatos que alega rem convicção religiosa impeditiva do enfrentamento
das provas no horário determinado pelo edital;
II – vias de acesso próprias para deficientes físi cos;
III – condições ambientais e instalações que não
impliquem desgaste físico ou mental ao candidato ou
lhe prejudiquem a concentração.
IV – serviço de atendimento médico de emer gência.
SUBSEÇÃO VI
Da Correção das Provas
Art. 23. E assegurado o acesso ao Judiciário
para a discussão de critério de correção de prova utili zado pela banca elaboradora.
Art. 24. A correção das provas de matéria jurídi ca utilizará como critério vincultante da banca, suces sivamente:
I – a jurisprudência do Supremo Tribunal Fede ral;
II – a jurisprudência dos Tribunais Superiores;
III – a jurisprudência dos Tribunais de segundo
grau.
IV – a posição dominante na doutrina nacional.
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§ 1º É vedada a adoção de critério de correção
baseado em posições doutrinárias isoladas, não consolidadas ou negadas por parcela majoritária da doutrina nacional.
§ 2º A legislação de referência a ser considerada será a vigente na data da primeira publicação do
edital.
Art. 25. A correção das provas de língua portuguesa e de intelecção de texto utilizará elementos e
denominações técnicas usuais, segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira, sendo vedado o uso de
terminologia rara, abandonada ou superada.
Art. 26. A correção de prova de informática utili zará denominações e sistemas disponíveis nas ver sões mais atuais dos programas indicados no edital.
Art. 27. A correção das provas relativas a regi mentos internos, leis orgânicas e legislação interna
de órgãos estatais utilizará como referência a versão
dessas normas vigente na data da primeira publicação do edital.
Art. 28. A correção das provas relativas à língua
estrangeira utilizará os critérios redacionais, estruturais e gramaticais geralmente aceitos.
Art. 29. A critério da banca, e de acordo com
esse, poderá ser utilizada fórmula de contagem de
pontos que imponha a anulação de questões corretas
por questões erradas.
Parágrafo único. A fórmula de cálculo das notas
parciais e final deverá estar claramente identificada e
explicada.
SUBSEÇÃO VII
Das Provas Objetivas
Art. 30. As provas objetivas serão elaboradas de
forma a se aferir, pela resposta do candidato, o efetivo
conhecimento da matéria sob examinação, vedadas
formulações cuja dificuldade se constitua, exclusiva
ou predominantemente, na intelecção da assertiva,
exceto no caso de prova específica dessa área de conhecimento.
Art. 31. A elaboração das questões relativas às
provas objetivas dará preferência ao raciocínio do
candidato.
SUBSEÇÃO VIII
Das Provas Discursivas
Art. 32. E atribuição da banca examinadora a
definição do número de questões discursivas, do es paço de resposta, em linhas, e da pontuação das
questões.
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Art. 33. A correção das respostas será feita por,
pelo menos, dois examinadores, sendo a nota final a
média dos dois resultados.
Art. 34. A avaliação das respostas às questões
discursivas deverá ser feita sobre tábua objetiva de
correção, onde estejam indicados, pelo menos:
I – os temas de abordagem necessária;
II – a pontuação a eles relativa;
III – o critério de atribuição da nota final da questão;
IV – as razões da perda de pontos pelo candidato.
Art. 35. E assegurado ao candidato, durante o prazo de vigência do concurso público, o conhecimento,
acesso e esclarecimento dos critérios de pontuação da
sua prova, desde que assim o requeira por escrito.
SUBSEÇÃO IX
Das Provas Físicas
Art. 36. A realização de prova física em concur so público exige previsão objetiva no edital e perfor mances mínimas diferentes para homens e mulheres.
Art. 37. A gravidez não é inabilitadora em prova
física, devendo a candidata submeter-se à examina ção cento e vinte dias após o parto ou o fim do perío do gestacional, sem prejuízo da participação nas de mais fases do concurso.
Art. 38. A prova física é eliminatória e não será
repetida, exceto se essa possibilidade estiver prevista
no edital.
Art. 39. Os desempenhos mínimos serão fixa dos com atenção ao desempenho médio de pessoa
em condição física ideal para a realização satisfatória
das funções do cargo.
Art. 40. É vedada a discriminação com base em
idade ou raça para fins de aceitação de desempenho
físico mínimo.
SUBSEÇÃO X
Das Provas Práticas
Art. 41. A realização de provas de habilidade
prática exige o fornecimento, a todos os candidatos,
de idêntico equipamento ou instrumento, em condi ções de funcionamento ideais, vedadas as variações
de marca, modelo ou operacional idade.
Art. 42. O desempenho do candidato será julgado
por especialista, por escrito e fundamentadamente.
Art. 43. As provas de habilidade prática deverão
ser realizadas no mesmo dia, sem interrupção, até
que todos os candidatos hajam sido examinados.
Art. 44. O equipamento, material ou instrumento
utilizado deverá necessariamente guardar relação di-
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reta com aquele à que sujeito o candidato aprovado,
no exercício das funções do cargo.
Art. 45. O edital deverá informar o equipamento,
material ou instrumentos que serão utilizados, de forma objetiva, com indicação, se for o caso, da marca,
do modelo e tipo, além de todas as indicações necessárias à perfeita identificação, sob pena de nulidade
dessa fase do certame.
SUBSEÇÃO XI
Das Provas Psicotécnicas
Art. 46. Os exames psicotécnicos são exigíveis
desde que haja lei que expressamente os preveja e
comprovada necessidade dessa avaliação.
Parágrafo único. Exceto em relação a cargos cujas funções exijam determinado perfil psicológico e nos
casos de comprovada inaptidão, os exames de que trata este artigo não serão eliminatórios, compondo apenas especialização da avaliação física do candidato.
Art. 47. A realização de examinação psicotécnica levará em conta as funções do cargo e as condições psicológicas ideais para o seu exercício.
Art. 48. A avaliação será realizada por junta médica composta por pelo menos três especialistas, vedada a submissão, a qualquer título ou sob qualquer
circunstância, a examinação por um único avaliador.
Art. 49. Todos os resultados deverão ser objetiva
e tecnicamente fundamentados.
Art. 50. E vedada à avaliação psicotécnica por
entrevista.
Art. 51. Nos testes escritos, somente serão utili zados técnicos reconhecidos de avaliação comportamental, de quociente intelectual e de perfil psicológico, devendo ser considerados os desvios aceitáveis.
Art. 52. A repetição de examinação psicotécnica
somente será possível se essa possibilidade estiver
prevista no edital.
Art. 53. São inválidos e de nenhum efeito os resultados de exames psicotécnicos a que submetido o
candidato em outro concurso, mesmo que recentes.
SUBSEÇÃO XII
Das Provas Orais
Art. 54. As provas orais serão realizadas por
banca formada por especialistas reconhecidos.
Art. 55. A avaliação do candidato será obrigatoriamente fundamentada, com demonstração objetiva
da correção ou incorreção das resposta e sustentação, sendo vedada a análise sucinta.
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SUBSEÇÃO XIII
Dos Recursos
Art. 56. Todas as provas de concurso público
são recorríveis administrativamente, sendo conside rado sem efeito qualquer previsão editalícia que im peça ou obstaculize a interposição de recurso.
Parágrafo único. O pedido de vista, formulado
por candidato ou por procurador, é de deferimento
obrigatório.
Art. 57. Não serão aceitos recursos sem fundamentação técnica ampla, que não guardem relação
com a matéria em debate ou meramente protelatórios.
Art. 58. Os recursos apresentados a cada prova,
ou a cada fase do concurso, deverão estar julgados
em até trinta dias a contar do encerramento do prazo
de recebimento.
Art. 59. O prazo para recurso não pode ser inferi or a três dias úteis.
Art. 60. A decisão sobre o recurso, especialmen te a indeferitória, exige ampla, objetiva e fundamenta da sustentação, vedadas as decisões que se limitem
à remissão exclusiva a autor, teoria, corrente doutri nária, prática ou à alegação vazia, obscura, lacônica
ou imprecisa.
Art. 61. É assegurado ao candidato o direito de
examinar as razões do indeferimento de recurso por
ele impetrado, bem como o fornecimento de certidão,
em inteiro teor, da decisão e seu fundamento.
Art. 62. A anulação de questão aproveita a todos
os candidatos que se submeteram regularmente ao
certame.
Ad. 63. A alteração de gabarito impõe a revisão
geral de notas e resultados, devendo ser obrigatoria mente desconsiderada a resposta alterada.
SUBSEÇÃO XIV
Dos Candidatos Aprovados
Art. 64. Os candidatos aprovados no concurso
são detentores de mera expectativa de direito à no meação.
§ 1º Os aprovados no número de vagas ofereci das pelo edital somente poderão ter a sua posse e
exercício recusados mediante justificação oficial, pu blicada em veículo oficial e na imprensa de grande circulação, das razões objetivas e de interesse público
impeditivas do provimento dos cargos oferecidos.
§ 2º Os aprovados em número excedente ao de
vagas têm a expectativa de direito à nomeação limita da pelo prazo de validade do concurso, tanto o inicial
quanto o eventualmente prorrogado.
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§ 3º A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de
classificação, sendo nula a investidura com preterição.
Art. 65. O fim do prazo de validade do concurso
sem que hajam sido nomeados os aprovados em número igual ao de vagas impõe à administração o dever
de apresentar justificação objetiva e fundamentada das
razões do não-aproveitamento dos remanescentes.
Art. 66. A anulação de concurso público não produz nenhum efeito sobre a situação jurídica de candidato já nomeado, salvo no caso de anulação por inconstitucionalidade, ilegalidade, quebra de sigilo e favorecimento pessoal, quando todos os atos decorrentes devem ser anulados, assegurado ao candidato direito de ressarcimento das despesas em que incorreu
para fazer o concurso, desde que não tenha participado de ato que contribuiu para a anulação do certame.
Art. 67. A realização de novo concurso público no
prazo de validade de certame anterior obriga a convocação de todos os aprovados neste, dentro do número
de vagas, antes da nomeação do primeiro daquele.
Art. 68. A lotação do candidato convocado para
a posse será, salvo disposição editalícia em contrário,
a definida pela administração.
Parágrafo único. A lotação preservará, tanto
quanto possível, a integridade do núcleo familiar do
candidato, atendidas as condições gerais de lotação,
a necessidade do órgão e a distribuição de pessoal
no seu quadro funcional.
Art. 69. No exame de saúde do candidato convocado para a posse somente poderão ser consideradas como inabilitadoras as condições físicas ou psí quicas que impeçam o exercício normal das funções
do cargo.
Parágrafo único. O Poder Público deverá editar
norma que identifique, com objetividade e padrão científico, as condições mínimas de desempenho das
funções físicas para o exercício normal das atribuições do cargo, especialmente quanto:
I – às deficiências auditivas;
II – às deficiências visuais;
III – às deficiências do aparelho locomotor;
IV – às deficiências orais;
V – às doenças não contagiosas ou de contágio
não-possível no ambiente e condições normais de
trabalho.
Art. 70. A malformação de membro ou estrutura
corporal não é, por si só, inabilitadora da posse e
exercício do candidato, exigindo demonstração objetiva da incapacitação para as funções do cargo.
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SUBSEÇÃO XV
Da Vida Pregressa
Art. 71. A pesquisa da conduta social e ética e
da vida pregressa do candidato será realizada pela
banca ou pelo órgão promotor do concurso público, e
visa ao levantamento de indicações de comporta mento e de histórico pessoal a serem utilizados como
elemento de formação de juí zo sobre a aptidão do
candidato ao cargo.
Art. 72. A coleta de dados relativos à vida social
e história pessoal do candidato prescinde de autori zação expressa e se presume da inscrição no concur so, desde que esse procedimento esteja expressa mente indicado no edital.
Art. 73. É assegurado ao candidato o acesso, a
requerimento escrito, às razões de sua inabilitação
nessa fase, sendo-lhe lícito produzir prova fundamen tada, objetiva e cabal em contrário e deduzir argu mentos comprováveis, por ato próprio, contra a deci são, os quais deverão ser analisados pela banca em
até vinte dias.
SUBSEÇÃO XVI
Dos Atos Contra o Concurso Público
Art. 74. E considerado ato abusivo contra o con curso público e ilícito administrativo grave:
I – Elaborar edital ou permitir que edital seja elaborado com discriminação inescusável de raça, sexo,
idade ou formação, ou cujas previsões restrinjam in devidamente a publicidade, a seletividade ou a com petitividade do certame;
II – Atentar contra a publicidade do edital, do
concurso público ou de qualquer de suas fases;
III – Violar ou permitir a violação do sigilo das
provas do concurso público, por ato comissivo ou
omissivo;
IV – Impedir, de qualquer forma, a inscrição no
concurso, a realização das provas, a interposição de
recurso e o acesso ao Judiciário;
V – Beneficiar alguém com informação privilegi ada relativa ao concurso público ou a qualquer de
suas fases;
VI – Beneficiar, de qualquer maneira, candidato
no concurso público;
VII – Inserir ou fazer inserir no edital qualquer
cláusula, requisito ou exigência que impeça ou dificul te, de maneira ilegítima, a publicidade, a competitivi dade ou a seletividade do concurso público.
VIII – obstar à inscrição de pessoa portadora de
deficiência em concurso público para cargo ou em -
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prego cujas atribuições sejam compatíveis com a de ficiência de que é portador.
Art. 75. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2002. _
Bernardo Cabral, Presidente.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO:
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na forma do disposto no art. 258 do Regimento
Interno, requeiro que passem a tramitar em conjunto
o Projeto de Lei da Senado nº 92, de 2000, que “Dis põe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos” e o Projeto de Lei do Senado nº 101, de 2000,
que “Fixa normas sobre a realização de concursos
públicos destinados ao provimento de cargos ou em pregos na administração direta e indireta, no âmbito
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, por
disporem sobre matéria correlata.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 61, DE 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na forma do disposto no art. 258 do Regimento
Interno, requeiro que passem a tramitar em conjunto
o Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2000, que “Dis põe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos” e o Projeto de Lei do Senado nº 539, de 1999,
que “Dispõe sobre o limite máximo do valor das taxas
de inscrição em concursos públicos”, por disporem
sobre matéria correlata.
Sala das Sessões, 7 de março de 2001. – Senador Amir Lando.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
Ofício nº 167/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 6 de novembro de 2002
Senhor Prsidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada
nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2002

277

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2000, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que “Dispõe sobre
as normas gerais relativas a concursos públicos”, e
pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado
nºs 539/1999 e 101/2000.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
....................................................................................
SEÇÃO VIII
....................................................................................
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
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
....................................................................................
II – disponham sobre:
....................................................................................
e) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida de e aposentadoria.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 18, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.167, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 40, de 2001, de autoria do Senador Gilson Borges, que altera o art. 252
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para incluir a proibição de fumar ao dirigir.
Relator: Senador Jefferson Péres
I – Relatório
De autoria do Senador Gilvam Borges, o PLS nº
40, de 2001, tem por objetivo proibir o ato de fumar
para quem estiver conduzindo veículo automotor.
Para isso, propõe o acréscimo de um novo inciso ao
art. 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no
qual já se encontram listadas, e caracterizadas como
infração, outras práticas consideradas inseguras.
O projeto baseia-se no entendimento de que o
hábito de motoristas fumarem enquanto conduzem
veículo automotor é prejudicial à segurança do trânsito, e, como tal, deve ser combatido por meio de expressa proibição a ser incluída no CTB.
A matéria foi distribuída a esta Comissão para
deliberação de natureza terminativa. Até o término do
prazo regimental, nenhuma emenda foi oferecida.
II – Análise
Embora sugerida no texto de vários dispositivos,
a proibição do uso de ciganos por motoristas não
está, de fato, explícita na legislação de trânsito. Com a
inclusão de dispositivo específico nesse sentido, o
autor do PLS nº 40, de 2001, espera que, a exemplo
de outras atitudes condenadas pelo CTB, também
não reste dúvida de que o motorista que fumar ao volante será considerado infrator e estará sujeito a punição na forma do art. 252.
Além de ocupar momentaneamente pelo menos
uma das mãos – com o que o condutor ficaria impedido de segurar firmemente o volante ou de realizar,
com a necessária presteza e desembaraço, mudanças de marcha ou o acionamento de dispositivos loca-
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lizados no interior do veículo –, o fumo traz também
prejuízos à concentração.
É sabido que o cigarro tende naturalmente a distrair o fumante, levando-o a um cedo distanciamento
da realidade. Acrescente-se a isso o fato de que acender, levar à boca, descartar as cinzas repetidas vezes,
e, finalmente, apagar o cigano são atitudes que rou bam momentaneamente a atenção do motorista, in clusive o olhar, em detrimento da percepção plena e
imediata das circunstâncias do tráfego a sua volta.
Embora não o tenha feito de forma explícita, o
CTB não deixou de condenar, indiretamente, o hábito
de fumar ao volante. Com efeito, ao pretender estabe lecer as condições essenciais para a direção segura
de veículo, o art. 252 discrimina uma série de infra ções relacionadas com a postura e o comportamento
do motorista, entre as quais se incluem dirigir com
apenas uma das mãos ao volante e dirigir com o bra ço do lado de fora.
Dirigir com apenas uma das mãos ao volante
(inciso V) caracteriza infração média, sujeita à multa
de valor correspondente a oitenta UFIR. Ora, cada cigarro fumado pelo motorista ocasiona, várias vezes,
a retirada de uma das mãos do volante. Assim, mes mo restrita a brevíssimos instantes por vez, a conduta
não pode deixar de ser tida como irregular e, dessa
forma, sujeita à aplicação da penalidade prevista.
Já dirigir com o braço do lado de fora (inciso I) –
tendência comumente observada entre motoristas fumando – é mais uma referência que vem corroborar a
intenção de proibir o uso de cigarros por condutores
de veículo.
Outros dois artigos do CTB sinalizam na mesma
direção. São eles o art. 169 e o art. 172, que definem
como infração leve, punida com multa, dirigir sem
atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segu rança e atirar do veículo ou abandonar na via objetos
ou substâncias – esta última podendo aplicar–se ao
condutor de veículo que arremessasse restos de ci garros pela janela do veículo.
Desse ponto de vista, a proposição em análise
poderia ser tida como desnecessária, já que a intro dução do novo dispositivo resultaria redundante no
contexto do CTB. Ainda assim, é preciso admitir que,
a par da segurança do trânsito, a iniciativa do Sena dor Gilvan Borges revela louvável preocupação com a
clareza e a objetividade das leis, de modo a evitar que
eventuais lacunas levem a equívocos de interpreta ção que comprometam a eficácia das disposições.
Nesse particular, observe-se que, se fones de ouvido
e até os telefones celulares mereceram atenção es -
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pecial na seqüência dos incisos do art. 252, idêntico
tratamento deve ser dado ao cigano e similares.
Dessa forma, concluímos que, no mérito, a proposição é pertinente, haja vista que tanto contribui
para reforçar a segurança no trânsito, como para
afastar dúvidas que ainda persistam na aplicação do
CTB.
De resto, tratando–se de matéria sobre a qual
compete à União legislar com exclusividade (CF, art.
22, inciso XI), e respeitada a vinculação com a Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB), nenhum impedimento se apresenta à aprovação do projeto do
ponto de vista constitucional, jurídico e regimental.
No tocante à técnica legislativa, é oportuno ressalvar que a proposição faz uso de critério inadequado para identificação do inciso acrescido ao art. 252
do CTB. De acordo com as convenções em vigor,
quando se altera a redação de qualquer artigo (inclusive quando a alteração for por acréscimo de parágrafo, de inciso, de alínea, de item), apõe–se, ao final do
enunciado de todo o artigo, o indicativo ‘(NR)’.” Ademais, a representação utilizada não está de acordo
com o fato de o inciso acrescido ser o último da seqüência e coincidir, inclusive, com o final do texto do
artigo.
Recomenda-se, assim, que o projeto passe a
adotar a forma constante da emenda que apresentamos.
III – Voto
Ante o exposto, nosso voto é pela Aprovação do
PLS nº 40, de 2001, com a alteração decorrente da
emenda seguinte:
EMENDA Nº 1– CCJ
Dê–se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº
40, de 2001, a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
“Art. 252. .............................................
..............................................................
VII – fazendo uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer produto fumígero, derivado ou não do tabaco. (NR)”
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Jefferson Peres,
Relator – Romero Jucá – Ney Suassuna – Fernando Ribeiro – Contrário – Osmar Dias – José
Fogaça – Sebastião Rocha – Luiz Otávio – Bello
Parga – João Alberto Souza – Chico Sartori –
Francelino Pereira – Íris Rezende.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2001,
Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que:
“Altera o artigo 252 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para incluir
a proibição do ato de fumar ao dirigir”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 252 da Lei nº 9.503, de 23 de se tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguin te inciso VII:
Art. 252..................................................
..............................................................
VII – fazendo uso de cigarros, cigarri lhas, charutos, cachimbos ou qualquer produto fumígero, derivado ou não do tabaco.
(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2002. –
Senador Bernardo Cabral.
Ofício nº 170/02–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária reali zada nesta data, esta Comissão deliberou pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 40, de
2001, de autoria do Senador Gilvan Borges, que
“Altera o artigo 252 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituí o Código de Trânsito Brasi leiro, para incluir a proibição do ato de fumar ao diri gir”.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
CAPÍTULO XV
Das Infrações
....................................................................................
Art 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança:
Infração – leve;
Penalidade – multa.
....................................................................................
Art 172. Atirar do veículo ou abandonar na via
objetos ou substâncias:
Infração – média;
Penalidade – multa.
....................................................................................
PARECER Nº 1.168, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2001,
de autoria do Senador Ney Suassuna,
que “dá nova redação ao art. 7º da Lei nº
8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe
sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras
providências.”

Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador, Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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I – Relatório
Chega à Comissão de Educação, para apreci ação em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Se nado nº 175, de 2001, que “dá nova redação ao art.
7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras pro vidências.”
O projeto de lei em apreço, de autoria do ilus tre Senador Ney Suassuna, visa a compatibilizar as
disposições da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que instituiu o Serviço de TV a Cabo, com as
disposições da Lei Geral das Telecomunicações (Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997) no que respeita à
participação do capital estrangeiro nas empresas
operadoras de serviços de telecomunicações.
Com efeito, a Lei Geral das Telecomunicações,
no parágrafo único de seu art. 18, remete ao Poder
Executivo a possibilidade legal de instituir um limite
à participação societária do capital estrangeiro nas
empresas operadoras de serviços de telecomunica ções, em casos de interesse especial de nosso País
no contexto de suas relações com as demais na ções.
Já a Lei nº 8.977, de 1995, fixa, em seu art. 7º,
o limite de quarenta e nove por cento para a partici pação de capital estrangeiro nas empresas operado ras do Serviço de TV a Cabo. Visto ser esse serviço
uma modalidade de serviço de telecomunicações,
assim definido por este diploma legal, em seu art.
2º, esse limite deveria, na visão do autor do projeto,
ser idêntico àquele instituído pela Lei Geral das Telecomunicações a todas as empresas operadoras
de serviços de telecomunicações.
O presente projeto esteve à disposição das Se nhoras e dos Senhores Senadores na Secretaria des ta Comissão, não tendo recebido emendas no prazo
regimental.
II – Análise
Destaca o ilustre Senador Ney Suassuna, autor
do projeto, em sua justificação, que a restrição impos ta pela Lei nº 8.977, de 1995, ao Serviço de TV a
Cabo “não se justifica, mormente se considerarmos
que, neste momento, nenhum outro serviço de teleco municações tem qualquer limitação ao capital estran geiro, nem os dois serviços concorrentes diretos da
televisão a cabo, como o MMDS (Distribuição de Si nais Multiponto Multicanal) e o DTH (Distribuição de
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Sa télite), nem mesmo o Serviço Telefônico Fixo Comu -
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tado, considerado de interesse estratégico para o desenvolvimento nacional e, por conseguinte, prestado
em regime público e sujeito a garantias de existência
e continuidade oferecidas pela própria União.”
O projeto de lei em tela visa, portanto, à uniformização do tratamento legal conferido ao Serviço de
TV a Cabo com aquele dado aos demais serviços de
telecomunicações, inclusive para que haja competição em igualdade de condições entre prestadoras de
serviços, como bem determina a Lei Geral de Telecomunicações, em seu art. 6º:
Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no princípio da livre, ampla e justa competição entre todas
as prestadoras, devendo o Poder Público
atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica.
A forma concebida para efetivar essa uniformização é dar nova redação ao art. 7º da Lei nº 8.977,
de 1995, visto que a Lei Geral das Telecomunicações, em seu art. 212, exclui o Serviço de TV a
Cabo da abrangência de suas disposições. A redação proposta no Projeto de Lei, em tela reproduz,
em sua essência, o dispositivo presente na Lei Geral das Telecomunicações.
Ademais da justeza da compatibilização pretendida, a iniciativa apresentada por Sua Excelência
encontra-se, em nosso entendimento, em perfeita
sintonia com as recentes deliberações do Legislativo
acerca da participação de pessoas jurídicas, nacionais e estrangeiras, no capital de empresas jornalísticas e de radiodifusão. Conquanto a proposta de
emenda à Constituição que trata do assunto (PEC
nº 5, de 2002) determine que a entrada de capital
estrangeiro nas empresas de comunicação seja ob jeto de regulamentação por lei específica, a tendência de abertura se mostra irrefreável.
Como bem frisou o nobre Senador Romeu
Tuma, relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa:
A alteração do art. 222 da Constituição
Federal representa a perspectiva de revitalização de um setor empresarial que, tolhido
por preceito anacrônico, encontra-se em
descompasso com a enorme abertura empreendida pela economia brasileira.
Embora atuem em um dos setores
mais dinâmicos da economia mundial, na situação atual as empresas jornalísticas e de
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radiodifusão nacionais são impedidas de se
associarem ao capital estrangeiro e devem
ser controladas por pessoa física, brasileira
nata ou naturalizada há mais de dez anos.
O resultado inevitável é o engessamento de
um setor que, premido por fatores como
queda de receita publicitária, endividamento
em moeda estrangeira e necessidade de in vestimentos em novas tecnologias, como a
transição para o sistema digital de distribuição de sinais, por exemplo, encontra-se gravemente descapitalizado.
Na mesma linha, embora não se enquadre tec nicamente como serviço de radiodifusão, também o
serviço de TV a Cabo não pode deixar de ser revita lizado, estimulado, e estar aberto ao aporte de capi tal estrangeiro. Os limites a essa participação, con forme previsto para os demais serviços na Lei Geral
de Telecomunicações, deverão ser aqueles defini dos pelo Poder Público, levando em conta os inte resses do País no contexto de suas relações com os
demais países.
Reconhecido o mérito irrefutável da proposição
em exame, cumpre-nos manifestar nossa preocupa ção no sentido de que a abertura ao capital estran geiro não signifique controle de gestão e responsa bilidade editorial por estrangeiros. Daí a necessida de de que se estabeleçam salvaguardas para a pre servação e a proteção da cultura nacional na pro gramação das operadoras. Nesse sentido, por meio
do acréscimo de um § 2º, estabelecemos que a res ponsabilidade editorial pelo conteúdo produzido pela
concessionária do serviço de TV a Cabo, bem como
as atividades de seleção e de direção de sua pro gramação, são privativas de brasileiros natos ou na turalizados há mais de dez anos.
Além disso, determinamos, mediante um § 3º,
que, no caso de aquisição de conteúdo produzido
no exterior para veiculação nos canais de livre pro gramação da concessionária de TV a Cabo, a con tratação seja sempre feita por empresa brasileira,
gerida por brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos, que assumirão responsabilidade
editorial pelo conteúdo da programação.
Por fim, julgamos prudente que se faça, medi ante acréscimo de um § 4º, a previsão expressa da
aplicabilidade das novas determinações às atuais
concessionárias, de modo a que sejam atingidas pe las presentes alterações legislativas.
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III – Voto
Diante de exposto, e por entendermos tratar-se
de proposição que não apresenta qualquer óbice de
natureza jurídica, constitucional e quanto à técnica legislativa, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2001,
com a adoção das seguintes emendas:
Emenda nº 1 – CE
Acrescente-se um § 2º ao art. 7º da Lei nº 8.977,
de 6 de janeiro de 1995, nos termos do que determina
o art. 1º do Projeto de Lei nº 175, de 2001:
Art. 1º ....................................................
“Art.7º ....................................................
..............................................................
§ 2º A responsabilidade editorial pelo
conteúdo produzido pelas concessionárias
do serviço de TV a Cabo, bem como as ati vidades de seleção e de direção de suas
programações, são privativas de brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez
anos,
Emenda nº 2 – CE
Acrescente-se um § 3º ao art. 7º da Lei nº 8.977,
de 6 de janeiro de 1995, nos termos do que determina
o art. 1º do Projeto de Lei nº 175, de 2001:
Art. 1º ....................................................
“Art. 7º ...................................................
..............................................................
§ 3º No caso de aquisição de conteúdo
produzido no exterior para veiculação nos
canais de livre programação das concessionárias de TV a Cabo, a contratação será
sempre feita por empresa brasileira, gerida
por brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos, que assumirão responsabilidade editorial pelo conteúdo da programação”.
Emenda nº 3 – CE
Acrescente-se um art. 2º ao texto do projeto,
renumerando–se o atual ar tigo 2º para artigo 3º:
Art. 2º As atuais concessionárias do Serviço
de TV a Cabo ficam imediatamente submetidas à
disciplina estabelecida nesta lei, cessando quaisquer outras restrições anteriormente vigentes quanto à composição do seu capital social.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2001
Dá nova redação ao artigo 7º da Lei
nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que
“dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e
dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 7º da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º A concessão para o Serviço de TV a
Cabo somente poderá ser outorgada a empresa
constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no País.
§ 1º O Poder Executivo, levando em conta os in teresses do País no contexto de suas relações com
os demais países, poderá estabelecer limites à participação estrangeira no capital de prestadora do Ser viço de TV a Cabo.
§ 2º A responsabilidade editorial pelo conteúdo
produzido pelas concessionárias do serviço de TV a
Cabo, bem como as atividades de seleção e de dire ção de suas programações, são privativas de brasilei ros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
§ 3º No caso de aquisição de conteúdo produzi do no exterior para veiculação nos canais de livre pro gramação das concessionárias de TV a Cabo, a con tratação será sempre feita por empresa brasileira, ge rida por brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos, que assumirão responsabilidade editorial
pelo conteúdo da programação.
Art. 2º As atuais concessionárias do Serviço de
TV a Cabo ficam imediatamente submetidas à disci plina estabelecida nesta lei, cessando quaisquer ou tras restrições anteriormente vigentes quanto à com posição do seu capital social.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júni or, Relator.
Of.nº CE/53/2002
Brasília, 5 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis são aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
Projeto de Lei do Senado nº 175 de 2001, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Ney Suassuna
que, “Dá nova redação ao artigo 7º da Lei nº 8.977, de
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6 de janeiro de 1995, que “Dispõe sobre o Serviço de
TV a Cabo e dá outras providências
Atenciosamente, – Senador Ricardo Santos,
Presidente da Comissão de Educação.
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aisência do poder público, no caso o Ministério das
Comunicações, a Anatel e Congresso Nacional,
como incursão do poder privado no domínio político.
¹

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gabinete da Liderança
ASSESSORIA TÉCNICA
ESTUDO TÉCNICO
DADOS SOBRE A CONCENTRAÇÃO
DA PROPRIEDADE DE MEIOS DE
COMUNICAÇÃO E O CORONELISMO
ELETRÔNICO NO BRASIL.
Israel Fernando de Carvalho Bayrna.1
A literatura política brasileira tem utilizado o termo coronelismo como uma forma peculiar de mani festação do poder privado, com base no compromis so e na troca de proveitos com o poder público. A ciência política trata como coronelismo a relação entre os
coronéis locais, lideres das oligarquias regionais, que
buscavam tirar proveito do poder público, no século
XIX e inicio do século XX e não há como deixar de se
associar esse termo aos atuais impérios de comuni cação mantidos por chefes políticos oligárquicos, que
têm, inclusive, forte influência nacional. O compadrio,
a patronagem, o dientelismo, e o patrimomalismo ga nharam, assim, no Brasil, a companhia dos mais so fisticados meios de extensão do poder da fala até en tão inventados pelo homem: o rádio e a televisão.
Constituindo-se em um dos traços determinantes do
atual poder oligárquico nacional, a posse de estações
de rádio e de televisão nos grupos familiares e pelas
elites políticas locais ou regionais é o que se conven cionou chamar de coronelismo elitrônico²³
Instrumentos de poder e de troca de favores e
interesses, as concessões de rádio e televisão têm
servido, no Brasil, como moeda de troca entre o Go verno Federal e o setor privado. Entre 1985 e 1988, o
então Presidente Samey concedeu um grande núme ro de licenças de emissoras de rádio e TV para em presas ligadas a parlamentares federais, os quais ajudaram a aprovar a emenda que lhe deu 5 anos. Já na
era Fernando Henrique Cardoso, até setembro de
1996, foram autorizadas 1.848 licenças de RTV, repe tidoras de televisão, sendo que 268 para entidades ou
empresas controladas por 87 políticos, todos favorá veis à emenda da reeleição.
Embora as conseqüências do coronelismo ele trônico se projetem sobre toda a vida política do país,
ele atua no reduzido cenário do governo local e, por

Engenheiro Eletrônico. Assessor Técnico da Bancada do PT na
Câmara dos Deputados.
²
STADNIK, Célia A hipótese do fenômeno do Coronelismo Eletrônico e as ligações dos parlamentares federais e governadores
com os meios de comunicação de massa no Brasil. Porto Alegre,
Curso de Jornalismo, PUC/RS, mimeo, 1991.
3
LEAL,Vitor Nunes Leal.Coronelismo, enxada e voto. 279p. 2.ed
Alfa-Omega. 1978. São Paulo

Do ponto de vista legal, a outorga de permissão,
concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens estão admitidas na alínea a, inciso XII, do art. 21, da Constituição
Federal.
A Constituição também estabelece, em seu art.
223, a atribuição xira que o Poder Executivo possa
outorgar concessão, permissão e autorização para o
referido serviço, ao mesmo tempo em que condiciona
a eficácia do correspondente ato à deliberação do
Congresso Nacinal.
A legislação aplicável ao serviço de radiodifusão compreende o Código Brasileiro de Telecomunicações – a Lei nº 4.117, de 27 de fevereiro de 1962, e
o Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. Já a
outorga do Poder Público, para a execução de serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins educativos, é regulada pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação do Decreto nº
91.837/85, o Decreto nº 2.108/96 e a Portaria Intemiinisterial nº 651/99 (MEC/MC). De acordo com esses
instrumentos jurídicos, a outorga de concessão para
execução de serviço de radiodifusão de sons e ima gens, com fins exclusivamente educativos, independe
de edital. Além disso, outros dispositivos vêm constituir o arcabouço legal das telecomunicações mais geral e da radiodifusão em específico.
O chamado paradoxo da radiodifusão, introduzido quando da revisão da Constituição Federal, em
1995, separou os serviços de rádio e a televisão dos
chamados serviços de telecomunicações, distinguindo-os, assim, de seus congêneres próximos como a
TV a Cabo, o MIN4DS, o DTH e mesmo as futuras novas modalidades de rádio por assinatura.
Com a argumentação de que, face ao esgotamento do Estado em prover recursos para o desenvolvimento do setor de telecomunicações, caberia ao
mercado explorar esses serviços, foi emendado o art.
21 da Constituição, determinando-se que os serviços
de telecomunicações e os serviços de radiodifusão
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seriam executados diretamente pela União ou através
de concessão, permissão e autorização. Os serviços
de telecomunicações seriam, assim, explorados nos
termos da lei, que hoje, são disciplinados pela Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei Geral de Teleco municações (LGT). Já para os serviços de radiodifu são seria mantido o arcabouço legal vigente, ou seja,
a Lei nº 4.117/62.
No que diz respeito à radiodifusão cabe à Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, a
competência pelo gerenciamento do espectro, a Lei
nº 9.472, em seu artigo 215, revogou a Lei nº 4.117,
salvo quanto a matéria penal não tratada nessa lei e
quanto aos preceitos relativos à radiodifusão.
Ao tratar da propriedade dos meios de comunicação o art. 12 do Decreto nº 236, define que cada entidade só poderá ter concessão ou permissão para executar
serviço de radiodifusão, em todo o país, dentro dos seguintes limites: 1 – Estações radiodifusoras de som: a)
Locais. Ondas Médias – 4 Freqüência Modulada – 6 b)
Regionais: Ondas Médias – 3 Ondas Tropicais – 3 sendo
no máximo 2 por Estado c) Nacionais: Ondas Médias – 2
Ondas Curtas – 2II – Estações radiodifusoras de som e
imagem – 10 em todo território nacional, sendo no máximo 5 VHF e 2 por Estado. Estabelece, também, que cada
estação de ondas curtas só poderá, fora dessas limitações, utilizar uma ou várias freqüências que lhe tenham
sido consignadas em leque. Ao mesmo tempo, não são
computadas as estações repetidoras e retransmissoras
de televisão, pertencentes às estações geradoras. Ao
dispor sobre os limites à concentração da propriedade ficam explícitos na lei que não poderão ter concessão ou
permissão às entidades das quais faça parte acionista ou
cotista que integrem o quadro social de outras empresas
executantes do serviço de radiodifusão, além dos limites
já fixados. Além disso, nenhuma pessoa poderá participar da direção de mais de uma empresa de radiodifusão,
em localidades diversas, em excesso aos limites estabelecidos. Ao tratar, mais uma vez, da concentração de pro priedade, notadamente das organizações de sistemas
de redes, o Decreto estabelece que as empresas concessionárias ou permissionárias de serviço de radiodifusão não poderão estar subordinadas a outras entidades
que se constituem com a finalidade de estabelecer direção ou orientação única, através de cadeias ou associações de qualquer espécie.
Embora a Constituição Federal disponha sobre
o “princípio de complementaridade dos sistemas pri vado, público e estatal”, a radiodifusão brasileira co nhece, tão somente as emissoras estatais e privadas.
As estatais, que pertencem à União, aos Estados, e
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aos Municípios. As demais emissoras são as privadas
e às vezes identificadas como comerciais.
Desde 1994, o Governo Fernando Henrique
Cardoso tem afirmado que o processo licitatório de
emissoras de rádio e televisão não mais repetiria o ciclo histórico, “em que as concessões de meios de comunic ação de massa eram um poderoso trunfo politico que o governo usava para arregimentar e agradar
aliados”. Já em 1997, o Governo Federal afirmava
que “todo o serviço de radiodifusão no país seria ou torgado por critérios públicos e transparentes”. Ora, à
época, o Ministro das Comunicações repetia que não
mais seriam distribuídas emissoras de rádio e TV
para empresas ligadas a deputados e senadores,
teve que comparecer à Câmara dos Deputados para
prestar esclarecimentos sobre a compra de votos de
deputados favoráveis à emenda da reeleição.
Já em 2000, mais uma vez, a imprensa denunciava que renascia um símbolo no Governo FHC: o balcão
de concessões de emissoras de rádio e tele½ão. O Decreto no 3.451, de 9 de maio de 2000, em seu artigo 47,
transformava canais do PBRTV para o correspondente
Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão
sem, sequer, passar pelo Congresso Nacional. Ou seja,
mais de 5.636 repetidoras de serviços de sons e imagens (RTV) de atuais autorizadas poderiam transformar-se em concessionárias geradoras educativas. Com
a possibilidade da abertura ao capital estrangeiro em
até 30%, essas emissoras podem passar a valer muito
dinheiro. Pode ser até verdade que multas emissoras
educativas não têm fins lucrativos, mas há que se duvidar de que a Fundação Médico-Hospitalar, de Sérgio
Naya, não tenha fins lucrativos.
Embora tendo projetado uma arquitetura de ser viços coerente com a década de sessenta, quando se
destacavam as tecnologias eletromecânicas, os
transmissores a válvulas e as radiocomunicações em
OM e OT, o Código Brasileiro de Telecomunicações
está técnica e tecnologicamente revogado. Anterior
mesmo à disseminação dos canais de FM, e ao co nhecimento das tecnologias das informações e comunicação, o CBT deu o mesmo tratamento jurídico do
rádio à televisão. Quando da sua aprovação a televisão era um serviço local e não se falava, ainda, em
microondas, satélite, fibra óptica etc.
Em anos de existência o CBT já foi muito deformado; mais de dois terços de seus artigos foram revogados por leis e decretos editados ao longo de mais
de três décadas. Desta forma, os seus mecanismos
de controle, para estabelecer limite à propriedade
cruzada ou mesmo fazer cumprir o parágrafo 5º, do
art. 220, da Constituição que estabelece que os mei -
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os de comunicação não podem, direta ou indireta mente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, são ex tremamente frágeis.
A história da democracia brasileira, desde o pe ríodo que emergiu de 1945, até o período recente que
ocorre a partir de 1989, presenciou uma das transfor mações mais importantes na vida brasileira: a das te lecomunicações, notadamente da televisão. Se no inicio dos anos 60, um televisor ainda era um aparelho
de luxo e apenas os principais centros urbanos dispu nham de emissoras de televisão, em 1989, o país
possuía 40 milhões de aparelhos e hoje são mais de
70 milhões de domicílios brasileiros com televisão. Há
previsão de chegar a 2010 com mais de 100 milhões.
Somos, hoje, um país midiatizado.4
Para levar conteúdo a esses aparelhos são
constituídas redes de canais da radiofreqüência, de
propriedade da União, que são distribuídos nacional mente, através de concessões, permissões e autori zações, beneficiando centenas de proprietários. São
“sistemas de redes” concentrando canais. Se os ca nais, de propriedade da União, são distribuídos nacio nalmente, e as concessões, permissões e autoriza ções podem beneficiar centenas de proprietários, a
geração de sons e imagens está concentrada. É a es quizofrenia do modelo5. A concentração desses ca nais em poucas redes ultrapassa os limites da clássi ca tendência concentradora dominante em todos os
sistemas capitalistas contemporâneos.
A partir de um estudo realizado com os dados
oficiais dos serviços de radiodifusão, os quais foram
obtidos do Ministério das Comunicações e da Anatel,
por requerimentos de informações encaminhadas
pelo deputado Walter Pinheiro e pelo deputado José
Dirceu, e com o uso adequado de um modelo de aná lise da concentração da propriedade desenvolvido
com o uso de programas de computadores, é possível
identificar o grau de concentração da propriedade e a
presença do chamado coronelismo eletrônico.
Desta forma, a partir do modelo desenvolvido, utilizaram-se aplicações em banco de dados cliente para
processar os dados fornecidos pelo Ministério das Co municações (dados de 2000) e a Anatel (Dados de
2000) e cruzando com dados do Tribunal Superior Elei toral (Dados de 1998 e 2000) foi possível levantar-se várias informações sobre os meios de comunicação do
Brasil. A partir da integridade e confiabilidade dos dados
de entrada, procede-se a um rastreamento com base
em informações que levem à identificação de proprieda de dos meios de comunicação.
A pesquisa abrangeu 3.315 emissoras de radio difusão, sendo que 271 destas são concessões de te levisão, 1.579 de OM, 64 de OC, 80 0T e 1.321 de FM.
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A distribuição dessas emissoras está apresentada nos gráficos a seguir;
Repete-se no Brasil o padrão universal de con centração de propriedade. Há uma oligopolização do
rádio e da televisão e como se pode verificar nas ta belas a seguir apresentadas confirma-se o monopólio
da Rede Globo em uma clássica concentração horizontal, ou seja, aquela que ocorre em uma mesma
área do setor. Um exemplo é o da televisão, paga ou
aberta, conforme identifica Lima.6
Apesar da redistribuição dos percentuais das
operadoras de televisão por assinatura a partir de
2000, a NET Brasil continua tendo uma participação
de quase 50% no mercado por meio de 105 operações em cabo e MMDS, de sete multioperadoras, com
mais de 1,3 milhão de assinantes só na marca NET.
(Globo Cabo)
O caso da Rede Globo é emblemático: entre
1965 e 2000, o grupo passou de detentor de uma única concessão de televisão, no Rio de Janeiro, para 11
emissoras no Estado de São Paulo (28% das concessões), oito no Paraná (33%), sete em Minas (35%),
quatro no Rio de Janeiro (29%), uma em Brasília e outro em Recife, o que a coloca na condição de quarta
maior rede de TV do mundo - atrás apenas das três
grandes norte-americanas (ABC, CBS e NBC)7 8
Propriedade cruzada é a concentração de pro priedade pelo mesmo grupo, de diferentes tipos de
meios de comunicação. Por exemplo, concessões de
rádio e televisão e outros serviços como televisão por
assinatura, jornais.
4

MIGUEL Luis Felipe. Mídia e manipulação política no Brasil –
a Rede Globo e as eleições presidenciais de 1989 e1998.
Comunicação & política,n,s,v. VI,n2 e 3,p.119-177
5
AMARAL Roberto GUIMARÃES César. Que televisão, que
democracia uma reforma mínima Mono. 199?
6
LIMA, Verício Mídia teoria e política. Perseu Abramo São Paulo
2001.
7 Folha de São Paulo. Caderno Especial Página 2 São Paulo,
16 de setembro de 2000.
8 RAMOS Murilo César. Texto originalmente apresentado durante
o VII Ciclo de Estudos Interdisciplinares da Comunicação,
realizado em São Paulo, de 2 a 7 de setembro de 1984, promovido
pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação (Intercom). Publicado in Comunicação e Transição
Democrática. Por José Marques de Melo (Org.), p. 246-263.
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985.

O monopólio em cruz, com um só grupo econômico, ou uma só família, ou um só homem de negócios
possuindo, ao mesmo tempo, em uma só cidade, ou estado, canais de televisão, rádios, jornais, agência de notícias, televisão a cabo, provedor de internet e o que mais
desejar da “indústria cultural” e das tecnologias da informação e comunicação pode ser, assim, evidenciado.

340
24856 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Roberto Amaral, jornalista e escritor, professor de
Comunicação da PUC–Rio, considera que esse monopólio em cruz é também um monopólio tentacular, ou
metástico, levando à concentração de veículos e da comunicação em poucos veículos, e desses em urna só
rede. E para ele, no caso específico da televisão, pode-se
raciocinar que o sistema brasileiro de televisão transita
desde os anos noventa, da macrocefalia ao monopólio
privado. É o “sistema de redes”, derivado de projetos políticos e investimentos financeiros e tecnológicos que remontam desde a ditadura militar, que começou em 1964
até a Nova República, com Sarney na Presidência, con solidando-se na era Fernando Henrique Cardoso.
A expressão “sistema de redes”9, aqui utilizada,
não se refere ao processo tecnológico da transmissão
em cadeia, eventual, mas, sim, à transmissão contínua,
integral, permanente, da programação das emissoras
de rádio e televisão. A uma só geradora de sons e de
sons e imagens – a cabeça de rede –correspondem estações próprias e afiliadas, além de um sem número de
repetidoras.
Deste modo, se verifica que não há qualquer controle por parte da sociedade ou do poder público, – Mi nistério das Comunicações ou Anatel –, sobre esse sistema de redes e uso dos canais de radiodifusão. Nem
nada impede que as cabeças de rede tenham o controle de um número maior de concessionárias. Descumpre-se, assim, como já se frisou, § 7º do art. 12, do De creto nº 236/67, que proíbe que as empresas concessionárias ou permissionárias de serviço de radiodifusão
não possam estar subordinadas a outras entidades que
se constituem com a finalidade de estabelecer direção
ou orientação única, através de cadeias ou associações
de qualquer espécie.
Assim, o modelo de comunicação, notadamen te, da radiodifusão, adotado no Brasil, ampara-se em
um conjunto de instrumentos jurídicos composto des sas leis e decretos, bem como de portarias e atos ministeriais, ruas não se resume a essas disposições le gais. A verdadeira política de radiodifusão consubs tancia-se em uma prática político. administrativa que
vai além dessas normas. Ancora-se, também, em
uma política informal que manobra e desaparelha a
ação institucional dos órgãos públicos de fiscalização,
por meio de interpretações engenhosas do arcabou ço legal. Aproveita as omissões da legislação, os con flitos e paradoxos resultados das reformas constituci onais para expedir portarias e atos ministeriais e da
agência reguladora para legislar, fragorosamente,
exorbitando das suas competências legais.
9 AMARAL Roberto. GUIMARÃES. César. Que televisão, que democracia: uma reforma mínima (ou: Da macrocefalaia à metástase) Mono. 199?
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O ambiente político-regulatório da
comunicação social eletrônica brasileira:
fragmentação política e dispersão normativa
Murilo César Ramos
Em primeiro lugar, meus agradecimentos, em
nome da Faculdade de Comunicação da Universida de de Brasíia, pelo honroso convite para participar
desta audiência publica na Comissão de Educação
do Senado Federal.
É propósito desta audiência discutir a pertinên cia, adequação e importância para o segmento da TV
a Cabo do projeto de lei do Senado nº 175, de 2001,
que amplia, ate o limite máximo de 100% a participa ção estrangeira no capital das empresas do referido
segmento.
O projeto, de autoria do senador Ney Suassuna,
vem justificado por lógica que pretende ser muito cla ra: neste momento de nossa história político-adminis trativa nenhum outro serviço de te1ecomunicaç~es
teria qualquer limitação ao capital estrangeiro; nem os
dois serviços concorrentes diretos da televisão a
cabo, como MMDS e o DTH, nem mesmo o serviço
telefônico fixo comutado.
Décadas atras, um grande teatrólogo italiano,
Luigi Pirandello, escreveu um texto, que tornar-se-ia
um clássico da dramaturgia mundial, intitulado “Assim
é se lhe parece”, todo ele pontuado pelo aforismo:
“Para cada um, a sua verdade”.
Quis o autor com seu texto ressaltar, em tons de
sátira dramática, as sutilezas e os desvios dos nossos
discursos cotidianos, nas relações afetivas, de amor
ou amizade, nas relações políticas que atravessam
nossas vidas todo o tempo.
Como cientista social que sou, jornalista na ori gem, busco na imaginação de Pirandello a inspiração
para encarar as dificuldades que me são postas pela
lógica cartesiana do senador Suassuna. E busco
essa inspiração para tentar demonstrar neste plená rio que, no atual ambiente político-regulatório da co -
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municação social eletrônica brasileira, nem tudo o
que se nos parece, é.
Mas, antes de voltar a falar sobre essência e
aparência, preciso destacar que a Lei nº 8.977, a Lei
do Serviço de TV a Cabo, ocupa um lugar singular na
história politico-administrativa das comunicações brasileiras. Ela é, até agora, o único instrumento normativo do setor a resultar de amplo e democrático debate
na sociedade, que culminou com sua aprovação no
Congresso tal qual acordada pelas partes, e foi sancionada sem vetos pelo Presidente da Republica. Este
não é um atributo menor dessa lei, por mais que ela
hoje reclame, e reclama, revisão de muitos de seus
dispositivos. Para melhor ilustrar este meu ponto, to mei a liberdade de trazer, e estou deixando com a comissão, texto de minha autoria sobre a Lei de TV a
Cabo, como afirmação modesta de sua importância
conceitual e política. E, embora não disponha ainda
de levantamento completo sobre o assunto, posso
afirmar aqui que ela já é o instrumento legal do setor
mais exaustivamente estudado até hoje, seja em teses de doutorado ou mestrado, seja cm monografias,
seja em trabalhos finais de cursos de graduação. Afinação que não pode ter, é claro, como corolário, a
imutabilidade dessa lei. Mas, tem, reconheço, a intenção de alertar para a necessidade de só nela se fazer
mudanças por processos que emulem o processo original de sua elaboração, mediante a troca democrática ampla e plural, na sociedade, em articulação estreita com os poderes legislativo e executivo.
Mas, afinal, e aqui retorno ao cerne desta audiência, antes que meu viés de professor queira
transformá-la em interminável seminário sobre política pública e regulação de comunicações: devemos
ser ou não favoráveis ao que propõe o projeto – permitir que as empresas de tv a cabo sejam controladas
por empresa constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no país, podendo limites a
participação estrangeira ser estabelecidos pelo poder
executivo levando em conta os interesses do país no
contexto de suas relações com os demais países?
Minha resposta é não.
E o é fundamentalmente por conta da quase total irracionalidade político-administrativa que impera
hoje na comunicação social eletrônica brasileira, mercê da inépcia, deliberada ou não, do poder executivo,
e aqui me refiro especificamente ao ministério das
Comunicações; bem como da instabilidade em que
vive hoje o órgão regulador, a Anatel. Instabilidade
que se expressa seja na sua estruturação mais geral,
com perda sucessiva de seus quadros mais aptos, na
ausência de um projeto de carreira e plano de salári-
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os, seja na ambigüidade estrutural que caracteriza
suas ações sobre o segmento da radiodifusão e da televisão por assinatura, decorrente da confusão legal
em que ele foi metido em 1995 quando da mudança
do Artigo 21 da Constituição Federal. E o é também
pelas dificuldades que encontra o legislativo de acompanhar esse ambiente com largueza de visão e, prin cipalmente, com velocidade de ação, por força de
uma relativa inadequação de seus quadros técnicos,
e de evidentes conflitos de interesses que atingem
parlamentares proprietários ou sócios de empresas
de radiodifusão. Dificuldades que poderiam ser am plamente superadas caso esta Casa se dispusesse a,
como manda a Lei nº 8.389/91, implantar seu estraté gico, para ela e para toda a sociedade, órgão auxiliar,
o Conselho de Comunicação Social.
Tentar compreender hoje a lógica do ambiente
político-regulatório das comunicações brasileiras, no
que toca aos segmentos audiovisuais, requer um
enorme esforço, e um tempo igualmente significativo.
Esforço que estou a fazer nesta manhã, nesta audiên cia, já sabendo que tempo irá me faltar, tamanha é a,
que me seja perdoado o uso do termo pouco formal,
barafunda, tamanha é a confusão.
Reza a exposição de motivos do senador Suas suna, com destaquei há pouco, que a IV a cabo é o
único segmento das telecomunicações que tem res trição à presença de 100% de capital estrangeiro. No
entanto, vou sustentar aqui que isto pode não corres ponder à verdade, dependendo do nosso angulo de
visão. O que quero dizer é que o segmento da radiodi fusão hoje não contempla a participação do capital
estrangeiro, e ele é um serviço de telecomunicações.
Sei que ao afirmar isto estou incorrendo em um paradoxo gerado por minha própria crença de que, após a
mudança constitucional de 95, radiodifusão não é
mais uma espécie do gênero maior telecomunica ções, e sim um gênero a parte. Mas, para tentar supe rar meu próprio paradoxo recorro ao argumento sus tentado pela Anatel junto à Justiça Federal do Distrito
Federal para provar que radiodifusão é espécie do gênero telecomunicações, e que, portanto, estaria apta
a recolher contribuição para o Fundo de Universaliza ção dos Serviços de Telecomunicações.
Em sua argumentação à Justiça, a Anatel sus tentou, entre outros argumentos nodais, que: “o Art.
21 da Constituição, em seus incisos XI e XII em mo mento algum tratou de conceituar os serviços de radi odifusão e de telecomunicações, mas cuidou apenas
de definir quem sena competente para explorar os re feridos serviços”. Afirma ainda o órgão regulador que
“tanto a Lei nº 4.117/62 (versando sobre a radiodifu -
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são), quanto a Lei nº 9.472/97 (versando sobre telecomunicações) convergem para o mesmo sentido li teral do conceito, depreendendo-se, assim, que a Radiodifusão (espécie) está imbricadamente inserida
em telecomunicações (gênero)”.
Logo, se está certo o órgão regulador, e pelo
menos assim o julgou a Justiça Federal de Brasília
em primeira instância, errado está o senador Suassuna em sua argumentação de justificativa. Argumentação que em outro momento vai nos alertar para o fato
de que “a recente entrada em vigor do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), que autoriza qualquer
empresa, sem nenhuma restrição quanto à origem de
seu capital, a prestar serviços diretamente concorrentes com o Serviço de TV a Cabo, com todos os novos
recursos da convergência tecnológica entre o telefone, o televisor e o computador, colocará o setor de televisão a cabo em situação emergencial de sério risco
na aquisição de fontes de financiamento para manter
as operações existentes e para implantar as centenas
de outorgas recentemente concedidas pela Agência
Nacional de Telecomunicações, a Anatel”. Agora, que
sentido fazer desse argumento tão forte se, recentemente, semana passada para ser mais preciso, em
seminário de que participei em São Paulo, o conselheiro Luiz Tito Cerasoli, da Anatel, negou taxativamente que o SCM tenha sido criado pela agência
para competir com a televisão por assinatura, inclusive a TV a Cabo, acrescentando o conselheiro que a
Anatel editará súmula nas próximas semanas para
deixar isto ainda mais claro?
Em quem acreditar, pois: na argumentação do
senador ou na afirmativa tão taxativa do conselheiro?
Longe de mim está a intenção de fazer desta
oportunidade um jogo de contradições entre lideranças parlamentares e executivas. Meu único objetivo é
assinalar o ponto de vista de que este projeto de lei,
por mais bem intencionado que seja, não faz sentido
sem que seja cotejado com tudo o mais que hoje se
desenrola em nosso ambiente político-regulatório das
comunicações.
Hoje, neste momento, neste Congresso, na Câmara dos Deputados, está na pauta do plenário para
ser votada em primeiro turno proposta de emenda
constitucional que altera a redação do Artigo 222 da
Constituição Federal para permitir o ingresso do capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão até o limite de 30% do capital votante. Mas,
por que 30% lá e 100% aqui, se estamos falando de
empresas que têm a mesma função: distribuir conteúdos culturais, educativos e informativos para a sociedade? Apenas por que lá, no caso da radiodifusão,
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são empresas que distribuem conteúdos sem neces sidade de pagamento de assinatura, enquanto que
aqui se impõe esta necessidade? Esta contradição se
torna ainda mais evidente quando constatamos que
estamos a debater restrições ao capital estrangeiro
na distribuição de conteúdos enquanto não há restri ção alguma a que estrangeiros controlem totalmente
empresas de produção de conteúdo. Apenas por hi pótese, vamos admitir que a Rede Globo de Televisão
entre em profunda crise financeira. Nada há na legis lação hoje que a impeça de vender, para superar o
seu impasse financeiro, todo o seu complexo de pro dução, o Projac, para a norte-americana Viacom, ma ior empresa mundial de produção de conteúdos audi ovisuais, ou mesmo para a européia Endemol, holan desa de nascimento, hoje espanhola por aquisição,
pela Telefônica, com quem aliás a própria Globo já
mantém acordo de co-produção. E a Viacom poderia
assim, no limite, assumir a responsabilidade editorial
última pelo Jornal Nacional.
O ambiente político-regulatório das comunica ções brasileiras hoje, no que toca ao setor audiovisu al, assemelha-se a uma terra de ninguém, a uma fronteira sem leis, onde o que vale é a força bruta, a vontade de quem tem o poder de falar mais alto e assim im por a sua verdade. É graças a essa terra de ninguém,
essa fronteira sem leis, que estamos vendo acontecer
irracionalidades como uma, pasme-se, medida provi sória que se propõe a estabelecer urna nova política
para a produção audiovisual, subordinando esta política à Casa Civil da Presidência da República, pas sando ao largo dos Ministérios da Cultura, da Educa ção e da Comunicação, e criando, para gerir essa pretensa política, um arremedo de agência reguladora.
Ou então, assistimos a um bem articulado lobby de
uma só empresa, as Organizações Globo, aparente mente empurrar o órgão regulador das telecomunicações a tomar uma decisão urgente sobre padrão tec nológico para a introdução no país da transmissão digital de televisão terrestre, sem que haja para isto
marco regulatório autorizativo e, o que é pior, em evidente conflito de atribuição com os poderes executivo
e legislativo. Isto porque, como tive a oportunidade de
afirmar neste mesmo plenário, na semana passada, o
que estamos chamando de TV Digital é muito mais do
que uma decisão sobre tecnologias; é, isto sim, a afirmação de um novo paradigma para a televisão, que
exige reflexão e debate em torno de uma política pú blica, cuja formulação deve envolver o conjunto da sociedade, o executivo e o parlamento, e não depender
da eventual clarividência da agência reguladora.
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Fragmentação política e dispersão normativa: é
assim que tento explicar na atualidade o ambiente político-regulatório da comunicação social eletrônica
brasileira.
Pelo lado da fragmentação política, no âmbito
do poder executivo, chamo a atenção em primeiro lugar para o ministério das Comunicações, preservado
como órgão regulador do rádio e da televisão abertos,
que tem se revelado entre o inepto e o omisso, e,
quando tentou mostrar competência e capacidade de
ação, elaborou um anteprojeto do que chamou de lei
de radiodifusão que já pode ser inscrito entre os maiores exemplos de equívocos técnicos e políticos jamais
produzidos pela administração pública brasileira. Em
segundo lugar, há um órgão regulador, a Anatel, cuja
atribuição específica para as telecomunicações, reconheço, vem sendo exercida, no geral, com competência técnica, correção ética e relativa habilidade política, mas que, certamente em decorrência das ambigüidades e lacunas regulatórias que herdou, tem atuação apenas sofrível quando se trata da comunicação
social eletrônica (equivocadamente entendida como
comunicação de massa, em sua estrutura técnico-administrativa). Em terceiro lugar, ainda no campo da
dispersão política, surge agora a Casa Civil da Presidência da República com atribuições que se sobrepõem às dos ministérios da Cultura, das Comunicações, da
Educação e, eventualmente, da própria Anatel,
quando, internacionalmente, hoje, a tendência é a de
concentrar todo esse elenco de competências e atri buições em entes executivos e de regulação convergentes, quando se trata da produção e distribuição de
conteúdos audiovisuais.
No que toca ao que chamo de dispersão normativa, o primeiro exemplo vem da separação absurda
que se fez em 95, na Constituição, entre telecomunicações e radiodifusão, e que agora se tenta corrigir,
conjunturalmente, por via judicial. Dessa separação
decorreu a preservação da obsoleta Lei nº 4.117/62,
o Código Brasileiro de Telecomunicações, para a radiodifusão, enquanto a Lei Geral de Telecomunicações,
a Lei nº 9.472/97, absorvia o segmento da televisão
por assinatura; este por sua vez disperso entre uma
lei para a televisão a cabo, um decreto para o DTH e
uma portaria para o MMDS.
Agora, a quem poderia interessar tanta fragmentação e dispersão na comunicação social eletrônica brasileira?
Certamente não ao conjunto da sociedade brasileira. Pelo contrário, ela é sua maior vítima, seja pela
concentração da propriedade dos meios; seja pela
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propriedade cruzada desses meios; seja pelo decor rente excesso de poder político depositado nas mãos
de concessionários, que deveriam estar submetidos a
preceitos claros de prestação de serviços públicos;
seja pela depauperação das programações dada a incapacidade de se conter, por meios legais, o excesso
de comercialismo em um segmento que deveria con templar maior equilíbrio entre lucros e obrigações in formativas, educativas e culturais.
Tanta fragmentação e dispersão só interessam
mesmo aos exploradores dos serviços, aos concessi onários e permissionários, que, escudados pelo man to farisaico de proteção contra a censura, recusam-se
ao diálogo com a sociedade, por meio de suas inúme ras instâncias de representação, e empenham-se ex clusivamente na defesa
de seus interesses particulares, que procuram
travestir de interesse geral. Nada é mais ilustrativo
disso que ora afirmo do que a barragem de matérias
em jornais, revistas, rádios e televisões sobre o pro cesso de abertura ao capital estrangeiro a ser promo vido pela emenda constitucional que altera o Artigo
222 a que todos fomos submetidos nas últimas sema nas. Não consigo pensar exemplo melhor de abuso
de poder por parte de quem não tem o direito, seja ele
dono de jornal, revista, ou concessionário de rádio e
televisão, de usar de uma prerrogativa pública para
avançar seus interesses particulares, sem deixar isto
muito claro para a sociedade, abrindo espaço igual
para os argumentos dos opositores da mudança,
como exigem as regras do bom jornalismo.
Em suma, o que aqui viemos discutir, o Projeto
de Lei do Senado nº 175, de 2001, e, do meu ponto de
vista, com todo o respeito devido ao seu proponente,
e seus defensores, absolutamente irrelevante para a
compreensão, diagnóstico e avanço, sequer do seg mento de TV a Cabo, quanto mais para o ambiente
político-regulatório e de mercado da comunicação social eletrônica brasileira. Seu objetivo é circunstancial,
conjuntural, e sequer tem a relevância econômica que
as empresas do segmento tentam lhe atribuir.
O imperativo hoje, e este é o apelo que trago
para a audiência dos senhores senadores, é deixar mos de ouvir as verdades particulares, os argumen tos singulares que marcam o ambiente político-regu latório da comunicação social eletrônica brasileira, e
tomarmos a decisão de dotar o país de um novo
modelo institucional para o setor, com um marco re gulatório enfim livre da fragmentação e dispersão
que tanto mal vêm causando à expansão e consoli dação da democracia em nosso país.
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Universidade de Brasília
Faculdade de Comunicação
TELEVISÃO A CABO NO BRASIL
Desestatização, reprivatização e controle público *
Murilo César Ramos
1. Introdução.
O objetivo deste trabalho é analisar o processo
recente de regulamentação da TV a Cabo no Brasil, à
luz dos três elementos conceituais originais que fun damentaram aquela regulamentação: desestatização, reprivatização e controle público. Esta análise
estará amparada em dois trabalhos anteriores,1 que
escrevi e apresentei durante e logo após a conclusão
do referido processo regulatório, e ela visa atualizar
minha pesquisa uma vez passados os primeiros quatros desde a sanção, em 6 de janeiro de 1995, da Lei
nº 8977, conhecida como lei de TV a Cabo.
Este trabalho insere-se na linha de pesquisa
que tenho convencionado chamar de democratização
da comunicação; linha aqui definida como aquela que
trata dos esforços produzidos no campo da prática
política para ampliar o acesso progressivo aos meios
de comunicação por parcelas cada vez maiores da
sociedade. Assim definida, democratização da comunicação se processa nos limites da economia política
capitalista e tem, por isto, como características básicas, propostas imediatas de política pública, adequadas a um sistema econômico de mercado e a um sis tema politíco liberal-representativo.

*Trabalho publicado no livro Enfim, Sós – a nova televisão no
Cone Sul (por Sérgio Capparelli et alii, p.39-58). Porto Alegre:
Editora L&PM, 1999. Originalmente apresentado no I Congresso
da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, Lisboa,
Portugal, 1998.
¹ Ver Murilo César Ramos, “A Introdução da TV a Cabo no Brasil:
rede única, rede pública e participação da sociedade”. Trabalho
apresentado no GT Comunicação e Política, durante a III Reunião
Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação (COMPÓS), realizada em Campinas, São Pau lo, de 22 a 26 de agosto de 1994; e Murilo César Ramos e Mar cus Martins, “A TV por Assinatura no Brasil: conceito, origens,
análise e perspectivas”, Tendências XXI, Ano 1. nº 1. Março de
1996, Lisboa, pp. 105-123.

Não obstante, enquanto exercício teórico-conceitual de longo prazo, a pesquisa sobre a democratização da comunicação pode muito bem resultar em
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estudos capazes de fazer avançar o pensamento critico na área, contribuindo para discussões sobre alter nativas futuras ao capitalismo, enquanto modo de
produção econômica, as quais continuo enquadrando
no espectro compreendido historicamente pelo socia lismo.
3. A democratização da comunicação e seu
contexto.
O marco liberal moderno para a discussão da
relação entre comunicação e democracia é a Primeira
Emenda à Constituição americana, a qual estabele ceu que o Congresso da nascente república federati va não faria leis restringindo a liberdade de expressão
ou de imprensa. A Primeira Emenda abria a Carta de
Direitos, votada em 1791, após intenso debate sobre
a natureza jurídica do Estado liberal que se fundava
na América do Norte; se seria uma confederação,
desprovida de um governo central, ou se uma federa ção, caracterizada pela existência de um governo
central. Vencedora a tese da república federativa, o
acordo que permitiu a alteração constitucional resul tou na Carta de Direitos, voltada para a preservação
das liberdades democráticas individuais, contra eventuais abusos governamentais, cuja primeira emenda
foi justamente aquela que visou assegurar a liberdade
maior possível à imprensa, o primeiro e, até o advento
da televisão na segunda metade do século XX, o mais
importante dos modernos meios de comunicação.
Uma imprensa livre passou a ser, então, a con dição concreta mais necessária à democracia ameri cana, como resultado da condição teórica que, desde
os gregos, enxergava na liberdade de pensamento e
de expressão a energia mais vital para os governos
dependentes de algum tipo de legitimação popular.
Talvez ninguém melhor do que Jürgen Habermas, em
sua obra clássica, Mudança Estrutural da Esfera Pú blica, tenha refletido sobre isso, ao nos legar o concei to hoje cada vez mais atual de esfera formação mar xista, que vinham na ação estatal o caminho mais
adequado e mais veloz de produzir mudanças sociais
e trazer a democracia.
A difusão da idéia das políticas nacionais de comunicação como o melhor caminho para a democrati zação do acesso das populações à informação e à
educação, logo, ao exercício da política e da cidada nia, veria o seu auge na primeira metade dos anos 70,
mas não sem uma grande polêmica. Pois os liberais,
minoritários em uma Unesco dominada pelos países
do chamado Terceiro Mundo, iriam provocar uma reação, inicialmente centrada na Sociedade Interameri cana de Imprensa, teoricamente sustentada na idéia
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do livre-fluxo de informação e no argumento de que a
simples existência de políticas nacionais de comunicação significaria a interferência indevida do Estado
na imprensa, em particular, e nos meios de comunicação, em geral, o que caracterizaria a existência indesejável, embora permanente, de censura.
A saída encontrada pela Unesco para esse im passe foi criar uma comissão de alto nível, presidida
pelo jornalista, jurista e intelectual irlandês, Sean
MacBride, a qual iria produzir, no final da década, um
dos mais importantes documentos já escritos sobre o
papel dos meios de comunicação para as sociedades
contemporâneas — Um Mundo e Muitas Vozes.3
Esse documento, no entanto, não seria suficiente
para a Unesco resistir ao assalto que sofreria por par te dos Estados Unidos de Ronald Reagan. O novo
presidente americano iria, no início da década de 80,
retirar seu país da Unesco, da qual era o principal financiador, como o modo mais eficaz que encontrou
de dar um fim ao que via como um perigoso foco de
agitação marxista, paradoxalmente sustentado pelos
Estados Unidos. Reagan foi nesse gesto acompanhado logo em seguida pela Inglaterra, de Margareth
Ihatcher, e depois pelo Japão, o que serviria efetivamente para varrer do mapa intelectual dos anos 80
qualquer esforço de reflexão, marxista ou não, sobre
as relações entre meios de comunicação e políticas
públicas.4

³ Um Mundo e Muitas Vozes – Comunicação e Informação em
nossa Época. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1983.
4 Ver Murilo César Ramos, “Les Politiques Nationales de Cotn munication e la Crise des Paradigmes”, in L’Amérique et les Amériques. Por Jacques Zylberberg e François Demérs (Orgs.), pp.
136-149. SaintFoy (Québec): Les Presses de L’Université Lavai,
1992

No Brasil, a reflexão acumulada nos diversos foros e pesquisa da Unesco, sobre políticas nacionais
de comunicação, foi absorvida e enriquecida em mui tos de seus ambientes acadêmicos, coincidindo com
a emergência dos primeiros cursos de pós-graduação
em Comunicação, bem como em ambientes profissionais vinculados à prática do jornalismo. Esse acúmulo
teórico voltado para a questão da democratização da
comunicação no Brasil resistiria ao cerco neoliberal
iniciado por Ronald Reagan no início dos anos 80 e
encontraria seu momento de maior materialização
em meados da década, após o fim do regime militar
em 1984, quando o país, por intermédio das mais di-
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versas instâncias da sociedade civil, e no Congresso
Nacional, debateu, escreveu e aprovou sua nova Car ta Constitucional em 5 de outubro de 1988.
O Capítulo V, Da Comunicação Social, inscrito
na nova Constituição brasileira (Artigos 220 a 224),
resultou em grande par te de uma mobilização inicia da ainda nos anos 70, sob a forma do Movimento Na cional de Luta por Políticas Democráticas de Comuni cação, concebido por um pequeno núcleo universitá rio, abrigado nos Departamentos de Jornalismo e de
Comunicação, respectivamente, das Universidades
Federal de Santa Catarina (UFSC) e de Brasília
(UnB), e ganhando o apoio de duas entidades impor tantes na época: a hoje extinta Associação Brasileira
de Ensino e Pesquisa da Comunicação (ABEPEC) e a
ainda atuante Federação Nacional dos Jornalistas
(FENAJ). Esse Movimento, no entanto, pode ter sua
também gênese traçada aos episódios sucessivos,
entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, de ten tativas de implantação da TV a Cabo no Brasil. Nes sas ocasiões, pela primeira vez, profissionais de jor nalismo e professores universitários juntaram-se em
um esforço de mobilização política para impedir a
adoção, sem debate público, de uma nova tecnologia
de comunicação. A criação em Porto Alegre da Asso ciação para a Proteção da Cultura (APC) e sua exten são para Brasília, apoiada pela UnB, podem ser vis tas como o primeiro movimento orgânico nacional, re unindo acadêmicos e profissionais, voltado para o debate crítico e para a ação política em favor da demo cratização da comunicação.5

a presença de acadêmicos e estudantes de comunicação, vinculados às universidades e outras instituições de ensino superior locais.7

5 Ver Daniel Herz, “A Introdução de Novas Tecnologias de Comunicação no Brasil: tentativas de implementação do serviço de cabodifusão/Um estudo de caso”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 1983 (vol. 2).

7 Ver Márcio Vieira de Souza, Às Vozes do Silêncio – o movimento pela democratização da comunicação no Brasil. Paris/Florianópolis: Fondation pour le Progrès de l’Homme/Diálogo – Cultura e
Comunicação, 1996.

Assim, quando no início dos anos 90, o governo
brasileiro, por meio da Secretaria Nacional de Comu nicações6, tentou novamente regulamentar a TV a
Cabo, iria encontrar pela frente um movimento nacio nal de luta por políticas democráticas de comunica ção renovado, que ganhou, em 1991, a forma de um
Fórum Nacional pela Democratização da Comunica ção (FNDC), cuja proposta era a de organização estadual por comitês, em geral organizados pelos sindica tos locais de jornalistas e de radialistas, sob a coorde nação nacional, entre outras, da Federação Nacional
dos Jornalistas (FENAJ) e da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Emissoras de Rádio e Televi são (FITERT). Nesses comitês era constante também

A segunda tese do Fórum decorria desta primeira: como se tratava de um serviço com características
similares à da radiodifusão, sua regulamentação teria
que passar pelo Congresso Nacional, na forma de
uma lei, e não resultar de uma simples, e frágil, portaria.
O impacto das intervenções dos representantes
do Fórum foi significativo, como ficara evidenciado
pelas reações de estupefação e impaciência dos re presentantes do empresariado lá presentes, bem
como das autoridades da SNC. E partiu destas a primeira iniciativa, ao chamarem os representantes do
FNDC para uma reunião na manhã do dia seguinte à
audiência quando, pela primeira vez na história das

4. A intervenção do FNDC.
Coube ao Fórum, então, intervir, na inédita au diência pública, realizada em 2 de julho de 1991, no
Auditório do Ministério da Infra-estrutura, em Brasília,
ao lado de empresários, representantes de entidades
empresariais e, naturalmente, da equipe técnica da
SNC.
Naquele momento, duas teses principais se impunham e foram elas que sustentaram as intervenções dos representantes do FNDC na audiência. Em
primeiro lugar, os representantes do Fórum criticaram
a tentativa da Secretaria Nacional das Comunicações
de caracterizar a TV a Cabo como serviço especial de
telecomunicações, não aberto à correspondência pública. Para o Fórum, esta era uma anomalia conceitual, já que a caracterização não levava em conta os
enormes impactos econômicos, políticos e culturais
que a TV a Cabo produzia, ao competir com a radiodifusão convencional, apresentando, portanto, características nítidas de recepção pública de um serviço de
telecomunicações.

6 No breve governo de Fernando Collor de Mello, o presidente
brasileiro eleito em 1989, mas que renunciaria em 1992 para não
sofrer um processo de impeachment, o Ministério das Comunicações passou a fazer parte de um Ministério da Infra-estrutura,
adotando, no período, a denominação de Secretaria Nacional de
Comunicações.
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comunicações brasileiras, entidades sindicais, profis sionais e acadêmicas foram reconhecidas como inter locutoras formais num processo de definição de políti ca pública na área que, certamente, fora sempre a
mais impermeável no aparelho de Estado brasileiro a
esse tipo de diálogo.
De um movimento clássico de oposição, e de
marcação de posições diante do poder estabelecido,
o Fórum Nacional pela Democratização da Comuni cação viu-se subitamente diante da pergunta coloca da pela SNC: “Mas, afinal, o que exatamente vocês
querem?”. Em suma, não se tratava mais de colocar
teses genéricas, embora corretas no essencial, como
aquelas levadas à audiência pública. Era preciso tra duzi-las em princípios capazes de resultar em uma
política e conseqüentes normas, passíveis de serem
confrontadas com as proposições da SNC e do em presariado disposto a investir no mercado nascente
de TV a Cabo. Mercado que, na prática, ainda que de
forma incipiente, já começava a tomar forma, com o
cabeamento de áreas afluentes em algumas dezenas
de cidades do Sul e Sudeste do país, sem regulamen tação adequada e sem uma visão estratégica de lon go prazo que a situação requeria.
Mas, desde o primeiro momento, as formula ções políticas do Fórum enfatizaram esse caráter es tratégico da TV a Cabo, enxergando-a não apenas
como mais um serviço complementar à televisão con vencional. TV a Cabo era apenas a face mais visível
da cabodifusão, ou seja, da distribuição de sinais de
telecomunicações por uma rede de cabos, coaxiais
ou de fibras ópticas, cujo potencial de uso ia muito
além do mercado audiovisual que se anunciava. Des de este primeiro momento, as formulações do Fórum
apontavam para as redes digitais de serviços integra dos, as RDSIs de banda larga, cujos usos poderiam ir
da telefonia e transmissão de dados às possibilidades
mais sofisticadas de comunicação, como, por exem plo, a televisão interativa, embora esta pudesse estar
8
ainda, naquele momento, muito distante.
A questão central, porém, era encontrar os prin cípios básicos que, nos limites de uma negociação
pragmática que se reivindicava, assegurassem a im plantação mais democrática possível daquele novo
serviço. Assim, já no primeiro documento amplo de
política produzido no âmbito do Fórum, para embasar
o avanço da negociação pretendida, três conceitos foram avançados: reprivatização, desestatização e con trole público9. O fundamento pragmático desses conceitos era o reconhecimento de que a TV a Cabo se ria implantada – aliás, já estava sendo – por empre sas privadas, seguindo parâmetros muito semelhan -
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tes aos dos Estados Unidos. A propriedade privada
do novo meio de comunicação não estava, portanto,
sendo posta em questão. Era preciso, no entanto, estabelecer processos políticos e procedimentos normativos que, ao contrário do que já ocorrera com a radiodifusão, destacassem o interesse público como o
ponto de partida para a introdução da nova tecnologia. Esse, pois, o sentido da reprivatização.
Mas, ainda que reconhecido o papel do Estado,
entendido em seu sentido mais restrito, de aparato
governamental executivo, na formulação da política e
regulamentação da TV a Cabo, ele teria que ser as sistido nesse processo pela representação mais am pla possível da sociedade civil, de modo a que o serviço privado resultante viesse a ser menos a manifestação restritiva dos interesses particulares dos proprietários privados e mais a manifestação do interesse
público concentrado nos destinatários daquele serviço privado. Esses eram, pois, os sentidos dados à desestatização e controle público.
Esses três conceitos foram, então, traduzidos
na forma de um projeto de lei, apresentado ao Con gresso Nacional em 30 de outubro de 1991 pelo de putado Tilden Santiago, do Partido dos Trabalhadores
de Minas Gerais10 (PT-MG). Em seu Capítulo II, o
projeto previa a criação de um Conselho Federal de
Cabodifusão, destinado a “buscar consenso político e
formular bases éticas para o estabelecimento das re lações entre as partes e propor diretrizes para o de senvolvimento e operação do Serviço de Cabodifusão“. Serviço definido como simplesmente de telecomunicações, análogo à radiodifusão no que dizia respeito aos seus impactos políticos, econômicos e culturais, e diverso apenas quanto às suas características técnicas, distribuído que era por meio físico, ao invés do espectro radioelétrico.

8 Secretaria Executiva do Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação. “Propostas de bases para a regulamentação do
Serviço de Cabodifusão (TV a Cabo)“, Brasília, mímeo, setembro
de 1991.
9 Ibid.

Assim, a viabilização do controle, que assegurasse o interesse público maior possível para o novo
serviço privado, estaria centrada em um Conselho, integrado por representantes de setores empresariais
diversos, de entidades profissionais e sindicais, e do
próprio Congresso Nacional. Acoplado ao aparelho
executivo estatal, esse conselho teria, em última ins tância, a finalidade de assegurar que a introdução do
que estava ali sendo chamado de cabodifusão se

362
24878 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

desse na forma de um processo permanente de inter locução entre contrários, estabelecendo, naquele
campo polêmico de política pública, uma nova rela ção entre interesses estatais, públicos e privados.
Esse processo seria complementado, no trecho
do projeto referente ao processamento dos pedidos
de licenças para operar o serviço, pela exigência, em
várias etapas, de consultas e audiências públicas.
Adiante, nas especificações do funcionamento do
Serviço de Cabodifusão, o projeto previa a existência
de canais – a serem oferecidos gratuitamente – legis lativos, educativo-culturais, e de livre acesso pelos
público usuário para veicular programação comunitá ria. Também os sinais das emissoras de televisão
convencionais deveriam ser fornecidos gratuitamen te, reservando-se ainda 30% da capacidade de cana is do sistema para uso de entidades privadas que não
tivessem qualquer afiliação com o beneficiário da li cença.
Até este momento de inicio de tramitação do
Projeto Tilden Santiago na Câmara dos Deputados, a
iniciativa legislativa era do Fórum em oposição às tentativas de regulamentação pelo Executivo por portaria, inicialmente, e, depois, por decreto presidencial.
Elaborado com algumas deficiências técnico-legislati vas, embora não muito visíveis, o projeto tinha por ob jetivo principal inviabilizar as iniciativas de regula mentação do Executivo; objetivo que foi Plenamente
atingido.
10 Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº
2.120, de 1991.
No ano de 1992, uma circunstância quase fortui ta – aquele era um ano quase neutro, politicamente,
no campo das comunicações – destinou ao Partido
dos Trabalhadores a presidência da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, da
Câmara dos Deputados, assumida pela deputada
Irma Passoni, de São Paulo. Decidida a dar novo
rumo às questões de Comunicação, em sentido estri to, a presidente da Comissão convocou um “grupo in formal de assessoramento”, chamando para com pô-lo o Fórum Nacional pela Democratização da Co municação; a Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (ABERT); as Organizações Globo,
proprietárias da Globosat, modalidade de televisão
por assinatura via satélite; a TVA Brasil, do Grupo
Abril, pioneira na exploração de TV por Assinatura no
país, na modalidade UHIF; a Sociedade dos Enge nheiros de Telecomunicações; e a Universidade de
Brasília, por meio da sua Faculdade de Comunicação.
Essa iniciativa, inédita na área, punha frente à
frente, atores e interesses empresariais que não esta-
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vam muito bem definidos naquele instante da conjuntura. Não obstante, após as primeiras reuniões, começou a ficar evidente para a representação do Fórum que era necessário estender o alcance da discussão para o campo das comunicações em sentido
lato, assumindo como ponto de partida a convergência tecnológica que fazia da cabodifusão muito mais
do que um serviço de oferta de sinais de televisão por
cabos. Foi a partir dessa constatação que, por iniciativa da representação do Fórum, acabaram juntando-se ao núcleo inicial do grupo de assessoramento
da Comissão da Câmara representantes do grupo
empresarial ABC Algar, proprietário da ABC Xtal, maior fabricante brasileira de fibras ópticas, e do Sistema
Telebrás, estatal, que, de forma independente da Se cretaria Nacional das Comunicações, vinha conduzindo estudos próprios sobre sua entrada no mercado
emergente de TV a Cabo como “transportador” de sinais de TV pelas rede de suas empresas controladas.
No final de 1992, já com o deputado Koyu Iha,
do PSDB de São Paulo, indicado relator do projeto Tilden Santiago, e após seminários técnicos sobre a
questão na capital paulista, por iniciativa da TVA, e
em Brasília, por iniciativa da Faculdade de Comunicação da UnB, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática realizava reunião plenária
com quase 50 participantes, entre eles diversos em presários independentes de DISTV, e a sua própria
entidade associativa, a ABRACOM (Associação Bra sileira de Emissoras de Antenas Comunitárias), além
do recém recomposto Ministério das Comunicações,
para debater a possibilidade de um substitutivo de
consenso ao projeto Tilden Santiago.
Todo este trabalho, no entanto, seria interrompido em 1993, que era o ano previsto da revisão da
Constituição Federal de 1988, bem como da entrada
em tramitação de estratégicos pedidos de renovação
de concessões de radiodifusão das Organizações
Globo. Em 1993, a presidência da Comissão voltou ao
veio tradicional do Partido da Frente Liberal (PFL), assumida pelo paulista Maluly Neto. Na única reunião
que presidiu, no plenário da Comissão, no início do
ano, com o grupo informal de assessoramento, o novo
presidente foi evasivo, ainda que se dissesse comprometido com o processo de construção por consenso
de uma legislação para a TV a Cabo. Esse comprometimento foi, no entanto, negado logo em seguida
quando, desconhecendo todo o trabalho já realizado,
criou uma subcomissão para estudar a questão, nela
não incluindo a deputada Irma Passoni, principal motivadora do debate, e designando para seu relator o
deputado Angelo Magalhães, do PFL da Bahia. Essa
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subcomissão jamais viria a se reunir, mas a sua exis tência formal paralisaria o andamento do projeto Til den Santiago até quase o final de 1993.
5) Rede Única, Rede Pública e Participação
da Sociedade.
No período entre a ação desmobilizadora do
parlamentar paulista e a retomada das negociações
ocorreu um trabalho de discussão e elaboração de
propostas normativas por parte do FNDC e do Sistema Telebrás, afirmando-se aí a tese central de que a
TV a Cabo não poderia de forma alguma ser implan tada fora de um cenário abrangente de11 política de
comunicações, tendo como elemento central a ala vancagem das novas redes de banda larga, as “es tradas eletrônicas”, fundamentais para a ampliação
do acesso da sociedade aos novos meios de comu nicação que elas deverão possibilitar.12

11

O termo comunicações já era compreendido aqui como caracterizando o campo convergente da comunicação social, ou de
massa, das telecomunicações e das redes de informática.
12

O serviço de teledifusão de sinais de televisão por cabos como
parte da estratégia de dotar o país de uma infra-estrutura para informatização da sociedade através das telecomunicações“. Contribuição do Sistema Telebrás à Comissão de Estudos sobre a regulamentação da Cabodifusão, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, Brasília, abril de 1993.

Essas propostas normativas foram, então, con solidadas na forma de um substitutivo ao projeto origi nal do deputado Tilden Santiago, que poderia servir
como base para futuras negociações envolvendo o
empresariado e o, agora recriado, Ministério das Co municações. Este, naquele momento, já subscrevera
a idéia do projeto de lei, mas ainda se apegava a uma
estrutura de regulamentação presa a parâmetros da
indústria de TV a Cabo norte-americana.13
A partir do substitutivo Fórum/Telebrás começa ram a ser desenvolvidos os conceitos de rede única,
rede pública e participação da sociedade como os pilares da nova política a ser implantada e em comple mentação aos conceitos iniciais de reprivatização,
desestatização e controle público. Se permanecia a
idéia básica, de assegurar o caráter privado do novo
serviço, mas submetido ao máximo de controle públi co, inclusive com a imposição de limites à ação do
Estado, o foco da discussão agora voltava-se para
uma questão estratégica central para o Sistema Tele brás: a infra-estrutrura de redes, as “estradas eletrôni cas” propriamente ditas.
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Era preciso enfatizar a transcendência política
do novo serviço que, só na aparência, estava limitado
ao fornecimento de uma modalidade paga de televisão, já que o fundamental para a sociedade estava
em assegurar o máximo de acesso público às novas
redes. Redes que seriam únicas, mas não no sentido
convencional de uma só infra-estrutura, de uma mesma tecnologia e de apenas um proprietário; únicas,
sim, mas no sentido da sua conectividade, da capacidade de formar uma imensa teia de comunicações,
uma rede de redes, capaz de cobrir o mais amplo território possível, mesclando tecnologias, das fibras óticas e cabos coaxiais aos satélites. Redes que seriam
públicas no sentido atribuído aos common carriers,
isto é, aquelas pessoas jurídicas privadas do direito
administrativo que, explorando transporte de sinais
de telecomunicações, como as operadoras de telefonia norte-americanas, não podem discriminar o acesso de ninguém a suas redes.
Em outras palavras, a democratização do acesso não estaria necessariamente condicionada à pro priedade estatal das redes. Quanto à participação da
sociedade, ela se materializava mais uma vez na forma de um conselho, temporário, capaz de articular as
políticas públicas para o setor, além das diversas instâncias obrigatórias de consultas e audiências públicas.
No final de 1993, no entanto, um fato novo surgi ria no emergente mercado brasileiro de TV a Cabo,
com a criação da Associação Brasileira de TV por
Assinatura (ABTA), tomando lugar da Associação
Brasileira de Emissoras de Antenas Comunitárias
(ABRACOM). Esta mudança foi mais do que a troca
de estatuto e de nome de uma entidade empresarial
de classe. Ela veio como decorrência da entrada definitiva no mercado de televisão por assinatura de em presas como as Organizações Globo e a então recém-criada Multicanal, além do Grupo Abril, o primeiro a investir nesse novo campo de atividade. E foram
esses três grupos empresariais que, deslocando os
pequenos e médios empresários que tinham inicialmente entrado no negócio da DISTV, dividiram entre
si os cargos principais da diretoria e do conselho deliberativo da nova entidade.
Surpreendentemente, coube à ABTA a iniciativa
de procurar o Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação, sob o argumento da necessidade
imperativa de uma regulamentação que, não só liberasse o mercado, restrito às 102 autorizações originais, mas que lhe desse estabilidade normativa capaz
de atrair novos investimentos. Assim, em novembro
de 1993, numa reunião na Câmara Federal, com o re-
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lator Koyu Iha e a deputada Irma Passoni, Fórum, Telebrás e ABTA concordaram em reiniciar uma negoci ação tripartite, que levasse a um substitutivo de con senso, a ser eventualmente encampado pelo deputa do-relator.

desenvolvesse “o potencial de integração ao Sistema
Nacional de Telecomunicações, valorizando a participação do poder executivo, do setor privado e da sociedade, em regime de complementaçào e complementaridade” (Artigo 4º)

13
Sávio Pinheiro e Roberto Blois. “A TV a cabo e sua regulamentação“. RNT – Revista Na cional de Telemática, novembro 92,
pp. 74-75.

14A FITTEL integrava o grupo de trabalho do Fórun Nacional
pela Democratização da Comunicação que negociava o projeto
de lei, representada por José Palácio Guimarães Neto. Os demais representanteseram Daniel Herz, diretor de relações institucionais da FENAJ; Carlos Eduardo Zanatta, assessor da bancada
federal do Partido dos Trabalhadores; e Murilo César Ramos, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília.

Em 26 de junho de 1994, o relator Koyu Iha final mente apresentou à Comissão de Ciência, Tecnolo gia, Comunicação e Informática o seu substitutivo, só
que já, naquele momento, representando apenas o
pensamento da maioria do grupo de trabalho do Fó rum encarregado da negociação e da ABTA, ficando
de fora do acordo final, de um lado, o Sistema Tele brás e, do outro, a Federação Inter-estadual dos Tra balhadores em Telecomunicações14. As divergênci as, de ordem política e conceitual, que levaram ao distanciamento, naquele momento, entre Fórum,
FITTEL e Telebrás, seriam, não obstante, resolvidas
durante a V plenária do Fórum, realizada em Salva dor, de 29 a 311 de julho de 1994. Essas divergênci as, na aparência, diziam respeito apenas a se haveria
um ou mais empresas explorando o serviço por área
de operação. Enquanto o representante da FENAJ
defendia a primeira opção, o representante da
FITTEL argumentava pela segunda. Com a interven ção dos outros dois negociadores do Fórum, ado tou-se a opção pela concorrência como regra e o mo nopólio por área como exceção. Na essência, porém,
a divergência subjacente dizia respeito à postura da
FITTEL que, aliada ao Sistema Telebrás, jamais ad mitira a propriedade privada, mesmo parcial, das re des de IV a Cabo, ainda que submetida a estatuto pú blico, posição que já tinha sido assumida pelos outros
três negociadores.
Resolvido, não obstante, o impasse no interior
do Fórum, suas entidades constituintes, juntamente
com a ABTA e a ABERT, conseguiram que o substitu tivo de Koyu Iha fosse transformado em lei, primeiro
na Câmara e, depois, no Senado, subindo à sanção
presidencial em de dezembro de 1994. Sanção que
viria, já no governo Fernando Henrique Cardoso, no
dia 6 de janeiro de 1995.
6) A Lei e seus principais dispositivos.
Enquadrada como serviço de telecomunica ções, sem a qualificação anterior de especial, a TV a
Cabo ganhou, assim, com a Lei 8.977/95, estatuto
próprio compatível com a amplitude de sua importân cia cultural, política e econômica (Artigo 2º). Sua im plantação deveria ser norteada por uma política que

A formulação dessa politica seria, então, orientada pelas noções de “rede única, rede pública e particIpação da sociedade, operação privada e coexistência entre as redes privadas e as das concessionárias de telecomunicações” (Artigo 4º § 1º) Já as normas e regulamentações cuja regulamentação fosse
atribuida pela lei ao poder executivo somente seriam
baixadas “após serem ouvidos os respectivos pareceres do Conselho de Comunicação Social, que deverá
pronunciar-se no prazo de 30 (trinta,) dias após o re cebimento da consulta, sob pena de decurso de pra zo” (Artigo 4º § 2º).
A Lei estabeleceu a concessão como “o ato de
outorga através do qual o poder executivo confere a
uma pessoa jurídica de direito privado o direito de
executar e explorar o Serviço de TV a Cabo” (Artigo
5º, I). Essa pessoa jurídica receberia o nome de “operadora “, para atuar por meio de “um conjunto de equipamentos e instalações que possibilitam a recepção,
processamehto e geração de programação e de sinais próprios ou de terceiros, e sua distribuição através
de redes, de sua propriedade ou não, a assinantes localizados dentro de uma área deienninada” (Artigo 50
VI). A operadora é pessoa jurídica diversa da “programadora”, que produz e/ou fornece “programas ou programação audiovisual” (Artigo 5º VII)
Quanto aos canais, eles foram divididos em básicos, destinados à prestação eventual de serviço, destinados à prestação permanente do serviço, e de livre
programação da operadora (Artigo 5º, IX, X, XI e XII).
Os canais básicos são destinados à transmissão dos sinais das emissoras geradoras locais de TV
em circuito aberto, e pelos canais legislativos, universitário e educativo cultural (Artigo 23, I, a, b, c, d, e, f),
todos sem codificação e, portanto, oferecidos sem
custo aos assinantes do serviço. Os canais de prestação eventual de serviço são reservados, mediante
prévia contratação remunerada, mas sem discriminação de conteúdo, para a transmissão de eventos, palestras, congressos e similares. Os canais destinados
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à prestação permanente do serviço formam o conjun to fixo da programação contratada pelo assinante,
que se somam aos de livre programação, por meio
dos quais a operadora pode firmar contratos adicio nais com os assinantes. Trinta por cento desses cana is serão, no entanto, reservados para programação
de pessoas jurídicas não afihiadas ou não coligadas à
operadora de TV a Cabo.
No tocante às redes, o transporte de sinal de TV a
Cabo, em princípio, só poderia ocorrer na rede de pro priedade das operadoras estatais de telecomunicações,
com exceção das redes locais de distribuição de sinal
de TV, que ligam as residências dos assinantes às redes estatais. Estas poderiam ser de propriedade da
operadora de TV a Cabo, mas apenas para transporte
de sinal de áudio e vídeo. Sua capacidade ociosa, que
pode ser usada para outros serviços, como dados e te lefonia, somente poderia ser usada pela operadora es tatal de telecomunicações, mediante prévia contratação, sem discriminação (Artigo 5º XIV, XV, XVI e XVII;
Artigos 16º, 17º e 18º). No entanto — e esta foi a abertura legal que gerou a maior polêmica -, a lei abria a possibilidade de a operadora de TV a Cabo construir suas
próprias redes, no caso em que a operadora estatal de
telecomunicações não manifestasse interesse ou não
pudesse atender aos prazos previstos no ato de concessão (Artigos 16º a 20º).
As concessões seriam outorgadas por 15 (quinze) anos, podendo ser renovadas por períodos suces sivos e iguais, dadas exclusivamente a pessoas jurídi cas de direito privado que tivessem como atividade
principal a prestação de serviço de TV a Cabo (Artigo
7º). Para cada área de prestação de serviço, “poderá
haver mais de uma concessão “, podendo, no entanto,
“excepcionalmente ser outorgada apenas uma con cessão para a mesma área “, de acordo com critérios
a serem normatizados pelo poder executivo.
Assim, nesse conjunto, restrito, de artigos, pará grafos, letras e incisos, extraídos do corpo mais amplo
da Lei, estavam contidos os princípios básicos que
nortearam toda a negociação para a implantação da
TV a Cabo no Brasil, na concepção do Fórum, desde
a intervenção das entidades da sociedade civil por ele
agregadas, na audiência pública da Secretaria Nacio nal das Comunicações, em 2 de julho de 1991, a sa ber: 1) regulamentação por lei, amplamente discutida
pela sociedade, por intermédio das suas instâncias
mais diretamente envolvidas com a questão. Essa
participação da sociedade estendida ainda à confir mação do Conselho de Comunicação Social como a
esfera política de debate e aprovação de todas as
normas emanadas do poder executivo; 2) consolida ção do caráter público da rede de TV a Cabo, tanto
em sua extensão estatal quanto em sua, ainda que
restrita, extensão privada, por meio da garantia legal
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de que toda ela se norteará, em qualquer instância,
pelo principio normativo do common carriage, isto é,
seus proprietários, estatais ou privados, não poderão
discriminar que conteúdos poderão ter acesso a ela;
3) garantia da existência de uma rede única, no sentido de padronização e conectividade, em consonância
com as políticas públicas a serem desenvolvidas para
as telecomunicações no Brasil.
7) Conclusões
Herdeiro e depositário no Brasil da tradição teórica e política das políticas nacionais de comunicação, o FNDC voltaria a ter, no processo de introdução
da IV a Cabo no país e sua regulamentação, a oportunidade já testada durante o processo constituinte de
intervir sobre a realidade munido de ferramentas conceituais e teóricas derivadas da crítica marxista ao
capitalismo. Mas, ao contrário do que ocorrera no pe ríodo constituinte, não era apenas o cerco neoliberal
iniciado por Ronald Reagan que punha em questão
alguns dos principais caminhos democratizantes, de
bases socialistas, propostos nos anos 70 nos diversos foros organizados pela Unesco. Nos anos 90 a
crítica marxista ao capitalismo parecia ter sido definitivamente varrida da história pela ruína da União So viética e de todo o seu projeto econômico e sócio-po15
lítico ancorado na Europa Central.
Decorreu daí, então, o esforço dos estrategistas
políticos do Fórum, naquela ocasião, de procurar inovar conceitualmente, optando por enfrentar um dos
principais dogmas do pensamento de esquerda con temporâneo, que é o locus do Estado na organização
econômica. No caso específico, o locus do Estado na
organização do mercado de IV a Cabo no Brasil. O
ponto de partida foi o reconhecimento de que, possivelmente, na origem da mina do projeto econômico e
sócio-político soviético estava a estatização excessiva da economia e que, portanto, era preciso admitir
que o planejamento econômico centralizado teria
que, no mínimo, conviver com mecanismos de mercado na organização da atividade econômica. Em outras palavras, era preciso admitir, sem margem para
dúvidas, que a IV a Cabo seria uma atividade privada
no Brasil, inclusive naquilo que, para o Sistema Telebrás, a operadora estatal de telecomunicações então
existente, e para os sindicatos de seus trabalhadores,
soava como uma total heresia: a propriedade privada
de parte, ou mesmo da totalidade, das redes. Mas,
para aqueles estrategistas do FNDC, não bastava desestatizar; era preciso reprivatizar, gestando nesse
processo mecanismos de controle público sobre
aquele mercado audiovisual emergente.
15 “Les Politiques Nationales de Comunications et la Crise des
Paradigmes”.
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Assim foi que, uma vez aprovada a Lei de IV a
Cabo, com sua conseqüente regulamentação, o novo
aparato regulatório contemplou mecanismos até en tão inéditos no cenário normativo das comunicações
brasileiras.
Em primeiro lugar, destaque-se o estatuto pú blico atribuído às redes privadas das operadoras de
IV a Cabo, fossem redes de transporte ou redes de
distribuição. Foi esse caráter público que permitiu o
estabelecimento dos seguintes mecanismos de
acesso público a essas redes:
– um conjunto de canais a serem dis ponibilizados gratuitamente para o Senado
e a Câmara Federal, para as Assembléias
Legislativas e Câmaras de Vereadores, para
instituições universitárias e de ensino superior, para instituições de caráter educativo-cultural, e para entidades ou instituições
comunitárias;
– a reserva de dois canais para uso
eventual por parte de entidades ou instituições da sociedade, pagos, porém a preços
razoáveis, arbitrados pelo poder público, e
não-discriminatórios;
– a reserva de 30% da capacidade
técnica da rede para uso por entidades sem
qualquer relação de subordinação e/ou afiliação com o operador.
Mais importante, no entanto, do que esses me canismos pontuais de acesso público às redes de
TV a Cabo é o seu estatuto intrinsicamente público.
Estatuto que, em 1998, permitiria que a nova Agên cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), ao
autorizar a realização por parte dos operadores de
IV a Cabo a realização de experiências com servi ços de valor adicionado em suas redes — na prática, experiências de acesso à Internet por meio de
cable modems -, exigisse que os operadores de IV a
Cabo dessem acesso às suas redes para, pelo me nos, três provedores independentes, a eles não afili ados. Este pode ser visto como um passo avançado
na legislação brasileira, em relação à dos Estados
Unidos, por exemplo, onde, até o primeiro trimestre
de 1999, provedores de acesso à Internet, como a
American On Line, não estavam conseguindo que a
Federal Communications Commission exigisse se melhante tratamento isonômico da empresa resul tante da incorporação pela AI&T da TCI, a maior
operadora americana de TV a Cabo, controladora do
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@Home, ainda o principal provedor de acesso à
16
Internet via cable modems.
É forço reconhecer, não obstante, que, para
assegurar o máximo controle público possível sobre
o conjunto da regulamentação da TV a Cabo, a regulamentação previa que todo ato normativo a ela
relacionado fosse submetido à apreciação do Conselho de Comunicação Social, órgão constitucional,
consultivo, vinculado ao Congresso Nacional, já regulamentado, mas, na época, não ainda constituído
pela Mesa Diretora do Senado Federal.
Mas, se a regulamentação da TV a Cabo foi
capaz de trazer uma importante inovação no que to cava ao caráter público do serviço e das redes, a
idéia do contole público, como complemento do pro cesso de desestatização e reprivatização, jamais
vingou. No particular, diante da resistência do Senado Federal em constituir o Conselho de Comunicação Social, cuja regulamentação fora objeto de acordo entre a Associação Brasileira das Emissoras de
Rádio e Televisão (ABERT) e o Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação (FNDC). No geral,
diante da resistência estrutural, encontrada no seio
dos aparelhos governamentais, a uma presença maior e mais intensa de entidades da esfera pública no
processo de definição e implementação de políticas
públicas, e não apenas para o rádio e a televisão.17
Resistência que é ainda maior por parte dos setores
mais conservadores, portanto majoritários, do empresariado, com destaque ai para o empresariado
de rádio e televisão. A fissura que houve, no Brasil,
entre 1991 e 1995, entre o empresariado de rádio e
televisão tradicional, congregado em torno da Abert,
e o empresariado de TV por Assinatura, reunido na
ABTA, ficou longe de ser suficiente para ampliar sig nificativamente os espaços democráticos nos meios
de comunicação brasileiros.

16

Ver Anatel, Resolução nº 77, de 18/12/98: “Procedimentos de
expedição de autorização para realização de experiências com
serviços de valor adicionado suportados por sistemas de distribuição de televisão por assinatura e das condições de sua execução”. Ver também Federal Communications Commission: Statement of Matthew R. Korn, vice-president of Operations and
vice-president of American OnLine Networks to the FCC, Januamy 23, 1997.
17

Ver Nuria Cumill Grau, Repensando o Público através da Sociedade — ovas formas de gestão pública e representação social,
Rio de Janeiro: Editora Revan, 1998.
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Não obstante, ao encarar de frente a questão da
desestatização de um importante setor da cultura, da
política e da economia, o FNDC, naquele início da dé cada de 90, foi capaz de antecipar questões que, a
partir de 1995, mesmo ano de sanção da Lei de TV a
Cabo, se estenderiam sobre todo o setor das comuni cações, com a quebra, no mês de junho, do monopó lio estatal das telecomunicações e subseqüente apro vação das leis que autorizaram a privatização da tele fonia móvel celular e da telefonia fixa, pública, comu tada, bem como dos serviços de transporte de sinais
de telecomunicações por satélite, em um processo
que, no espaço de dois anos, poria fim às empresas
do Sistema Telebrás.
A criação, em 1997, da Agência Nacional de Telecomunicações, uma imposição do capital estrangei ro para poder enfrentar, em condições de maior igualdade, o empresariado nacional, representa parado xalmente uma aproximação conceitual com as idéias
de desestatização, reprivatização e controle público,
levantadas pelo FNDC no início da década. A Anatel,
com seus mecanismos de consultas, audiências e re uniões públicas; com seu Conselho Diretor colegiado,
com seu Conselho Consultivo, e com sua Ouvidoria,
sinaliza um possível avanço na direção de um maior
controle público sobre as comunicações privadas brasileiras.
Mas, aqui, preciso retornar a uma das minhas
hipóteses centrais do trabalho escrito em 1994:
Uma política pública de implantação dessas re des, que amplie significativamente as oportunidades
de acesso a elas por segmentos cada vez maiores da
sociedade, dependerá da capacidade crescente de
mobilização e ar ticulação pragmática das organiza ções empenhadas na democratização da comunica 18
ção no Brasil.
Se o Brasil, conforme pude constatar em traba lhos anteriores, está sendo capaz de valer-se do pa radoxo da implantação tardia da TV por Assinatura,
para alavancar uma sofisticada infra-estrutura de re des digitais de banda larga, por meio físico ou pelo
espectro; se a Lei de TV a Cabo foi capaz de assegu rar que as redes físicas não fossem redes dedicadas,
integrando-as ao sistema nacional de telecomunica ções; se a Lei de TV

18 “A Introdução da TV a Cabo no Brasil: conceito, origens, análise e perspectivas”.
19 Ver Murilo César Ramos, Às Margens da Estrada do Futuro —
Comunicações, política e tecnologia.
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Brasília: Editora da UnB, 1999 (no prelo).
a Cabo foi capaz de avançar um moderno, e democrático, estatuto público para as novas redes privadas de banda larga; e se a Anatel pode representar o
potencial de um cenário de maior controle público sobre as políticas para o setor; a capacidade de mobilização e a articulação pragmática, que caracterizou a
ação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação no início dos anos 90, arrefeceu ao ponto
de desaparecer neste final de década. A estrutura dos
comitês locais e regionais, as plenárias regulares, a
disposição para a produção de documentos programáticos, a ar ticulação entre entidades sindicais e profissionais importantes, como a Fenaj, a Fitert e a Fittel
— tudo isto encontra-se hoje virtualmente paralisado.
As razões para essa paralisação são diversas, e
poderíamos começar citando a crônica falta de estrutura econômica e de recursos financeiros. No entanto,
é minha convicção pessoal que a razão fundamental
é, ainda, a dificuldade dos estudiosos e estrategistas,
do meio acadêmico e do meio profissional, se despirem dos cânones e dogmas do passado, abrindo-se
para a dialética desafiadora de buscar o novo, de criar
um novo pensamento de esquerda para o presente e
futuro, livre dos engessamentos ideológicos pretéritos, que fizeram ruir as esperanças generosas das
utopias socialistas que inauguraram nosso já quase
finado século.
Brasília, janeiro/fevereiro de 1999.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Capítulo V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 222. A propriedade de empresa jornalística
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no País..
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos ter mos da Emenda Constitucional nº 8, de
1995.
....................................................................................
Disposições Finais e Transitórias
....................................................................................
Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive
quanto aos atos, condições e procedimentos de ou torga, continuará regido pela Lei nº 8.977, de 6 de ja neiro de 1995, ficando transferidas à Agência as com petências atribuídas pela referida Lei ao Poder Exe cutivo.
....................................................................................
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe sobre o Serviço de TV a
Cabo e dá outras providências.
....................................................................................
Capítulo II
Da Competência
....................................................................................
Art. 7º A concessão para o serviço de TV a Cabo
será dada exclusivamente à pessoa jurídica de direito
privado que tenha como atividade principal a prestação deste serviço e que tenha:
I – sede no Brasil;
II – pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social, com direito a voto, pertencente a brasilei ros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a
sociedade sediada no País, cujo controle pertença a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.169, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2002,
de autoria do Senador Waldeck Ornelas,
que dispõe sobre requisitos e condições
para o registro de nomes de domínio na
rede internet no Brasil.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

Dezembro

de

2002

I – Relatório
Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Lei do Senado nº 234, de 2002, que dispõe sobre
requisitos e condições para o registro de nomes de
domínio na rede internet no Brasil.
De autoria do nobre Senador Waldeck Ornélas,
a propositura em análise “estabelece requisitos e
condições para a realização de registro de nomes de
domínio da rede internet no Brasil”, considerando
como “nome de domínio” “o conjunto de caracteres
que identifica um endereço na rede de computadores
internet”.
Constata o autor, em sua justificação, “o registro
de nomes de pessoas, de empresas, de marcas, en tre outros, por terceiros que não seus respectivos titulares”, prática que, segundo o nobre proponente, “tem
dado margem a que pessoas ou empresas de má-fé
registrem nomes próprios de terceiros para depois revendê-los aos legítimos interessados, bem como com
outras finalidades igualmente reprováveis, como a difamação e a concorrência desleal”.
Tendo estado à disposição dos nobres senadores, nesta Comissão, não recebeu a proposta em co mento emendas, no prazo regimental.
II – Análise
Com efeito, o registro de um nome de domínio
na Internet tem sido, por definição do Comitê Gestor
da Internet, criado pela Portaria Interministerial nº
147, de 1995, dos Ministérios das Comunicações e
da Ciência e Tecnologia, concedido ao primeiro interessado que o requerer. As normas baixadas pelo Comitê privilegiam o primeiro requerente de um registro,
dando a este o direito de utilizar o nome que leva a registro, sem grandes preocupações com o conteúdo
desse nome, que pode ser, inclusive uma marca de
terceiro.
Diante disso, pretende o proponente que se
constituam, como requisitos para o citado registro,
entre outros que venham a ser estabelecidos em re gulamentação, à inexistência de registro prévio do
mesmo nome no mesmo domínio de primeiro nível e
a não configuração de nome não-registrável, nos termos do art. 6º do projeto em comento, bem como a
comprovação da titularidade ou do legítimo interesse,
nos casos elencados no art. 7º
Afiguram-se-nos tais medidas como necessá rias e su ficientes para corrigir a distorção percebida
pelo autor na práti ca do registro de domínios. Com
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elas, alguns nomes se rão “não-registráveis”, senão
por seus legítimos in teressados, banindo-se, com
isso, a crescente prática de abusos envolvendo os
“registros de nomes de do mínio realizados por pes soas de má-fé que buscam, na exploração dos no mes e das marcas de terceiros, lu cros fartos e in de vidos”.

Terça-feira 10 24885

III – Voto
Diante do exposto, considerando a presente
proposta como correta em sua formulação, e reconhecendo sua efetividade em coibir os abusos atualmente praticados, opinamos pela aprovação do pre sente projeto de lei.
Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002.
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PARECER Nº 1.170, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 219,de 1997, de iniciativa da
Comissâo Temporária do ”El Niño”, que
altera Lei nº l.079, de abril de 1950, que
define os crimes de responsabilidade e
regula o respectivo processo de julgamento’ e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
responsabilidade de prefeitos e vereadores, e dá outras providências.( Em audiência, nos termos do Requerimento nº
980, de 1997.)
Relator: Senador Maguito Vilela
Relator:(Ad Hoc): Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania o Projeto de Lei do Senado nº 219, de
1997, da iniciativa da Comissão Temporária do El
Niño, que “Altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, que ‘Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento’ e o Decre to-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que Dispõe
sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores
e dá outras providências
A proposição em tela pretende estatuir como crime de responsabilidade de Chefe de Poder Executivo
“omitir ou retardar a tomada de medidas oportunas e
eficazes, na esfera de suas atribuições, concorrendo
para o agravamento de desastres, apesar de alertado, na forma da lei, por órgão ou entidade do sistema
de defesa civil”.
Para tanto pretende alterar a Lei nº 1.079/50,
onde estão definidos os crimes de responsabilidade
do Presidente da República e dos Governadores de
Estado, bem como o Decreto-Lei nº 201/67, onde es tão estabelecidos crimes de responsabilidade dos
Prefeitos municipais.
Afirma-se, na Justificação, que a experiência
tem demonstrado que desastres de grande repercus são poderiam ter sido evitados ou minorados se o po der público não tivesse omitido ou retardado provi dências oportunas e vitais.
Dessa forma, objetiva-se responsabilizar o Chefe do Poder Executivo e impor-lhe sanções, com o objetivo de evitar que, por omissão ou demora, concorra
para o agravamento desnecessário de desastres.
Dessa forma será possível reverter o quadro de aban-
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dono e fraco desempenho da defesa civil em nosso
País.
Não foram apresentadas Emendas ao Projeto
de Lei em pauta.
E o relatório.
II – Análise
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição sob exame e,
também, sobre o seu mérito, uma vez que se trata de
matéria atinente a crimes de responsabilidade, o que
consubstancia direito político.
Ademais, a matéria se insere no âmbito da le gislação de competência privativa da União, conforme preceitua o art. 22, I, da Lei Maior, cabendo sua legislação ao Congresso Nacional (art. 48, caput, da
CF).
Cabe, ademais, registrar que em nosso direito
positivo, em geral, chamam-se crimes de responsabilidade tanto as chamadas infrações políticoadministrativas como os intitulados crimes funcionais (v.g.
Jose Afonso da Silva, em Direito Constitucional Positivo Brasileiro).
Assim, pelo art. 1º do Projeto, que altera a Lei
1.079/50 estar-se-á estabelecendo uma nova modalidade de crime de responsabilidade, na modalidade
de ilícito político-administrativo, que teria como sujeito
ativo ou o Presidente da República ou Governador de
Estado ou do Distrito Federal (por força do art. 74 da
Lei nº 1.079/50 e da Lei nº 7.106/83).
No caso do Presidente da República, tal ilícito
político-administrativo será processado e julgado pelo
Senado Federal, se a Câmara dos Deputados autorizar (art. 51, I, da CF), ficando o réu sujeito a perda de
mandato, com inabilitação para a função pública pelo
prazo de oito anos (art. 52, parágrafo único da CF). No
caso dos Governadores, o processamento da denúncia será de acordo com o disposto na Constituição estadual e com a legislação integradora.
Já pelo art. 2º, que altera o Decreto-Lei nº
201/67, estar-se-á estabelecendo uma nova modalidade de crime de responsabilidade, na espécie de crime funcional, tendo como sujeito ativo o Prefeito Municipal.
Nesse caso, o crime será processado e julgado
pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Isso
porque, cabe recordar aqui, norma contida no Decreto-Lei nº 201/67 e que determina o julgamento do Prefeito, em caso de crime funcional, perante o juízo criminal singular de primeiro grau (art. 2º, caput), foi

372

ANAIS DO SENADO FEDERAL

24888 Terça-feira

10

DEZEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

derrogada pelo art. 29, VIII, da Lei Maior (remunerado
para art. 29, IX, após a Emenda Constitucional nº 1 de
1992), no que toca à referida definição de competên cia, que foi repassada do juiz singular para o Tribunal
de Justiça.
Cabe ainda anotar que o Prefeito acusado de tal
crime ficará sujeito à pena de detenção, de três me ses a três anos, e à perda do cargo, com inabilitação,
pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou
emprego público (art. 1º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº
201/67).
Assim, a proposição sob exame está estabele cendo uma nova modalidade de ilícito político-admi nistrativo que tem como sujeitos ativos o Presidente
da República e os Governadores, que, se forem julga dos culpados, poderão perder o cargo e ficar inelegí veis por oito anos e, por outro lado, se está estatuindo
uma nova modalidade de crime funcional para os Prefeitos, e se considerados culpados, terão, além de pe nalidades políticoadministrativas, também pena cri minal, com detenção de três meses a três anos.
Por fim, no que diz respeito ao mérito da propo sição somos da opinião de que ela deve ser aprovada
por esta Casa. Com efeito, parece-nos adequada e
digna de encômios a intenção de responsabilizar go vernantes relapsos que, informados sobre a iminên cia da efetivação de desastres que podem causar da nos à saúde e à integridade da população não ado tam, de pronto, as medidas necessárias para evitar ou
minorar as conseqüências desses desastres.
III - Voto
Ante o exposto, opinamos pela constitucionali dade, juridicidade e regimentali4ade do Projeto de Lei
do Senado nº 219, de 1997, e, quanto ao mérito, pela
sua aprovação.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2001. _
Bernardo Cabral, Presidente _ Waldeck Ornélas,
Relator Ad Hoc _ Ricardo Santos _ Pedro Simon _
Sebastião Rocha _ Fernando Ribeiro _ Francelino
Pereira _ Ney Suassuna _ Chico Sartori _ Osmar
Dias _ Jefferson Péres _ Antônio Carlos Junior _
José Fogaça.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.................. ..................................................................
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Titulo III
Da Organização do Estado
....................................................................................
Capitulo II
Da União
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
.................. ..................................................................
I – direito civil, comercial, penal, processual,eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
....................................................................................
Capitulo IV
Dos Municípios
....................................................................................
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
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 preceitos:
...................
VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
na circunscrição do Município;
IX – proibições e incompatibilidades, no exercí cio da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e, na Constituição do respectivo Estado,
para os membros da Assembléia Legislativa;
....................................................................................
Título IV
Da Organização dos Poderes
Capitulo 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 arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
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....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
.................. ..................................................................
Seção III
Da Câmara dos Deputados
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:
I – autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República e os Ministros de Esta do;
Seção IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilida de, bem como os Ministros de Estado e os Coman dantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos
crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
....................................................................................
Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci sos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que so mente será proferida por dois terços dos votos do Se nado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por
oito anos, para o exercício de função pública, sem
prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis
....................................................................................
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1,
DE 31 DE MARÇO DE 1992
Dispõe sobre a remuneração dos
Deputados Estaduais e dos Vereadores.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O § 2º do art. 27 da Constituição passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 27 ................................................................
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§ 2º A remuneração dos Deputados Estaduais
será fixada em cada legislatura, para a subseqüente,
pela Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 150, II, 153, III e 153, § 2º, I , na razão
de, no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Federais.
Art. 2º São acrescentados ao art. 29 da Constituição os seguintes incisos, VI e VII, renumerando-se
os demais:
Art. 29 .................................................
VI – a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, setenta e cinco por cento daquela
estabelecida, em espécie, para os Deputados Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XI;
VII – o total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
cinco por cento da receita do Município;
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1992.
..........................................................................
..........................................................................
LEI Nº 7.106, DE 28 DE JUNHO DE 1983.
Define os crimes de responsabilidade do Governador do Distrito Federal,
dos Governadores dos Territórios Federais e de seus respectivos Secretários, e
dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
....................................................................................
Parte Quarta
Título Único
CAPÍTULO I
Dos Governadores e Secretários dos Estados
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade
dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos
como crimes nesta lei.
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 1.171, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre a Emenda nº 1, de
Plenário, oferecida ao Projeto de Lei do
Senado nº 145, de 2000, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, que revoga dispositivos da 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),
que tramita em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 370, de 1999, de au toria 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.
Relator: Senador Roberto Freire
I – Relatório
Tramitaram nesta Comissão, em caráter termi nativo, os Projetos de Lei do Senado nº 145, de 2000,
e nº 370, de 1999, de autoria dos Senadores Carlos
Patrocínio e Lauro Campos, respectivamente, que re vogam disposições restritivas da impenhorabilidade
do bem de família de fiadores de contratos de loca ção, constantes do art. 82 da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, e do art. 3º VII, da Lei nº 8.009, de
29 de março de 1990.
As referidas proposições tramitaram em conjun to, por terem o mesmo teor. O PLS nº 145, de 2000,
recebeu parecer favorável desta Comissão, enquanto
o PLS nº 370, de 1999, teve parecer contrário, em razão de ser menos abrangente e de seu conteúdo es tar contemplado no primeiro.
As proposições visavam a retirar o privilégio dos
locadores e das corretoras de imóveis, de modo a
conceder à família maior segurança e estabilidade financeira. No Parecer desta Comissão sobre o PLS nº
145, de 2000, justificou-se a recomendação de apro vação com o entendimento de que o privilégio conce dido aos locadores e às imobiliárias não se mostrava
adequado aos pressupostos que sustentam o bem de
família, especialmente o relevante interesse social de
proteger a morada do casal ou da entidade familiar,
assim como os bens que a guarnecem.
Apresentado recurso pelo Senador Fernando
Bezerra, a proposição foi remetida à apreciação do
Plenário, tendo sido apresentada a Emenda nº
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1-PLEN, de autoria do Senador Tasso Rosado, que
dá nova redação ao art. 1º do PLS nº 145.
Tal Emenda propõe que não seja revogado o art.
82 da Lei nº 8.245, de 1991, e, conseqüentemente, o
inciso VII do art. 3º da Lei nº 8.009, de 1990, mas que
ao dispositivo seja dada outra redação, mantendo-se
a restrição à impenhorabilidade em processos movidos “por obrigação decorrente de contrato de locação
ou pacto acessório à locação, assumida por locador,
por locatário ou por fiador, inclusive nas hipóteses
previstas nos arts. 46, § 1º, e 56, parágrafo único, da
Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.”
II – Análise
O PLS nº 145, de 2000, restringe-se a revogar
os dispositivos da Lei nº 8.009, de 1990, e da Lei nº
8.245, de 1991, que impossibilitam os fiadores de
contratos de locação de opor a impenhorabilidade
contra os credores garantidos, a fim de eliminar o tratamento mais benéfico de que gozam os locadores e
imobiliárias, em respeito aos princípios que protegem
o bem de família em nosso ordenamento jurídico.
A Emenda nº 1-PLEN, entretanto, não só dispõe
em sentido contrário, mantendo a restrição que o projeto de lei visava a eliminar, como amplia as hipóteses
em que a impenhorabilidade é inoponível aos credores, já que, segundo dispõe, não só os fiadores ficariam impossibilitados de opor a impenhorabilidade de
seus bens face a um procedimento judicial de expropriação, mas também os locatários e os locadores de
imóveis em obrigações decorrentes do contrato de locação.
A Emenda padece, portanto, de vício de regimentalidade, por apresentar teor contrário ao do projeto de
lei ao qual se propõe modificar, nos termos do art. 230,
II, do Regimento Interno deste Senado Federal.
Ademais, depreende-se da justificação apresentada que a Emenda tem por objetivo “garantir a
perfeita validade do contrato de locação, evitando-se
constrangimentos e abalos na moradia da população”, situação essa que se verifica em decorrência da
“dúvida atualmente existente acerca da vigência da
garantia oferecida para a locação”, acarretando “em
todo o Brasil, a rescisão de contratos de locação, ou,
ao menos, a tormentosa busca pelos locatários de novas garantias que permitam a prorrogação da locação.”
Muito em bora realmente haja alguma con trovérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da ex tensão das obrigações dos fiadores após findo o
prazo determinado e prorrogada a locação por tempo indeterminado, nos termos dos arts. 46, § 1º, e
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56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, não ficou
claro como a exclusão da im penhorabilidade para
locador, locatário e fiadores pode contribuir para o
desate da questão.
Assim, quanto ao mérito, independentemente
da discussão acerca da necessidade de segurança
dos locadores e locatários em semelhante situação,
não nos parece que a proposta apresentada na
Emenda nº 1-PLEN constitua meio hábil à consecu ção dos objetivos declinados em sua justificação.
III – Voto
Por essas razões, manifestamo-nos pela rejei ção da Emenda nº 1–PLEN ao Projeto de Lei do Se nado nº 145, de 2000, apresentada pelo Senador Tas so Rosado.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
-Bernardo Cabral, Presidente – Roberto Freire, Relator – Osmar Dias – Bello Parga – Ricardo Santos
– Romeu Tuma – Íris Rezende – Moreira Mendes –
Eduardo Suplicy – Benício Sampaio – Maguito Vi lela – Ney Suassuna – Luiz Pastore – Antônio Carlos Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.245. DE 18 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre as locações dos imó veis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes.
Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por
prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do
contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, indepen dentemente de notificação ou aviso.
§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário conti nuar na posse do imóvel alugado por mais da trinta
dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorro gada a locação por prazo indeterminado, mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato.
Art. 56. Nos demais casos de locação não resi dencial, o contrato por prazo determinado cessa, de
pleno direito, findo o prazo estipulado, independente mente de notificação ou aviso.
Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o
locatário permanecer no imóvel por mais de trinta
dias sem oposição do locador, presumir – se – á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem
prazo determinado.
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PARECER Nº 1.172, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2002,
de autoria do senador Casildo Maldaner,
que denomina ‘Aeroporto de Joinville —
Lauro Carneiro de Loyola’ o Aeroporto de
Joinville, no Estado de Santa Catarina.
Relator:Senador Geraldo Althoff
I– Relatório
De autoria do Senador CASILDO Maldaner, o
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2002, almeja denominar “Aeroporto de Joinville — Lauro Carneiro de
Loyola” o aeroporto dessa cidade, no Estado de San ta Catarina.
Lembra o autor do projeto que, nascido em Pa ranaguá, no Estado do Paraná, o Dr. Lauro Carneiro
de Loyola fixou residência na cidade de Joinville, em
Santa Catarina, onde se destacou como médico, professor e empresário, tendo sido deputado federal por
várias legislaturas.
Considera, ao justificar a proposta, que, em defesa de Santa Catarina, o homenageado tomou a iniciativa de lutar pela construção do ramal ferroviário
que liga a Estação de Joinville ao porto de Bucarein,
“objetivando a redução do custo de transporte de madeira e de cereais”, e de pugnar pela implantação e
modernização da telefonia no Estado. Ademais, “uniu
forças com o Vale do Itajaí no sentido de que fosse
construído um aeroporto em Joinville”, objetivo logrado “antes mesmo da construção do aeroporto de Na vegantes, que já dispunha de pequena verba orçamentária”. Para tanto, diante da escassez das verbas
destinadas ao Ministério da Aeronáutica para esse
fim, obteve apoio político e financeiro do empresariado do próprio Estado para o financiamento da obra.
Fundado nessas razões, entende Sua Excelência que o Dr. Lauro Carneiro de Loyola, cidadão catarinense que se destacou em segmentos tão diversos
quanto o de energia, telecomunicações, saúde e educação, merece a homenagem ora proposta.
Apresentado em 27 de junho de 2002, o projeto
foi distribuído a esta Comissão para deliberação de
caráter terminativo. Não houve emendas no transcurso do prazo regimental.
II – Análise
Ante as informações que justificam o projeto,
não resta dúvida quanto às virtudes profissionais e o
destacado significado da vida pública do homenageado. Seu empenho e sua dedicação foram de imensa
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valia para o Estado de Santa Catarina, muito especi almente no que toca ao próprio aeroporto a que se
pretende agregar o nome do Dr. Lauro Carneiro de
Loyola. E justa, portanto, a homenagem que se inten ta prestar a esse notável brasileiro.
Restam igualmente atendidas as exigências le gais que condicionam a proposição. A Lei nº 1.909, de
21 de julho de 1953, que dispõe sobre a denominação
dos aeroportos e aeródromos nacionais, estabelece
que “os aeroportos brasileiros terão em geral a deno minação das próprias cidades, vilas ou povoados em
que se encontrem” (art. 1º, caput), admitindo que,
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“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, § lº).
III – Voto
Concordamos, no mérito, com a proposição em
pauta, disposta adequadamente no que respeita aos
preceitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Votamos, portanto, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2002.
Sala da Comissão,26 de novembro de 2002.
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Of. Nº CE/64/2002
Brasília, 26 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis são aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
Projeto de Lei do Senado nº 192 de 2002, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Casildo Malda ner, que “Denomina “Aeroporto de Joinville – Lauro
Carneiro de Loyola” o Aeroporto de Joinville, no Esta do de Santa Catarina”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETAEIA GERAL DA MESA
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 artigo 70, § 4º, da Constituição Fede ral, a seguinte lei:
Art. 1º Os aeroportos brasileiros terão em geral
a denominação das próprias cidades, vilas ou povoa dos 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 pres tado relevante serviço à causa da Aviação, ou de um
fato histórico nacional.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que os Projetos de De creto Legislativo nºs 647 a 671, de 2002, lidos anteri ormente, tramitarão com prazo determinado de qua renta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da
Constituição Federal, e, de acordo com o art. 122, II,
“b”, do Regimento Interno, poderão receber emendas
pelo prazo de cinco dias úteis perante a Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 340, de 2002 (nº
1.063/2002, na origem), de 5 do corrente, pela qual o
Presidente da República encaminha, nos termos do
inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de
1995, o demonstrativo das emissões do real corres -
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pondente ao mês de outubro de 2002, as razões de las determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
O expediente, anexado ao processado da Mensagem nº 90, de 2002, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
Of. Nº CE/53/2002
Brasília, 5 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
Projeto de Lei do Senado nº 175 de 2001, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Ney Suassuna
que, “Dá nova redação ao artigo 7º da Lei nº 8.977, de
6 de janeiro de 1995, que “Dispõe sobre o Serviço de
TV a Cabo e dá outras providências”.
Atenciosamente,
Senador Ricardo Santos, Presidente da Comissão de Educação.
Of. Nº CE/61/2002
Brasília, 26 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, Projeto
de Lei do Senado nº 234 de 2002, de autoria de Sua
Excelência o Senhor Senador Waldeck Ornélas, que
“Dispõe sobre requisitos e condições para o registro de
nomes de domínio na rede internet no Brasil”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente da Comissão de Educação.
Of. Nº CE/64/2002
Brasília, 26 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
Projeto de Lei do Senado nº 192 de 2002, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Casildo Maldaner, que “Denomina “Aeroporto de Joinville – Lauro
Carneiro de Loyola” o Aeroporto de Joinville, no Estado de Santa Catarina”.
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente da Comissão de Educação.
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Ofício nº 167/02 – Presidência/CCJ
Brasília, 6 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada
nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2000, de auto ria do Senador Jorge Bornhausen, que “Dispõe sobre
as normas gerais relativas a concursos públicos», e
pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado
números 539/1999 e 101/2000.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Ofício nº 170/02 – Presidência/CCJ
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2001, de autoria
do Senador Gilvan Borges, que “Altera o artigo 252 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para incluir a proibição
do ato de fumar ao dirigira’.
Aproveito a oportunidade para renovar protes tos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabra, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Pre sidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de re curso, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei do Senado nºs 539, de 1999;
92 e 101, de 2000; 40 e 175, de 2001; 192 e 234, de
2002, cujos pareceres foram lidos anteriormente, se jam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encer rou-se sexta-feira última o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 78, de
2000 – Complementar, de autoria do Senador Ramez
Tebet, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 43 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti por vinte minutos improrrogáveis.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, amanhã, em Boa Vista, será instalado o Centro Federal de
Educação Tecnológica do Estado de Roraima, Cefet,
em virtude da transformação de nossa Escola Técnica Federal em Centro de Ensino Tecnológico.
Sr. Presidente, na verdade, o projeto inicial de criação da Escola Técnica Federal, de minha autoria
quando Deputado Federal, transformou-se na Lei nº
7.518, de 1986. Tratava-se de projeto de lei autorizativo, transformado em lei, que o Poder Executivo acatou.
Como o Governo Federal não tomou logo a iniciativa de baixar um decreto regulamentando a lei e criando a escola, em 1987, o Governo Getúlio Cruz deu
início ao funcionamento da escola, atendendo a 105
alunos no curso de Eletrotécnica e 70 no curso de
Edificações. Depois, em 1988, pelo Decreto nº 26, o
Governo do Território institucionalizou a escola dentro
do sistema territorial de educação. Em 21 de dezembro de 1989, o Conselho Territorial de Educação reconheceu a Escola Técnica de Roraima e autorizou o
funcionamento dela, aprovando o seu Regimento
Interno e as grades curriculares.
Em 1993, a Lei. 8.670, publicada no Diário Oficial da União nº 123, criou, oficialmente, a Escola
Técnica Federal de Roraima como entidade de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da Educação
e supervisionada pela Secretaria de Educação Média
e Tecnológica.
A Escola Técnica vem, portanto, cumprindo papel importantíssimo durante esses anos, contados
desde 1987, quando começou a se ministrar seus
cursos, prestando serviço muito grande ao Estado de
Roraima.
A partir de 1994, a Escola Técnica Federal de
Roraima, como autarquia integrante do sistema de
ensino federal, desenvolveu suas atividades nas ins talações físicas da Escola Técnica de Roraima, que
funcionava num prédio estadual, absorvendo todos
os alunos matriculados nos cursos de Edificações e
Eletrotécnica, completando o quadro discente, com
alunos classificados por meio de testes de seleção.
Deslanchou o programa de expansão dos cursos técnicos, implantando os de Agrimensura e Magistério
em Educação Física, totalizando dezessete turmas e
406 alunos.
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Com o objetivo de incentivar e preparar alunos
para o ensino técnico que proporciona, utilizando ra cionalmente o espaço físico existente, e atender às
necessidades emergenciais da comunidade, a Escola
implantou também o ensino fundamental com a se gunda fase de 5ª a 8ª séires.
A Escola Técnica evoluiu a cada ano, em virtude
de competente administração. Hoje podemos dizer
que o Cefet iniciou o processo de extinção do ensino
fundamental, eliminando o teste de seleção, de forma
gradativa: a turma de 5ª série, em 1996; a de 6ª série,
em 1997; a de 7ª série, em 1998 e a de 8ª série, em
1999.
Faço esse registro, ao mesmo tempo em que
saliento que amanhã, nesta Casa, devemos aprovar,
em segundo turno, proposta de emenda à Constitui ção, de minha autoria, com apoio de vários Srs. Sena dores, que destina 0,5% da arrecadação da União
com o Imposto de Renda e com o IPI às instituições
federais de ensino superior.
O Centro Federal de Ensino Tecnológico de Ro raima iniciará um curso superior na área de turismo. É
muito importante que isso ocorra no ano que vem,
quando, acredito, essa emenda já terá sido imple mentada, o que dará recursos para que o Cefet de
Roraima possa se consolidar.
Só para ilustrar, quero mostrar que a iniciativa
dessa emenda constitucional vem em momento muito
bom, pois amanhã será instalado o Centro Federal de
Ensino Tecnológico de Roraima. Para terem uma
idéia, na proposta do Orçamento deste ano, as nove
universidades federais da Amazônia Legal estão con templadas com apenas R$829.443.652,00, que daria
menos de R$100 milhões para cada uma, em média.
Entretanto, há uma disparidade muito grande entre
uma e outra – o que tem a ver, logicamente, com o número de alunos e com uma série de outros requisitos
que o Ministério da Educação leva em conta. Para
exemplificar, a Universidade de Roraima está con templada com apenas R$23 milhões desse bolo e a
Universidade do Amapá com apenas R$12 milhões.
Na verdade, é preciso adicionar recursos certos para
as instituições federais de ensino superior na Amazô nia Legal. Se já estivesse vigorando, a minha emenda
representaria um acréscimo de R$435.240.787,00
aos recursos de nossa universidade. Portanto, praticamente, mais da metade do que o MEC, na proposta
orçamentária do Governo, está destinando às nossas
universidades federais.
Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, para V.
Exª, que agora preside a sessão, ter uma idéia, a
Universidade Federal do Maranhão está contempla -
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da com apenas R$134 milhões. Isso, logicamente,
englobando todo o necessário para a manutenção
da universidade nos diversos campos. Sendo assim,
essa proposta de emenda à Constituição realmente
dará uma injeção a essas universidades e às instituições federais, que abrangem os Cefets. É lamentá vel que dos Cefets instalados pouco são os que já
têm curso su perior. Apenas os da Bahia, do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná que contam com curso superior. Portanto, são
cinco apenas. Na Amazônia Legal, apenas o do Ma ranhão e, agora, o de Roraima terão curso superior
na área tecnológica.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Eminente
Senador Mozarildo Cavalcanti, aproveito o ensejo
para congratular-me com V. Exª no momento em que
se inaugura o Cefet em seu querido Estado de Roraima, com curso de nível universitário. Parabenizo V.
Exª também pela brilhante iniciativa de apresentar
uma proposta de emenda constitucional de alto valor
e de grande significado para as instituições federais
de ensino superior da Amazônia Legal. V. Exª propõe
que 0,5% da arrecadação obtida com o Imposto de
Renda e o IPI seja destinado a essas entidades de
ensino. O percentual proposto por V. Exª é pequeno,
mas, de qualquer maneira, vem em boa hora, haja
vista os apelos, divulgados pelos jornais, das diversas
reitorias das universidades federais do País. A cada
ano, os recursos tornam-se mais escassos e mais in significantes. Sabemos que nossas instituições federais de ensino superior passam por situação delicada
neste momento. V. Exª sabe muito bem – pois já citou
a cifra – da insignificância destinada às nossas uni versidades, sobretudo às do norte do País. Eminente
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª é testemunha
da luta que encetamos nesta Casa para a criação da
Universidade Federal do Estado do Tocantins, único
Estado da Federação que não contava com qualquer
instituição desse caráter. Criou-se a Universidade Federal, mas os recursos orçamentários para 2002 simplesmente, até hoje, já no ocaso do ano, não foram liberados. Estão consignados R$30 milhões para o
próximo ano e, passados quase dois anos, ainda não
foi efetivada a nossa Universidade Federal. Já ocorreram greves, inclusive de fome, encetadas pelos alunos dessa instituição de ensino. Portanto, solicito que
V. Exª faça um trabalho especial e converse com cada
um dos Senadores para que S. Exªs estejam presen-
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tes amanhã, a fim de que seja possível aprovar a
emenda constitucional da lavra de V. Exª, que tem a
visão de um grande homem, defensor que é dos interesses da Região Norte do nosso País.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª o aparte, Senador Carlos Patrocí nio, que é um batalhador na questão da Amazônia,
especialmente pelo seu Estado de Tocantins. V. Exª
tem mostrado, com muita clareza, a necessidade que
todos nós, Senadores, temos de olhar a Amazônia
com a determinação de trabalhar pelo seu desenvol vimento; penso que o carro-chefe é exatamente a
educação.
Há em todos os Estados da região, que abriga a
maior biodiversidade do mundo, instituições que po dem ser verdadeiros centros de excelência. No entan to, nossas universidades não têm capacidade para fazer as pesquisas necessárias porque lhes faltam re cursos, estímulos aos nossos professores. No entan to, deixamos a Amazônia aberta à biopirataria de toda
ordem, o que sabemos já em excesso, publicado que
é em todos os meios de comunicação.
Como V. Exª falou, 0,5% que o Governo Federal
devolva à Amazônia para investimento no ensino su perior é realmente muito pouco. Mas veja V. Exª
como esse muito pouco vai se traduzir em algo muito
significativo, já que, tomando-se por base a proposta
orçamentária deste ano, essa porcentagem repre sentaria mais da metade do que está previsto para
destinar às universidades federais da Amazônia.
Portanto, é um pouco que se torna muito, diante da
pequenez da visão do Governo Federal em investir
mais maciçamente na Amazônia; na verdade, o que
o Governo Federal tem feito muito é dizer o que não
se pode fazer. Lá não se pode fazer quase nada: não
se pode derrubar uma árvore, qualquer que seja o
fim; não se pode mexer nos animais; não se pode,
enfim, fazer um monte de coisas. Nunca se diz, toda via, o que se pode fazer na Amazônia para desenvol vê-la, para integrá-la ao Brasil, para fazer com que
ela seja a solução de muitos problemas do País.
Essa iniciativa maciça, mesmo que modesta, de
educação na Amazônia é fundamental.
Sr. Presidente, repito que a instalação, amanhã,
do Centro Federal de Educação Tecnológica – Cefet,
em Roraima, representa efetivamente um passo mui to grande que se dá em meu Estado, onde, mais do
que em qualquer outra Unidade da Federação, tudo é
proibido. Por exemplo, 57% da área de Roraima está
destinada a reservas indígenas, quando a população
indígena representa apenas 7% da população de
todo o Estado. Há índios de vários estágios: há aque -
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les que são vice-prefeitos, vereadores, militares, fun cionários públicos do Estado, da União; e índios como
os Ianomâmis, que são cerca de quatro mil e quinhentos, que poderiam ainda ser chamados de índios num
sentido primitivo. Outro tanto está destinado às reservas ecológicas, sobrando ao meu Estado apenas
12% de sua área para projetos de desenvolvimento.
Diante desse quadro opressor em relação à Amazônia, pelo menos uma luz podemos acender no que
tange à educação, para a qual faremos o inverso do
bordão internacional contra a Amazônia, que é justamente abrir as mentes dos amazônidas e mostrar que
somos capazes de tocar o que queremos e, principalmente, pesquisar a nossa biodiversidade.
Com relação aos Cefets, quero dizer ao Senador Edison Lobão, que está presidindo a sessão, que,
com muito prazer, o Maranhão está entre os cinco Cefets que têm curso superior. Portanto, também mais
um centro da Amazônia vai funcionar, fora as nove
universidades federais.
Penso que a Amazônia tem que avançar mais
na questão do ensino superior, da pesquisa principalmente e da extensão, levando a universidade para
junto da população, nos diversos recantos. E não
pode ser um modelo de universidade enclausurada
dentro de seus muros, uma espécie de elite que não
leve o ensino para as populações mais carentes: os
indígenas, os ribeirinhos e os caboclos espalhados
por toda a Amazônia. É importante que a Universidade da Amazônia seja diferente e possa contar com as
luzes do saber dos mestres de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Estes poderiam tirar um período por ano para
ir lá colaborar com o aperfeiçoamento dos professores amazônidas, dando curso de mestrado, de doutorado, o que contribuiria para sair da clausura e da visão elitista da academia.
Sr. Presidente, penso que amanhã esta Casa
poderá fechar o ciclo, pelo menos no que tange a ela
fazer, que é aprovar a emenda constitucional que destina esses recursos.
Ao encerrar, Sr. Presidente, quero dizer da mi nha satisfação em registrar o início, amanhã, do funcionamento do nosso Cefet do Estado de Roraima. Quero também cumprimentar o seu diretor, que é um
professor muito competente, e o seu grupo de diretores, que têm conduzido a Escola Técnica Federal,
desde o seu nascedouro até aqui, com muita competência, fazendo com que ela seja, hoje, o segundo Cefet da Amazônia. É para nós do Estado de Roraima
motivo de orgulho e honra muito grande podermos
festejar, amanhã, o início do Cefet. Espero que, den tro em breve, toda a Amazônia conte com o Cefet. É
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por meio do ensino profissionalizante e, principalmen te, do ensino tecnológico promovido por essas institu ições que podemos efetivamente alcançar um desen volvimento, como se prega tanto, inteligente, susten tado, mas feito por nós, por gente que realmente co nhece e vive a Amazônia. Podemos dizer, portanto,
aos acadêmicos de outros centros do País e até do
exterior qual é a realidade da Amazônia e como con duzi-la de maneira inteligente a seu desiderato, que é
o de participar integralmente do desenvolvimento do
Brasil.
Espero que os Srs. Senadores que representam
aqui os outros Estados da Amazônia votem de forma
unânime, como no primeiro turno, em que vencemos
com 55 votos a 02, em favor da Amazônia e do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a extinção do
Banco Nacional de Habitação – BNH, sem que outro
órgão tivesse sido criado para substituí-lo, trouxe in calculáveis prejuízos para as classes de média e bai xa renda. Sem uma política nacional de habitação, os
mutuários viram-se às voltas com financiamentos di luídos por diversos bancos, sendo que a cobrança excessiva de juros impedia-lhes de cumprir os compro missos. Sobrou-lhes o Sistema Financeiro da Habita ção – SFH, que, mal ou bem, procurava solucionar o
problema. Agora, 12 milhões de brasileiros, que ainda
se encontram na fila da casa própria, assistem ao
desmoronamento do Sistema Financeiro de Habita ção e ao término de suas esperanças.
Estabelecida nos anos 60, a política habitacio nal teve êxito du rante 15 anos, porque contemplava
todas as classes, da mais alta a mais baixa, com fi nanciamentos longos e juros baixos. Os tempos mu daram. Atualmente, 80% da população brasileira
vive nos centros urbanos e a grande maioria não tem
condições de adquirir a casa própria. Vive em fave las, mocambos, palafitas, sem qualquer tipo de sa neamento, o que provoca do enças de vários tipos.
Os dejetos expostos ao ar livre ou canalizados para
córregos e represas atacam de forma definitiva o
meio ambiente.
As metrópoles incham, com parte da população
vivendo nas periferias, em condições precaríssimas.
Conseqüentemente, aumentam os problemas de se gurança, desemprego, saúde e educação. Nos últimos anos, além dos problemas dos juros, os mutuári os se têm deparado com políticas de restrição de fi -
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nanciamentos habitacionais. Se comparados com os
números dos primeiros anos da década de 80, os re sultados atuais são frustrantes: apenas em torno de
35 mil unidades habitacionais são financiadas anualmente com recursos dos depósitos de poupança.
A suspensão de empréstimos para a classe média deveu-se, segundo o órgão, aos prejuízos que
esse tipo de operação causava à instituição. Alega,
ainda, que emprestou mais do que captou em poupança e que, com as novas regras impostas pelo Go verno, precisa manter suas finanças equilibradas.
Como a Caixa, os bancos privados anunciaram
novas regras para o setor, restringindo os empréstimos para a aquisição da casa própria. A eles não im porta que esta atitude contribua para a recessão iminente, pois não atinge seus polpudos lucros, só a população sofre. Mas prejuízos recairão também sobre
setores industriais. Sem financiamentos, a construção civil cai, a produção de vários implementos como
cimento, tijolos, metalurgia, revestimentos, diminui, e
o desemprego cresce.
As prestações do Sistema Financeiro Imobiliário, SFI, que substituiu o Sistema Financeiro de Habitação, são em geral superiores porque os juros não
são limitados a 12% ao ano, como no caso do Sistema Financeiro da Habitação. É claro que essas condições se tornam inacessíveis aos setores da população que mais necessitariam de um financiamento habitacional. O novo financiamento incorpora a figura jurídica da alienação fiduciária, em que o devedor mantém a posse do imóvel de forma condicional, atrelada
ao pagamento das prestações. Três meses de atraso
implicam perdas dos direitos e retomada do imóvel.
Política adotada como sempre contra os mais fracos.
Tendo em vista a proibição de se reeditar medi das provisórias, o governo, antes que a norma entrasse em vigor, editou, em setembro de 2001, a Medida
Provisória nº 2.223 sobre o financiamento da casa
própria, abrangendo letras de crédito imobiliário e re tomada de imóveis de mutuários inadimplentes.
As novas regras beneficiam os financiadores e
prejudicam os financiados, que poderão ter suas
prestações reajustadas mensalmente, sempre que o
financiamento for superior a 36 meses. Na prática,
essa MP aumentou o crédito imobiliário do setor pri vado e facilitou a retomada do imóvel dos compradores, no caso de inadimplência.
Sr. Presidente, o governo precisa adotar, com
urgência, uma política habitacional que venha a beneficiar a população de média e baixa rendas, já tão
sofrida com a política econômico-financeira e com as
regras cruéis da globalização. A criação de cooperati-
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vas, consórcios e associações habitacionais, autoge ridas e populares, pode ser uma forma de encarar o
assunto com seriedade. Experiências do gênero têm
sido adotadas em algumas regiões do País. Coopera tivas populares habitacionais têm obtido bons resulta dos na construção de moradias. No campo da produ ção chega-se, pelo processo de autogestão, a uma
otimização de recursos e potencialidades, tendo
como conseqüência, não só a aquisição da casa pró pria, como o resgate da cidadania.
A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem
conseguido êxito em ações do Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH), em que o
ponto marcante do trabalho, nos últimos anos, foi a
moradia. O centro colabora com a criação, gestão e
assessoria técnica de cooperativas populares e já
conseguiu construir casas por um custo de R$2,6 mil.
Se a mesma habitação fosse construída pelo Gover no custaria, em média, R$9 mil.
A Prefeitura do Rio de Janeiro começa a cercar
favelas para evitar sua expansão, ao mesmo tempo
em que implanta a nova política habitacional, procu rando reassentar a população carente em casarões
abandonados no centro da cidade e na zona portuá ria. Está derrubando, antes das chuvas, casas em
áreas de risco e dando preferência aos moradores no
reassentamento.
No Rio de Janeiro, como no restante do País,
são considerados 3 tipos de déficit habitacional: por
coabitação familiar, por domicílios improvisados e por
domicílios rústicos.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena dor Carlos Patrocínio, permite V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo, com muita honra, um aparte a V. Exª, Sena dor Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena dor Carlos Patrocínio, V. Exª aborda um tema da mais
alta relevância para todo o País, não só para as gran des cidades, onde o problema é muito mais acentua do, mas também para as pequenas e médias cidades.
Na verdade, o desmantelamento, ou melhor, a extin ção do Banco Nacional da Habitação não foi seguida
depois de uma outra instituição, qualquer que fosse
ela, ou qualquer outro mecanismo que pudesse, de
maneira competente, eficiente, fazer com que não só
o financiamento habitacional atingisse de forma mais
efetiva as categorias de baixa e de média renda,
como também não levou em conta adequadamente,
como V. Exª muito bem está frisando, um diagnóstico
preciso e uma correção com medidas adequadas, do
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déficit habitacional. Dizer que há tantas famílias sem
teto, vivendo de aluguel, é uma forma de avaliar o déficit habitacional. Mas, V. Exª frisou muito bem, há fa mílias coabitando – moram sob o mesmo teto, duas a
três famílias. Há, também, aquelas que estão em barracos que não podem sequer ser considerados habitação. Portanto, o cálculo do déficit tem que ser ampliado. O que mais chama a atenção e deixa pasmo
qualquer um que se dedica a ler um pouquinho sobre
a questão é o fato de que não se tenha visto, para casar com essas medidas, a importância, por exemplo,
da indústria da construção civil. Refiro-me aos benefícios que essa indústria traz ao País, já que não impor ta qualquer material, que não consome divisas, pois o
cimento e todos os outros materiais de construção
são produzidos no Brasil. A geração de empregos que
a construção civil promove é muito maior do que qualquer outro tipo de indústria. O Governo brasileiro, por tanto, não ataca com propriedade a questão. De um
lado está o aspecto social de resolver a questão da
moradia popular, do outro está a geração de empregos e o fortalecimento da economia com o incentivo
da indústria da construção civil. Portanto, quero parabenizar V. Exª pelo tema que aborda. Espero que no
umbral que nos separa do novo Governo, nossas palavras possam servir para que a próxima equipe co mece a analisar os dados e a pensar que paralelamente ao combate à fome é preciso sanar a falta de
moradia neste no País.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agradeço a intervenção percuciente do eminente Senador Mozarildo Cavalcanti; V. Exª entende dessa
matéria e também se preocupa com ela. Frisou muito
bem que talvez a indústria da construção civil seja a
que mais gere empregos no nosso País. E todo o material, conforme assegura, é de fabricação nacional.
Portanto, Sr. Presidente, é necessário que novas políticas sejam implementadas para diminuir o
vergonhoso déficit habitacional. Isso sem considerarmos as casas construídas em morros. No período das
chuvas, fatalmente assistiremos pela televisão ao desabamento de vários morros levando casas, eletrodomésticos e vidas humanas.
É preciso uma política mais acertada do que as
que tivemos no passado. V. Exª sabe muito bem que
muitos que contrataram financiamento do Sistema Financeiro de Habitação já pagaram o valor da residência, mas hoje ainda devem. Se eles forem quitar as
suas residências hoje terão que pagar muito mais do
que valor venal do imóvel. Foram políticas equivocadas que acabaram de conferir ao Fundo de Compensação de Variação Salarial mais de R$20 bilhões de

384
24900 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

prejuízo, exatamente porque são políticas mal formu ladas. Todos sabem que no mundo inteiro os Gover nos subsidiam moradias populares.
Os movimentos por moradia, reunidos no Movi mento Nacional de Luta por Moradia, batalham por
uma reforma urbana e por moradia digna para todos.
Têm eles denunciado, no correr dos anos, a ausência
de uma política habitacional justa para o atendimento
de famílias de baixa renda.
Infelizmente, nem todos os movimentos seme lhantes obtêm êxito porque a falta de recursos e a
complexa burocracia governamental travam os proje tos habitacionais. A população da Baixada Santista
sofre com os entraves impostos pelas Prefeituras Mu nicipais. Só uma política habitacional saudável, ado tada pelos Governos Federal, Estadual e Municipal,
que abandone a intenção de lucro, o interesse mone tário e manifeste vontade real de construir casas para
a população, será capaz de encontrar a solução para
o problema. O déficit habitacional brasileiro ultrapas sa os 5,7 milhões de unidades, sem falar nas moradi as em condições precárias, as mal urbanizadas e as
muito mal localizadas.
Enquanto o Governo não desperta para o grave
problema habitacional, uma das melhores alternati vas de solução é, sem dúvida, a cooperativa habitaci onal, podendo suprir um pouco da carência no setor.
Assumindo a construção do imóvel, as famílias con seguem reduzir os custos de aquisição em mais de
40%. A construção de habitações populares, no mun do todo, conta com subsídios do setor público. Infeliz mente, no Brasil, mesmo com as dezenas de progra mas governamentais de moradia, a população caren te continua habitando lugares miseráveis.
É imprescindível que o Governo incentive asso ciações e cooperativas habitacionais autogeridas e
populares, como parte de uma política habitacional
realista. A sociedade civil, para suprir as falhas e deficiências governamentais, tem-se organizado com o
intuito de responder às demandas da população no
setor moradia e de fazê-la participar das soluções. A
responsabilidade social das prefeituras consiste em
apoiar os movimentos de parceria, que buscam solu cionar um problema que tanta angústia traz ao País.
Resolvendo o problema habitacional, estaremos ofe recendo ao nosso povo possibilidade de exercer dig namente um direito que é seu: o de cidadania.
Quero acrescentar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que esta Casa se preocupou com o pro blema e fez inserir um texto na Carta Magna: a moradia é direito de todo cidadão brasileiro e, portanto, um
dever do Estado. O dispositivo constitucional, de auto-
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ria do eminente Senador Mauro Miranda, foi aprovado
nesta Casa e na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, antes de encerrar as minhas palavras, gostaria de dizer da minha preocupação – e
creio que é preocupação de todos os Srs. Senadores
– com o estado de saúde do meu queridíssimo Senador Lauro Campos, que esteve hospitalizado durante
vários dias, teve uma melhora, retornou a sua casa.
Mas, conforme me informou sua filha, agora S. Exª retornou à UTI e está sendo encaminhado para tratamento em clínicas ou hospitais de São Paulo.
Deixo aqui, em meu nome e, creio que, em
nome de todos os Senadores, os votos para que S.
Exª se restabeleça o mais rápido possível e que volte
ao nosso convívio, ainda neste ano, o querido e eminente Senador Lauro Campos, que tanto tem honrado este Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, estou ocupando hoje, provavelmente
em uma das últimas sessões desta Legislatura, a Presidência dos trabalhos desta Casa, substituindo nes tes momentos o Sr. Presidente Ramez Tebet.
Sirvo-me desta oportunidade para agradecer,
em primeiro lugar, o cavalheirismo com que sempre
fui distinguido pelos meus companheiros da Comissão Diretora, especialmente pelo nosso Presidente. E
muito agradeço a V. Exas pela colaboração que tanto
honrou minha gestão como 1º Vice-Presidente do Senado Federal.
Guindado a tão alta posição pelo voto unânime
dos meus dignos Colegas, fui surpreendido – como
todos o foram – pelos lamentados acontecimentos de
2001, que me fizeram assumir a difícil Presidência do
Senado pelo período de 58 dias.
Graças às relações de amizade de confiança
que tenho o prazer de cultivar com cada um das Srªs
e Srs. Senadores, pude receber de V. Exªs as ponderações e o apoio que me permitiram levar a bom termo o exercício da temporária presidência.
Com a valiosa ajuda das Lideranças partidárias,
organizei, como Presidente, uma agenda positiva de
votações. Trabalhei em sintonia com o Presidente da
outra Casa Legislativa, o ilustre Deputado Aécio Neves. Aprovamos medidas moralizadoras da vida pública, que incluíram mudanças importantes na legislação, como as referentes à imunidade parlamentar,
restringindo-a efetivamente à palavra, opinião e voto.
Atendeu-se assim ao justo reclamo da opinião pública, inconformada com alguns episódios em que a le gítima imunidade malbaratava-se em impunidade.
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A aprovação e promulgação, pelo Senado, da
Proposta de Emenda Constitucional que disciplinou o
polêmico problema das medidas provisórias, e a
aprovação do projeto de Lei nº 23, de 2001, que impri miu nova estrutura à Lei das Sociedades Anônimas,
foram outras conquistas desta Casa sob o meu perío do na presidência.
Pessoalmente, continuei participando, junto
com V. Exªs, dos debates em torno das grandes ques tões políticas nacionais que movimentam o Senado
da República; e, como membro da Comissão Diretora
nos últimos dois anos, coube a mim e aos demais
membros da Mesa discutir, encaminhar e votar os
mais variados temas relativos às muitas questões que
compõem a rotina administrativa do Senado.
Meus agradecimentos estariam incompletos, se
não se estendessem aos funcionários do Senado, do
mais humilde à Direção Geral – com destaque para
os que, mais perto dos dirigentes, servem à Secreta ria-Geral da Mesa – todos compondo um corpo funci onal que confirma, através dos anos, a alta qualifica ção que lhe dá justo prestígio no seio da administra ção pública brasileira.
Esta 51ª Legislatura está nos seus últimos dias.
Terá na história o registro do seu profícuo trabalho e o
modo hábil e correto com que se conduziram os seus
eminentes integrantes.
Vai-se iniciar a próxima não somente sob o peso
dos grandes problemas que afligem o mundo e o Bra sil, mas notadamente pelas esperanças suscitadas
no povo pelo advento de um novo governo e de um renovado Congresso, sufragados em eleições limpas e
exemplarmente democráticas.
O Senado Federal terá um papel da maior im portância para a efetivação das aspirações popula res, razão maior da nossa vida pública.
E tenham todos a certeza de que, nesta Casa,
corresponderemos sempre à confiança em nós depo sitada pelas populações de nossos Estados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Senadores Ademir Andrade e Lúcio Alcântara envia ram discursos à Mesa para serem publicados na for ma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr Presidente,Srªs e Srs. Senadores, há mais de 110 anos
foi suprimido o instituto da escravidão de nosso orde namento jurídico. Mesmo vinda com atraso, a aboli ção, coroando séculos de árduas lutas, assinalou o
momento em que não mais se poderia usar, no Brasil,

385
Terça-feira 10 24901

esse inominável instrumento de exploração do trabalhador e da mais abjeta desigualdade de tratamento
dos seres humanos.
Desde então, argumentou-se que a obra da
abolição deveria ser complementada por outras medidas, que trouxessem condições dignas de trabalho e
de vida à população liberta do jugo escravocrata. Sabemos que muitas dessas medidas tardaram e ainda
tardam, em razão das muitas vicissitudes das lutas
pela emancipação do povo brasileiro, que venha a garantir-lhe o pleno usufruto de seus direitos humanos e
sociais.
O que nem mesmo os mais pessimistas poderiam imaginar, Sr. Presidente, é que, no alvorecer do
século XXI, ainda deparássemos com a odiosa prática da escravidão em nosso País.
Temos, agora, não uma ordem jurídica absurda
a ser superada, mas a contravenção sistemática à lei
por parte de pessoas detentoras de riquezas e desprovidas de escrúpulos; pessoas que se valem da situação de miséria da população brasileira para explorá-la da maneira mais completa e mais vil.
A moderna escravidão não se faz com a com pra de seres humanos no mercado, mas se vale da
penúria de nossa gente para ludibriá-la com a promessa de um tão desejado emprego. O simples
transporte ao local de trabalho já deixa endividados
aqueles que para lá se destinam. Os elevados gas tos com a obtenção de alimentos, fornecidos unicamente pelo patrão, a impossibilidade de protesto ou
de fuga em propriedades isoladas e o emprego sistemático da força e da violência criam as condições
necessárias para a total submissão dos trabalhado res aos que alegam empregá-los.
Dados do Ministério da Justiça in dicam que “a
Amazônia concentra 72% do trabalho escravo do
País”. Particularmente em nosso Pará, temos cons tatado, ao longo dos anos, a gravidade do problema,
atingindo dimensões maiores do que em qualquer
outro Estado. Não há dúvida de que a imensidão e o
isolamento das terras, somadas à precária presença
dos poderes públicos, tornam nossa região mais vulnerável a essa ação criminosa, que a população
amazônica em peso quer ver exemplarmente com batida e punida.
Para termos uma mais precisa noção do grau do
desrespeito aos direitos humanos que acompanham
o trabalho forçado, registremos as tristes conclusões
do professor José de Souza Martins, coordenador da
comissão do Ministério da Justiça que trata do assunto: “na década de 90, 20,7% dos trabalhadores escravizados foram mortos, 24,3% torturados e 15,3% sub-
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metidos a humilhações de vários tipos, incluindo violência sexual”.
Não persiste qualquer dúvida, Srªs e Srs. Sena dores, sobre a necessidade de extirparmos essa prá tica abominável do seio da sociedade brasileira. Feliz mente, alguns avanços vêm sendo obtidos no comba te à persistência da escravidão no Brasil. Entre 1995 e
2001, cerca de 3 mil e 400 pessoas mantidas sob tra balho forçado foram libertadas pelo grupo móvel de
fiscalização, constituído por técnicos do Ministério do
Trabalho e por policiais federais. Apenas no primeiro
semestre deste ano, foram libertados 1.149 trabalha dores submetidos às mesmas condições.
As estatísticas divergem, entretanto, quando se
trata de estimar o número de trabalhadores que permanecem escravizados. Autoridades do Poder Exe cutivo federal alegam que eles perfazem cerca de
2.500 casos. A Comissão Pastoral da Terra (CPT),
acompanhada pela OAB, afirma que o número de
pessoas escravizadas no País chega a 15 mil.
É temerário basearmo-nos em previsões por
demais otimistas, que possam arrefecer os esforços
de combate à escravidão em território brasileiro. Afi nal, como lembrou recente editorial de O Estado de
S. Paulo, o trabalho escravo é uma atividade ilegal, e
aqueles que impõem essa condição não preenchem
formulários para o IBGE com os respectivos dados.
O depoimento de Frei Xavier Plasset, coordena dor da campanha contra o trabalho escravo da Co missão Pastoral da Terra (CPT), na I Jornada de De bates sobre o tema, há pouco realizada nesta Capital,
alertou-nos sobre a possibilidade de essa prática
abominável estar crescendo, não obstante os esfor ços empenhados em reprimi-la.
Parece mesmo plausível haver um crescimento
do trabalho escravo no País, quando verificamos que
apenas três pessoas foram condenadas pela Justiça
brasileira por esse crime. É mais uma vez a impunida de, Srªs e Srs. Senadores, que faz com que esse ab surdo desrespeito à condição humana continue a ser
perpetrado. Relatório da Organização Internacional
do Trabalho, citado por Frei Plasset, expõe o alto grau
de reincidência do crime do trabalho forçado, que
chega a uma média de 4,2 vezes. Uma única família
de fazendeiros teve flagrada em nada menos que oito
vezes a prática da escravidão em suas propriedades.
É indubitável, Sr. Presidente, a necessidade de
medidas mais duras para combater essa realidade
em todos os sentidos inaceitável. Tem sido enfatizada
a importância de deixar incontroversa a competência
da Justiça Federal para julgar esses crimes, que re -
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presentam muito mais que uma infração trabalhista.
Ressaltam-se, ainda, os consideráveis ganhos, do
ponto de vista prático, que traria a integração das
ações dos diversos órgãos governamentais envolvidos com o problema.
Uma outra medida, no âmbito do Poder Legislativo, pode contribuir em muito para o combate ao tra balho escravo no Brasil. Diversas autoridades, assim
como várias organizações não governamentais e
pessoas comprometidas com essa causa, têm-se posicionado com veemência pela urgente aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional que tramita pre sentemente na Câmara dos Deputados sob o nº 438,
de 2001.
Essa Proposta, que tivemos o ensejo de apre sentar e foi aprovada no Senado Federal com o n° 57,
de 1999, modifica o ar tigo 243 da Constituição Federal no sentido de ampliar as hipóteses de desapropriação de terras, sem qualquer indenização ao proprietário, para sua utilização na reforma agrária. Além das
terras onde se localizam culturas ilegais de plantas
psicotrópicas, como previsto na Carta vigente, passariam a ser desapropriadas sem indenização as propriedades onde for constatada a exploração do trabalho
escravo.
Faço ainda o registro, Sr. Presidente, do Projeto
de Lei, de nossa iniciativa, que foi aprovado no Senado sob o nº 352, de 1999, e que tramita na Câmara
com o nº 5.487, de 2001. O intuito, ao apresentá-lo, foi
o de acelerar a possibilidade de desapropriação das
terras onde se constatasse a existência de trabalho
escravo, mesmo sob as presentes determinações
constitucionais.
Queremos ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, a
relevância da aprovação da PEC nº 438, de 2001,
pela Câmara dos Deputados, para a almejada extinção do trabalho forçado no País. Esses repugnantes
escravocratas modernos devem, além de ser condenados e presos, perder o direito sobre a propriedade
que utilizaram para a mais degradante exploração de
seres humanos, com a finalidade de ampliar seus lucros. Se é o poder econômico que torna viável tal
prática covarde, devemos atacar o mal pela raiz, retirando-lhes as propriedades tão desumanamente exploradas para destiná-las aos relevantes fins da re forma agrária.
Não há dúvida de que, concretizando-se tal medida, se veria drasticamente reduzida a reincidência
dessa prática inaceitável – e os fazendeiros inescrupulosos que pensassem em se iniciar em tal crime
avaliariam o sério risco de perderem suas terras.
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Não posso mencionar aqui todos os apelos que
vêm sendo formulados no sentido da célere aprova ção da PEC nº 438/2001 na Câmara dos Deputados.
Compulsando notícias recentes relativas ao tema, re gistro as manifestações do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministro Francisco Fausto
de Medeiros; do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Ministro Nilson Naves; do Chefe do
Programa Internacional de Combate ao Trabalho
Escravo da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), Roger Plant; do Secretário Nacional de Direitos
Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, que se expressou,
nesse sentido, em seu nome e no do Presidente da
República; da Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe); e de diversas outras entidades e autori dades que endossaram as conclusões da I Jornada
de Debates sobre Trabalho Escravo, realizada em se tembro deste ano.
Muitas dessas autoridades foram, ademais, en fáticas em apontar a necessidade de que a citada
PEC entre de pronto em regime de urgência na Câ mara dos Deputados, a fim de ser aprovada ainda na
presente legislatura.
Esse conjunto de manifestações está em perfei ta sintonia com o clamor da sociedade brasileira pelo
fim inadiável da escravidão em nosso País!
Quero somar a minha voz à de todas as pesso as e entidades que assim se manifestaram para ape lar ao Presidente da Câmara, ilustre Deputado Aécio
Neves, que determine a tramitação em regime de ur gência da Proposta de Emenda Constitucional nº
438, de 2001.
Temos certeza, Srªs e Srs. Senadores, de que o
povo brasileiro, no presente e no futuro, saberá reco nhecer a importância desse gesto do Presidente da
Câmara, para pôr um término definitivo à inaceitável
exploração do trabalho escravo em nosso País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a este
Plenário cópia da conferência POR UM AVANÇO
SUSTENTÁVEL, convite que recebi da Fundação
Konrad Adenauer, por intermédio do representante
Nordeste e Norte, Dr. Klaus Hermanns, que será pro ferida no próximo 13 de dezembro, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, quando da realização do
Seminário O NORDESTE – RUMO PARA UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
POR UM AVANÇO SUSTENTÁVEL*
Lúcio Alcântara**
1. O NOVO CONTEXTO GLOBAL E O DESAFIO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
As profundas transformações econômicas, sociais e políticas que vêm ocorrendo nas últimas décadas constituíram novos paradigmas de desenvolvimento, cuja face mais abordada é a intensificação do
processo de globalização.
O ritmo acelerado de globalização dos mercados, com a crescente interpenetração dos mercados
de produtos e de capitais dos diferentes países, gera,
simultaneamente, novos desafios e oportunidades
para as economias inseridas na economia globalizada, em especial, para as nações e regiões periféricas.
De um lado, as contínuas mudanças e inovações tecnológicas, particularmente nos campos das
comunicações, microeletrônica e informática, e as
crescentes demandas competitivas dos mercados
globalizados implicam profunda transformação dos
processos produtivos e dos métodos de gestão.
Por outro lado, a abertura econômica, no contexto dos mercados globalizados, diminui a margem
de manobra na utilização de instrumentos de política
fiscal, monetária e cambial, assim como o grau de autonomia dos estados nacionais na formulação e exe cução de políticas econômicas, de um modo geral, e
de políticas regionais, em particular.
A redefinição do papel do Estado gera, igualmente, impactos importantes quanto às políticas de
desenvolvimento regional, pois a descentralização, a
diminuição da sua força de intervenção na economia
e de indução do desenvolvimento requerem a conjugação de novos esforços, com a participação impor tante do setor privado.
Para que as regiões periféricas possam par ticipar do novo ciclo de desenvolvimento, aproveitando
as oportunidades abertas pelos mercados globalizados, é necessário superar as desvantagens estruturais e rumar em direção ao desenvolvimento regional
sustentável.
O desenvolvimento sustentável pressupõe o
uso eficiente e racional dos recursos naturais renováveis e não-renováveis, orientando-se para a melhoria
da qualidade de vida da população, com o reconheci-
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mento das necessidades das gerações futuras. A sustentabilidade do processo de expansão da produção
e do consumo está calcada na consecução de objeti vos ambientais, com o uso racional e previdente dos
recursos naturais, bem como de objetivos sociais e
econômicos, assegurados pela eficiência e eqüidade
na distribuição da riqueza e da renda.

* Palestra proferida no Seminário O NORDESTE – RUMO PARA
UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Fundação Konrad
Adenauer, Fortaleza (Ce), 13 de dezembro de 2002.
**Senador da República (1995-2003). Eleito Governador do Estado do Cea´ra (2004-2008).

2.
O
DESAFIO
DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL PARA O NORDESTE
O desenvolvimento sustentável do Nordeste exige a superação das desvantagens estruturais da re gião relacionadas, sobretudo, à infra-estrutura econô mica e social. A existência de espaços estagnados
econômica e socialmente no Nordeste, de acordo
com o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano,
pode ser explicada por três fatores principais: baixa
renda per capita, baixa qualificação da força de tra balho e baixa qualidade dos postos de trabalho liga dos às atividades econômicas tradicionais.
As bases naturais do relativo atraso da região
nordestina em comparação com os centros dinâmi cos estão centradas nas condições adversas do solo
e do clima, presentes em metade do território, ou
seja, a zona semi-árida, responsável pela baixa pro dutividade da agricultura de subsistência e da pecuá ria extensiva. Paralelamente, as terras férteis estão
ocupadas por culturas agrícolas fundadas em bases
tradicionais de organização social e fundiária.
As políticas de desenvolvimento regional adota das para o Nordeste centraram-se na tentativa de promover a transformação da estrutura econômica regio nal por meio da implantação de novas indústrias e da
ampliação e modernização das já existentes, com vistas à melhoria das condições de vida da população. O
objetivo de diversificar a economia nordestina e criar
um centro manufatureiro autônomo foi parcialmente
concretizado, uma vez que o setor industrial foi am plamente fortalecido. Ademais, os investimentos em
energia, transporte rodoviário e comunicações dotaram o Nordeste de uma razoável infra-estrutura física
para atração de novos investimentos.
No entanto, a promoção de melhoria das condi ções de vida e do bem-estar da população, principal -
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mente das zonas rurais, não obteve o mesmo êxito.
Isto porque o desenvolvimento econômico e social de
uma região requer crescente processo de inclusão
social, não havendo correlação direta entre crescimento econômico e distribuição de renda e riqueza.
A estratégia de desenvolvimento para o Nordeste deve, assim, contemplar os objetivos de elevação
do nível de renda total e per capita, melhoria da distribuição de renda, reorganização das atividades econômicas e o aumento das oportunidades de emprego,
visando a diminuir as desigualdades sociais e a pobreza absoluta.
A consecução destes objetivos será viabilizada
com o enfrentamento das seguintes questões: atendimento das necessidades humanas básicas (educação, saúde, saneamento, habitação, transporte); me lhoria da qualidade dos recursos humanos e do desenvolvimento científico e tecnológico; ampliação do
trabalho produtivo; avanço na organização e participação social (apoio a cooperativas e microempresas);
transformação do quadro rural (reorganização das
áreas semi-áridas, expansão da agricultura irrigada,
investimento na agroindústria); consolidação do sistema industrial (expansão da indústria extrativa mineral
e da construção civil, consolidação dos complexos e
pólos industriais e instalação de indústrias de base);
expansão do turismo nos segmentos de infra-estrutura e serviços especializados; garantia da infra-estrutura econômica (adequada rede de infra-estrutura hídrica, energética, viária e de comunicações).
Muitas das questões mencionadas, cujo enfrentamento se faz necessário para a diminuição das dis paridades inter-regionais, faziam parte ainda dos primeiros planos diretores da Superintendência do De senvolvimento do Nordeste – Sudene. No entanto, o
ambiente social e econômico atual aponta para a re definição das relações de dependência entre as regiões, decorrente dos fluxos globais de capital, informação e tecnologia, que têm gerado importantes diferenciações territoriais intra-regionais.
Os novos condicionantes advindos do aprofundamento da globalização e da escassez de recursos
disponíveis exigem o aperfeiçoamento do processo
de planejamento do desenvolvimento, inclusive quanto ao acompanhamento e controle da execução, bem
como novas abordagens, visando à criação de um padrão descentralizado e participativo.
Muitas das políticas públicas até aqui executadas orientaram-se pela verticalidade, sendo ditadas
de cima para baixo, com pouca par ticipação dos be neficiários; pela generalidade, ou seja, aplicação indistinta para qualquer espaço ou região, e pelo alto
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grau de setorialidade, desconsiderando a interdepen dência natural entre cadeias produtivas ou entre políticas sociais.
A formulação das políticas públicas deve ter
como orientação: a horizontalidade, ar ticulando-se
os diversos atores e agentes sociais; a seletividade,
considerando-se os diferentes perfis produtivos de
cada segmento, região ou território e a territorialida de, com políticas referenciadas pelo conjunto de ar ranjos econômicos, sociais e políticos espacialmente
localizados.
Atualmente, devido às diferenciações territoriais
intra-regionais, o planejamento do desenvolvimento
regional deve considerar novas regionalizações, com
escalas diferenciadas das macrorregiões tradicionais
(Norte, Nordeste e Centro-Oeste), como as Mesorre giões Diferenciadas propostas pelo Ministério da Integração Nacional.
O conceito de Mesorregiões Diferenciadas
apóia-se, entre outros aspectos, nas características
comuns e nos mercados interdependentes, que con ferem uma identidade própria ao espaço geoeconô mico, social e ambiental. As Mesorregiões podem es tar situadas na confluência entre dois ou mais estados ou de fronteira com países vizinhos e são, geral mente, economicamente estagnadas, necessitando
de incentivos para o desenvolvimento de atividades
produtivas estratégicas.
No Plano Plurianual do governo federal para o
período 2000-2003, foram identificadas treze Mesor regiões Diferenciadas, correspondentes a programas
específicos de apoio às ações de desenvolvimento
sustentável. Entre essas Mesorregiões, sete estão situadas no Nordeste, na confluência entre estados
nordestinos ou entre estes e os das Regiões Nor te
(Maranhão, Pará e Tocantins) e Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo). Atualmente, estão sendo defini dos novos espaços mesorregionais, entre os quais, o
composto por cento e cinqüenta municípios da região
do semi-árido nordestino, denominado de Mesorre gião do Cristalino, englobando parte dos Estados da
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
A estratégia de ação para essas regiões procura
identificar os problemas específicos e atuar sobre
eles por meio de: articulação institucional entre as di versas esferas de governo e da sociedade civil orga nizada, para a discussão e o encaminhamento de
propostas de ação; planejamento estratégico de for ma participativa; mobilização da comunidade por
meio do incentivo ao associativismo e ao cooperati vismo; implementação de ações de ocupação orde nada do espaço territorial e de proteção ao meio am -
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biente; promoção da integração institucional visando
à complementação da infra-estrutura básica, ao incentivo às atividades econômicas e ao diagnóstico
das mesorregiões, principalmente quanto às cadeias
produtivas relevantes.
3. A IMPORTÂNCIA DOS COMPONENTES
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PARA O DESEN –
VOLVIMENTO DO NORDESTE
A inserção positiva do Nordeste na divisão internacional do trabalho depende da capacidade de incorporar novas competências e vocações industriais
em espaços localizados de inovação científica e tec nológica.
Os investimentos realizados no Nordeste, até o
momento, têm feito uso das vantagens comparativas
tradicionais apresentadas pela região, como infra-estrutura razoável, baixos salários e fortes incentivos
fiscais, concentrando-se nas indústrias de bens de
consumo, extrativa-mineral e petroquímica. Além destes investimentos, recentemente, as opções têm recaído sobre outros setores, a exemplo da indústria de
calçados, da fruticultura irrigada, da produção de
grãos no cerrado nordestino e do turismo.
Apesar da importância de tais investimentos, é
preciso avançar para obter a garantia do desenvolvimento auto-sustentado para o Nordeste, a partir da
geração de fluxos de renda de alto valor agregado e
empregos de maior qualificação. Dentro de uma perspectiva de longo prazo, o Nordeste tem de desenvolver novas vocações e vantagens comparativas para
atrair indústrias de alto valor agregado e intensivas
em conhecimento tecno-científico, como as indústrias
de software, microeletrônica, telecomunicações, serviços de engenharia, indústria química e bioquímica.
Essa visão de longo prazo tem como pano de
fundo o reconhecimento de precondições já existentes no Nordeste em termos de base universitária, com
a presença de algumas boas universidades. Tendo
como ponto de partida a base universitária, que pode
ser melhorada, é necessário conjugar esforços e fo calizá-los no desenvolvimento de produtos e processos, montando pólos e redes empresariais.
Somente com investimentos em pesquisa e desenvolvimento e com a articulação entre o setor em presarial e industrial e a base de conhecimento científico-tecnológico será possível ao Nordeste especializar-se em determinadas competências competitivas.
Para atingir este objetivo, é necessário agir em três
frentes: a articulação dos setores em que o Nordeste
sempre foi competitivo com a sua base de ciência e
tecnologia; a articulação desta base às redes e pólos
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de pequenas e médias empresas em setores onde o
Nordeste tem potencialidade competitiva; e a concep ção e estruturação de pólos de indústrias e/ou serviços
que incorporem novas especializações competitivas.
4. AS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO
IMPLEMENTADAS NO ESTADO DO CEARÁ
O Estado do Ceará, desde o final da década de
oitenta, tem-se destacado no cenário regional nor destino, imprimindo novo ritmo de crescimento às
suas atividades produtivas e apresentando rápida
mudança do perfil econômico estadual, com ênfase
para o crescimento da indústria de transformação. A
partir do ano de 1988, os índices de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará ultrapassaram
os índices apresentados pelo PIB nacional, sendo
que o PIB per capita cearense também se elevou.
O Estado atraiu novos investimentos industriais,
destacando-se os setores de metalurgia, química,
têxtil, vestuário e artefatos de tecidos, produtos ali mentares, bebidas e calçados, reunidos em torno de
uma série de pólos. O governo estadual tem procura do reverter o quadro de concentração econômica na
Região Metropolitana de Fortaleza, distribuindo os in vestimentos pelas regiões do Estado e incentivando a
expansão de diversos pólos industriais.
O perfil social do Estado também sofreu trans formações e, embora parcela significativa da popula ção rural ainda dependa das atividades agropecuári as, a tendência de ocupação da população economi camente ativa no setor de serviços é majoritária, em
decorrência do dinamismo dos segmentos do comér cio, comunicações, turismo e transportes. Houve me lhoria na qualidade de vida da população, evidencia da pela redução do analfabetismo e da mortalidade
infantil, pela expansão dos serviços de abastecimen to de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e iluminação elétrica.
Os princípios e fundamentos adotados pelo pla nejamento estadual, consubstanciado nos planos de
desenvolvimento sustentável, coincidem com as no vas abordagens preconizadas para o planejamento
do desenvolvimento regional. Considerando os desa fios da transformação do perfil socioeconômico do
Estado, da redução da pobreza do meio rural e da in serção do Estado na economia globalizada, o Plano
de Desenvolvimento Sustentável para o período
1999-2002 alicerçou-se nos princípios básicos de
sustentabilidade (ambiental, social, política e econô mica); visão de longo prazo; participação e parceria
entre o governo, a iniciativa privada e a sociedade;
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descentralização da atuação do governo; e qualidade
dos serviços públicos voltados para o cidadão.
As opções estratégicas e os macroobjetivos do
Plano são: capacitar a população para o desenvolvimento, elevando o perfil educacional da população e
melhorando sua qualificação profissional; avançar no
crescimento econômico, promovendo, entre outros
macroobjetivos, o incentivo à agricultura irrigada de
alto valor agregado, a modernização da agricultura
tradicional e a indústria do turismo; melhorar a qualidade de vida da população, preservando a biodiversidade, ampliando e melhorando os serviços de saneamento básico, assegurando o acesso aos serviços de
saúde, entre outras ações; garantir a oferta permanente de água e o convívio com o semi-árido, ampliando as oportunidades de renda no meio rural, pro movendo a pequena irrigação, democratizando a posse e otimizando o uso da terra.
5. CONCLUSÃO
A aceleração do ritmo da globalização e a redefinição do papel do Estado, aliadas ao aprofundamento da crise econômico-fiscal enfrentada pelo País, impõem novas abordagens para a questão do desenvolvimento regional.
O aumento do grau de abertura da economia expõe o País a altos níveis de competitividade internacional, criando novos desafios para a inserção positiva
na divisão internacional do trabalho. Tais desafios são
tanto maiores para as regiões brasileiras menos de senvolvidas, cujo risco de marginalização aumentou
significativamente.
As políticas públicas que visam à diminuição
das disparidades inter e intra-regionais devem atentar
para a nova realidade da diversificação dos espaços
regionais, que exige respeito às especificidades,
afastando a generalidade das antigas políticas de desenvolvimento regional. Além disso, a escassez de recursos disponíveis requer a concretização de parcerias entre as várias esferas de governo, o setor privado
e a sociedade, bem como novos mecanismos para o
estabelecimento de metas e controle de resultados.
A inclusão social de extensas parcelas da população nordestina só poderá ser viabilizada com o au mento da qualificação profissional e a elevação do
perfil educacional. A baixa produtividade, o baixo nível dos postos de emprego e a falta de qualificação da
mão-de-obra são fatores impeditivos ao desenvolvimento da região.
O aumento do emprego e da renda pressupõe a
continuidade dos investimentos em infra-estrutura básica, na indústria de base e nos setores da economia
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nordestina cujo dinamismo é recente, caso da fruticul tura irrigada, da produção de grãos e do turismo. No
entanto, o crescimento dos setores tradicionais, bem
como dos novos segmentos econômicos não é sufici ente para a conquista do desenvolvimento auto-sus tentável do Nordeste.
A geração de postos de trabalho de alto nível e a
inserção ativa do Nordeste na divisão internacional
do trabalho somente será assegurada com a incorpo ração de novas vocações e competências competiti vas e com a conseqüente utilização de novas vantagens comparativas. A princípio, o objetivo de atrair in dústrias intensivas em conhecimento científico e tec nológico pode parecer despropositado no contexto da
economia nordestina. Mas tendo como ponto de partida a razoável base universitária e a concentração de
esforços para a articulação entre o setor produtivo e a
rede de conhecimento científico-tecnológico, no âm bito de políticas consistentes e de longo prazo, será
viável ao Nordeste especializar-se competitivamente
em determinados segmentos.
A visão de longo prazo na elaboração e imple mentação de políticas públicas, a consistência e con tinuidade das ações promovidas, a concretização de
parcerias entre o Estado, a iniciativa privada e a soci edade e a definição clara dos setores prioritários para
o desenvolvimento já se mostraram estratégias im prescindíveis para a promoção do desenvolvimento
regional como mostram os significativos resultados
alcançados pelo Estado do Ceará.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos,
a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 70, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 698, de 2002)
Projeto de Resolução nº 70, de 2002, de autoria
do Senador Romero Jucá, que altera a Resolução nº
2, de 2002, que autoriza a União a conceder garantia
à operação de crédito externo, a ser celebrada entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o “Japan Bank for International Cooperation (JBIC)”, no valor equivalente a até trezentos
milhões de dólares norte-americanos, de principal.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Gilberto Mestrinho).
–2–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 699, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 71, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.197, de 2002, Relator ad hoc: Senador Valmir
Amaral), que autoriza a República Federativa do Bra sil a contratar operação de crédito externo no valor
equivalente a até cinco milhões de dólares dos Esta dos Unidos da América, de principal, com o Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD).
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
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–3–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 700, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu ção nº 72, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.200, de 2002, Relator ad hoc: Senador Bello
Parga), que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o programa de Diversidade na Universidade.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–4–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 701, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 89, de 2002 (nº 2.158/99, na Casa de ori gem), que altera a Lei nº 9.871, de 23 de novembro de
1999, que estabelece prazo para as ratificações de
concessões e alienações de terras feitas pelos Esta dos na faixa de fronteira, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Lúdio Coelho.
A Presidência esclarece ao Plenário que pode rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra mento da discussão.
–5–
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)
(Votação nominal)
Votação, 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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Pareceres sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral,
– 1º pronunciamento (sobre as Propostas): 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, 92, de 1999, 1, 5, 20,
de 2000 e 15, de 2001, que tramitam em conjunto; e
– 2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs
106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a dis cussão em primeiro turno): favorável às Emendas nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146,
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; favorável, nos termos de subemendas, às
Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
prejudicialidade das Emendas nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239.
A matéria constou da pauta da sessão deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua votação adiada pra hoje.
–6–
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
–7–
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 5, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ge-
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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-orçamentári as entre os Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
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–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)

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, 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.

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 esta belecer, para os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações das respectivas propostas orça mentárias.
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–9–
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 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
– 10 –
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)
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 Tribu nal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de va ras da Justiça Federal especializadas em processar e
julgar os crimes financeiros.

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)
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.
– 13 –
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)
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.
– 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 71, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe-
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dro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal e dá nova redação ao art. 132 da
Constituição Federal.
– 15 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Constitui ção Federal, para autorizar os integrantes do Ministé rio Público a oferecer lista tríplice à escolha do Procu rador-Geral da República.
– 16 –
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)
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.
– 17 –
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)

Dezembro

de

2002

– 18 –
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)
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.
– 19 –
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 5, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador José
Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias forenses coletivas.
– 20 –
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)
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.
– 21 –

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.

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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador João

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2002

395

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da
República dentre os integrantes de lista tríplice esco lhida pelos membros do Ministério Público Federal,
mediante eleição.
– 22 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 16, de 2002, tendo como
primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti,
que altera o inciso I do art. 159 da Constituição Fede ral (destina percentual do IR e IPI para aplicação de
recursos em Instituições Federais de Ensino Superior
localizadas na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Luiz Otávio.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária de 5 do corrente.

Terça-feira 10 24911

ao art. 84 da Constituição Federal (competências privativas do Congresso Nacional e da Presidência da
República relativos aos atos internacionais), tendo
Parecer favorável, sob nº 861, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária de 5 do corrente.
– 25 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2001
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2001, tendo como primeira signatária a Senadora Marina Silva, que altera o inciso II do § 7º do art. 201 da
Constituição Federal para regulamentar a aposentadoria do extrativista vegetal, tendo
Parecer favorável, sob nº 784, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador José Eduardo Dutra.
– 26 –

– 23 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 21, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Antônio Carlos Valada res, que altera a redação do artigo 6º da Constituição
Federal (acrescenta aos direitos sociais o direito à alimentação), tendo
Parecer favorável, sob nº 783, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Sebastião Rocha.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária de 5 do corrente.
– 24 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 52, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 52, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Roberto Requião, que
acrescenta inciso e parágrafo único ao art. 49 e inciso

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2002, de
iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pública,
que altera a redação do § 3º do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, e dá ou tras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.194, de 2002, da Comissão Mista de Segurança Pública, Relator: Deputado Moroni Torgan, sobre a Emenda nº 1, de Plenário.
– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 561, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2002 (apresentado pela Co missão de Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer nº 1.072, de 2002, Relator: Senador Geraldo Melo), que autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar terras de propriedade desse Estado,
até o limite de 16.000 (dezesseis mil) hectares, à So coco – Agroindústrias da Amazônia Ltda.
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– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 565, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 565, de 2002 (nº 1.777/2002, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Três Fronteiras para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Nanuque, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.198, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está en cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 22
minutos.)
(OS 21413/02)

––––––––––––––

ATA DA 141ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 2002
(Publlcada no Diário do Senado Federal
de 5 de dezembro de 2002)
RETIFICAÇÕES
À página nº 23563, 28 coluna, na apreciação do
Item 2 da Ordem do Dia, Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2000, após o anúncio da leitura
de requerimento, inclua-se por omissão o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 693, DE 2002
Adiamento da votação para determi nado dia.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação da Proposta de Emenda a Constituição 29/2001 a fim de ser feita na sessão de ama nhã
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2002. –
Eduardo Suplicy
....................................................................................
À página nº 23603, 2º coluna, após o anúncio da
leitura de parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final para o Projeto de Lei do Senado nº 240,
de 2001 – Complementar, inclua-se, por omissão, o
seguinte:
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PARECER Nº 1.210, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 240, de 2001 – Complementar.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2001 – Com plementar, que altera a Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto
dos Estados e do Dis frito Federal sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres tações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, consolidando a
Emenda nº 1, de redação, da Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 2002. – Carlos Wilson – Antero Paes de
Barros – Mozarildo Cavalcanti – Antonio Carlos
Valadares
ANEXO AO PARECER Nº 1.210, DE 2002
Altera a Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º.................................................
............................................................
§ 3º A incidência do imposto sobre
energia elétrica alcança todas as etapas,
desde a produção ou importação até a sua
destinação final, tais como a transmissão, a
distribuição, a conexão, a conversão e a comercialização.” (NR)
“Art. 9º.................................................
§ 1º......................................................
............................................................
II — às empresas de geração, importação, transmissão, distribuição, ou comercialização de energia elétrica, pelo pagamento
do imposto, desde a produção ou importação até a sua destinação final, sendo seu
cálculo efetuado sobre o valor total cobrado
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do adquirente, nele computados todos os
encargos, tais como os de geração, importação, conexão, conversão, transmissão e dis tribuição, assegurado seu recolhimento ao
Estado de localização do destinatário final.
...................................................“(NR)
“Art. 13.................................................
.............................................................
VIII — na hipótese do inciso XII do art.
12, o valor:
a) da operação de que decorrer a entrada de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo;
b) total cobrado do adquirente, nele
computados todos os encargos, tais como
os de geração, importação, conexão, conversão, transmissão e distribuição, em relação à entrada de energia elétrica;
.............................................................
§ 1º.......................................................
............................................................
II — .....................................................
............................................................
c) todos os encargos cobrados do adquirente, no fornecimento da energia elétrica, tais como os de geração, importação,
conexão, conversão, transmissão, distribuição e comercialização, mesmo que devidos
a terceiros.
....................................................“(NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
5ª REUNIÃO DE 2002
EM 14 DE OUTUBRO DE 2002, ÀS 14 HORAS,
NA SALA Nº 6 DA ALA SENADOR NILO COELHO
Ata Circunstanciada da 5ª Reunião, realizada
em 14 de outubro de 2002, segunda-feira, às 14h, na
Sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidên cia do Sr. Jayme Sirotsky (Vice-Presidente do Conse lho, Representante da sociedade civil), com a seguin te pauta:
1 – Radiodifusão comunitária – Relato dos
trabalhos da Comissão.
Membros da Comissão: Conselheiros Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empre -
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sas de rádio), Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão), Daniel Koslowsky
Herz (Representante da categoria profissional dos
jornalistas), Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas), Fernando
Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento
na área de comunicação social) e Conselheira Regina Dalva Festa (Representante da sociedade civil).
2 – Regionalização da Programação – Relato
dos trabalhos da Comissão.
Membros da Comissão: Conselheiros Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio), Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão), Francisco Pereira
da Silva (Representante da categoria profissional dos
radialistas) e Conselheira Berenice Isabel Mendes
Bezerra (Representante da categoria profissional dos
artistas).
3 – Serviço de Comunicação Multimídia (Resolução nº 272, de 9 de agosto de 2001, da Anatel).
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
4 – Exigência da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados, para remessa, no prazo máximo
de 90 dias, de documentação para instrução de
processos de outorga e renovação de concessões em curso no Órgão.
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
5 – Andamento das providências para agendar debate com os candidatos à Presidência da
República no plenário do Conselho.
Relator: Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
6 – Análise da Medida Provisória nº 70, de
01/10/2002, que “dispõe sobre a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, conforme o § 4º
do art. 222 da Constituição, altera os arts. 38 e 64
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, o § 3º do
art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e dá outras providências”.
Relator: Daniel Koslowsky Herz (Representante
da categoria profissional dos jornalistas)
Estiveram presentes os Srs. Conselheiros:
JAYME SIROTSKY – Vice-Presidente
(Membro titular – Representante da sociedade civil)
PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
Membro titular – Representante das empresas de rádio
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ROBERTO WAGNER MONTEIRO
Membro titular – Representante das
empresas de televisão
PAULO CABRAL DE ARAÚJO
(Membro titular – Representante de
empresas de imprensa escrita)
FERNANDO BITTENCOURT
Membro titular – Engenheiro com notório
conhecimento na área de comunicação social
DANIEL KOSLOWSKY HERZ
Membro titular – Representante da
categoria profissional dos jornalistas
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Membro titular – Representante da categoria
profissional dos radialistas
BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
Membro titular – Representante da
categoria profissional dos artistas
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
Membro titular – Representante das
categorias profissionais de cinema e vídeo
CARLOS CHAGAS
(Membro titular – Representante da sociedade civil)
RICARDO MORETZSOHN
(Representante da sociedade civil)
REGINA DALVA FESTA
(Membro suplente – Representante da
sociedade civil)
ASSUNÇÃO HERNANDES
MORAES DE ANDRADE
(Membro suplente – Representante
da sociedade civil)
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Boa-tarde, se nhoras e senhores, presidirei esta reunião em subs tituição ao nosso estimado Presidente José Paulo
Cavalcanti Filho, a quem desde de logo transfiro os
meus votos pessoais – e sei que os meus compa nheiros do Conselho a ele se incorporam –, de uma
pronta recuperação, para que tenhamos, em breve,
sua habilidosa presença na direção destes encon tros do Conselho de Comunicação Social.
Declaro aberta a 5ª Reunião do Conselho.
Os senhores receberam, creio que por meio eletrônico, cópia da Ata e notas taquigráficas da última
reunião. Segundo informações, há cópias sobre a
mesa. Pergunto aos meus colegas se há algum regis tro ou correção a ser feita nessas anotações. (Pausa.)
Se não há, consideramos que estão aprovadas
e liberadas para publicação no Diário do Senado Federal.

Dezembro

de

2002

Ainda que mencionada inicialmente a saudação
ao Dr. José Paulo, gostaria de formalmente registrar a
justificativa da sua ausência, como também a do
Alberto Dines, nosso colega, por razões de saúde.
Foram convidados os respectivos suplentes. No
entanto, o Conselheiro Manuel Alceu Affonso Ferreira
não pôde comparecer por estar participando da con clusão dos trabalhos da banca examinadora de ingresso na Magistratura de São Paulo. O Conselheiro
Antônio de Pádua Telles de Carvalho também justificou seu não-comparecimento, em virtude de viagem
inadiável anteriormente marcada.
Mais uma vez, saúdo os companheiros do Conselho.
Ato seguinte, passo a dar conhecimento ao
Conselho dos expedientes recebidos e expedidos e
das providências tomadas. A cópia desses documentos está sobre as bancadas para consulta dos Srs.
Conselheiros.
A Associação Brasileira de Imprensa encaminhou ofício em 18 de setembro de 2002, solicitando
informações sobre propostas da Comissão constituída pelo Conselho para tratar da Regulamentação da
Radiodifusão Comunitária. Este pedido está sendo
encaminhado aos integrantes da Comissão, para que
atendam ao requerido.
A Rede Brasil de Comunicação Cidadã – RBC
encaminhou ofício parabenizando o Conselho por ter
colocado em pauta o tema da radiodifusão comunitária e relatando uma série de empecilhos para o exercício das atividades das rádios e tevês que atuam
nesse segmento.
É o seguinte o documento da RBC:
RBC

–
REDE
BRASIL
COMUNICAÇÃO CIDADÃ

DE

Brasília, 10 de outubro de 2002
Ilmo. Sr. PAULO CAVALCANTI FILHO
M.D. Presidente do Conselho de Comunicação Social
Senhor Presidente
Nesta oportunidade queremos parabenizar o Conselho de Comunicação Social
por ter colocado em sua pauta o tema da radiodifusão comunitária. Para nós, que representamos milhares de pessoas físicas e dezenas de entidades que atuam na área, tal
fato é significativo de mudanças que deseja-
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mos para o bem do país e não apenas para
o setor.
Como a RBC, existem outras institui ções que defendem a radiodifusão comunitária, e saúdam a discussão neste Conselho
como necessária e urgente.
A rádios e TVs comunitárias sofrem
uma série de empecilhos no exercício de
suas atividades. Temos como problemas: a
legislação, feita para inviabilizar a atividade
das rádios comunitárias; a repressão violenta e abusiva da Polícia Federal (com o apoio
da Anatel) a cidadão e cidadãs; falta de matéria que garanta o acesso a recursos; falta
de transparência no Ministério das Comunicações; burocracia exagerada, campanhas
contra as emissoras por parte da mídia con vencional, etc.
Enfim, há uma série de dificuldades
que só conhece quem milita na área. Radiodifusão comunitária é algo novo, mas extremamente importante para a sociedade bra sileira. Ela está entregue, a princípio, a associações de poucos recursos que, com
alma, sangue (as vezes literalmente, quando recebem a “visita” da PF) e muita disposição, fazem a comunicação sem interesses
financeiros.
Exatamente por este motivo, nos colo camos a disposição deste Conselho para
que aí, através de um nosso representante,
possamos expressar nossas angústias e
nossas certezas, nossas lutas e nossas vitórias, e, desse modo, os senhores e as se nhores possam balizar suas decisões.
Pela nossa história, e pela história do
movimento, construído por esta e outras en tidades, e por pessoas que investiram sua
vida nessa causa que visa a mudança da
sociedade brasileira para uma vida melhor,
expressamos nossa absoluta convicção de
que sem este debate frente a frente, nenhum relatório mostrará a verdade que está
nas ruas.
A verdade é a voz das rádios comuni tárias, são as imagens da TV comunitária. E
só ouvindo e vendo a gente que faz radiodifusão comunitária, vis-a-vis, é possível conhecer o que é o movimento de fato. Papéis
não bastam. Papéis expressam a realidade
mas não se constituem na realidade. Se não
podemos levar uma rádio comunitária ao
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Congresso Nacional, então que escutem a
voz de quem faz rádio, e sabe, na pele e no
coração, o que ela é. Gostaríamos de contar isso para aqueles que, naturalmente, não
têm o contato diário com o veículo que está
fazendo uma revolução no país.
Portanto, por todos esses motivos, nos
colocamos à disposição deste Conselho
para realização de um encontro aonde debateríamos a realidade das rádios e TVs comunitárias.
Atenciosamente
SEBASTIÃO SANTOS
Coordenador da RBC
No que tange às correspondências expedidas,
cumprindo decisão tomada por este Conselho em
sua última reunião, a Presidência encaminhou ofício
ao Presidente do Conselho Diretor da Anatel, Dr.
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira, solicitando in formações a respeito do serviço de comunicação
multimídia, regulamentado pela Resolução n.º 272,
de 9 de agosto de 2001, e requerendo o sobrestamento dos pedidos de autorização desse serviço,
em tramitação naquele órgão, até que o assunto
seja suficientemente esclarecido ou adequadamente
solucionado. Esse assunto corresponde ao Item 3
da pauta de hoje, que será posteriormente relatado
pelo Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto.
É o seguinte o ofício expedido:
CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OF. CCS Nº 29/2002
Brasília, 25 de setembro de 2002
Exmº Sr.
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL
Setor de Autarquias Sul – Quadra 06 Blocos “E” e “H”
70.070-940 – Brasília/DF
NESTA
Senhor Presidente,
Conforme determinação do Conselho
de Comunicação Social, em reunião ocorrida em 2 do corrente mês, venho expor o
que segue:
1. Entre os assuntos em discussão no
Conselho, consta o Serviço de Comunica-
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ção Multimídia, regulamentado pela Resolução nº 272, de 9 de agosto de 2001. Preocupa o Conselho, sobretudo, a possibilidade
de geração de conteúdo de radiodifusão por
meio desse serviço.
2. Assim sendo, o Conselho deliberou
consultar V. Exª a respeito de quais as providências ou sistemática de fiscalização, con cebidas pela Anatel, para evitar tal geração
de conteúdo, promovida em discordância
com o propósito do serviço ou com os prin cípios estatuídos no art. 221 da Constituição
Federal.
3. Finalmente, dentro do espírito de co laboração entre as instituições, requer o
Conselho que V. Exª determine o sobrestamento da tramitação de pedidos e abstenha-se de conceder novas autorizações, até
que seja suficientemente esclarecida ou
adequadamente solucionada a questão em
comento.
Na oportunidade, renovo protestos de
estima e consideração.
Atenciosamente, – Conselheiro José
Paulo Cavalcanti Filho, Presidente.
Finalmente, a Presidência informa que,
em defesa da liberdade de imprensa, encaminhou ofícios ao Dr. Paulo Cabral, Presidente do Correio Braziliense e nosso estimado companheiro de Conselho, e ao Sr.
Ricardo Noblat, Diretor de Redação do citado jornal, apresentando-lhes a solidariedade
do Conselho relativamente ao episódio das
agressões morais contra eles cometidas na
campanha eleitoral por candidato ao Governo do Distrito Federal.
São os seguintes os ofícios expedidos:
CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OF. CCS Nº 32/2002
Brasília, 30 de setembro de 2002
Exmº Sr.
Dr. PAULO CABRAL
Presidente do Correio Braziliense
Caro Senhor,
Expoente na defesa da liberdade,
como todos nós sabemos, pelo seu passado
de humildade, de correção e de luta, rece-
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bemos, com o choque natural das pessoas
dignas, as inaceitáveis agressões, por parte
de candidato do governo do Distrito Federal,
a V. Sª e a um jornal comprometido com a
democracia, como o Correio Braziliense, por
V. Sª dirigido.
Solidários na sua defesa e na defesa
da própria liberdade de imprensa, o Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar
do Congresso Nacional, manifesta a sua
mais ampla solidariedade a V. Sª e ao Cor reio Braziliense.
Atenciosamente, – Conselheiro José
Paulo Cavalcanti Filho, Presidente.
CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OF. CCS Nº 33/2002
Brasília, 30 de setembro de 2002
Ilmº Sr.
Dr. RICARDO NOBLAT
Diretor de Redação do Correio Braziliense
Caro Senhor,
Em nome do Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, receba V. Sª e sua esposa, D. Rebeca Scatrut, nossa mais viva solidariedade às
agressões sofridas por parte de candidato
ao Governo do Distrito Federal. Porque essa
agressão não ofende apenas pessoas honradas, como V. Sª e sua esposa, mas ofen de a própria liberdade de imprensa.
Atenciosamente, – Conselheiro José
Paulo Cavalcanti Filho, Presidente.
A Subsecretaria de Taquigrafia solicitou que, ao
dar a palavra aos oradores, eu registrasse o nome e
a representação de cada um para melhor aproveitamento desse excelente trabalho que tem sido apresentado pelos nossos companheiros da Taquigrafia
do Senado. Se eu me omitir, por favor, declinem sua
posição, que ficará anotada nos registros.
ITEM 1
Radiodifusão comunitária – Relato dos trabalhos
da Comissão.
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Membros da Comissão: Conselheiros Paulo Macha do de Carvalho Neto (Representante das empresas
de rádio), Roberto Wagner Monteiro (Representante
das empresas de televisão), Daniel Koslowsky Herz
(Representante da categoria profissional dos jorna listas), Francisco Pereira da Silva (Representante da
categoria profissional dos radialistas), Fernando Bit tencourt (Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social) e Conselheira Regina
Dalva Festa (Representante da sociedade civil).
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Passaremos ao
primeiro item da pauta, que se refere às atividades
da Comissão da Radiodifusão Comunitária, com posta pelos Conselheiros: Pau lo Machado de Carva lho Neto, Representante das empresas de rádio; Ro berto Wagner Monteiro, Representante das emisso ras de televisão; Francisco Pereira da Silva, que re presenta a categoria profissional dos radialistas;
meu conterrâneo Daniel Koslowsky Herz, Represen tante da categoria profissional de jornalistas; Fer nando Bittencourt, Engenheiro com notório conheci mento na área de comunicação social – o registro
de notório conhecimento reitera uma verdade, isto é,
ele tem realmente notório conhecimento –, e Regina
Dalva Festa, Representante da sociedade civil.
Coloco a palavra à disposição para que um dos
membros da Comissão relate o tema.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – So licito a palavra, Sr. Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto, repre sentante das empresas de rádio.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, gostaria, em primeiro lugar, de saudá-lo e
de manifestar nossa alegria e satisfação ao vê-lo pre sidir esta reunião do Conselho hoje.
Com relação ao assunto radiodifusão comunitá ria, por razões diversas, não tivermos oportunidade
de nos reunirmos. Tenho a impressão de que esse assunto fica prejudicado. Apesar de ter algo a ser deba tido, entendo que isso deveria ter sido feito durante a
reunião nos trabalhos de Comissão.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Algum dos Con selheiros quer-se pronunciar a respeito do tema?
Concedo a palavra à Srª Regina Festa, da socie dade civil.
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A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Boa-tarde, Sr. Presidente. É
um prazer tê-lo conosco.
Eu gostaria de fazer uma proposta a esta Comissão. No período em que não pudemos nos reunir,
fiz alguns levantamentos que posteriormente serão
relatados para todos os membros do Conselho aqui
presentes, a respeito das questões orçamentárias.
Um dos pontos importantes é que todos os trabalhos
de que esta Comissão necessitar até o período de
2003 devem ser requeridos às próprias Comissões
do Senado Federal. Portanto, sugiro a realização de
uma pesquisa pelas Comissões do Senado Federal,
ou pela que for adequada, a respeito do estado da radiodifusão comunitária no Brasil que pudesse subsidiar os trabalhos dessa Comissão e que essa pesquisa
contivesse os seguintes itens: o marco legal da radiodifusão comunitária no Brasil; a capacidade do Governo de atender ao processo democrático; uma análise das instituições de Governo envolvidas; as convenções internacionais assinadas pelo Governo bra sileiro que se referem às questões da radiodifusão comunitária. Também gostaria de conhecer a posição
dos segmentos representativos da sociedade ligados
ao tema. E, finalmente, gostaria de obter propostas e
perspectivas.
Solicitaria, se fosse possível, que o Senado encaminhasse o pedido dessa pesquisa e que tal documento nos fosse entregue até fevereiro do próximo
ano, para que subsidiasse essa Comissão. É um prazo bastante longo, mas o tema é também bastante
complexo. Acredito que isso poderia ajudar essa Co missão a tomar decisões mais democráticas.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Muito obrigado
pela colaboração.
Tenho a impressão de que o procedimento –
não estou afeito aos aspectos processuais – é encaminhar a solicitação à Assessoria do Senado. Pergunto aos demais Conselheiros presentes se têm alguma
objeção à solicitação da Conselheira Regina Festa.
(Pausa.)
Se não têm, submeteremos à apreciação dos
nossos diligentes secretários o encaminhamento à
Assessoria do Senado para que nos obtenha esse
relato.
Concedo a palavra ao Conselheiro Daniel Koslowsky Herz, Representante da categoria profissional
dos jornalistas.
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O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, reitero a já afirmada saudação feita
pelos demais membros que me antecederam em re lação à sua presidência nesta sessão, o que muito
nos orgulha.
Gostaria de registrar que o nosso Regimento
Interno, feito de forma sucinta para dar cobertura ao
período inicial de instalação do Conselho, foi extrema mente econômico em relação às definições das co missões. Ele dedicou a esse tópico um capítulo, mas
apenas um parágrafo prevê que o Conselho terá co missões que atuarão como elemento auxiliar nos
seus trabalhos. Não há nenhuma especificação adici onal que permita ou que aponte a operacionalidade
dessas comissões.
Fazemos parte, juntamente com o Conselheiro
Fernando Bittencourt e o Conselheiro Geraldo Perei ra dos Santos da Comissão de Tecnologia Digital e
defrontamos-nos com um problema semelhante ao
que a Comissão encarregada de tratar da radiodifu são comunitária parece estar se referindo, que é a
inorganicidade decorrente da falta de atribuições.
Penso que deveria ser definido provisoriamente,
complementando as definições do Regimento Inter no, o aspecto elementar de que cada comissão tenha
um coordenador para o desenvolvimento dos aspec tos operacionais, pelo menos para convocar reunião,
distribuir as matérias, ar ticular as agendas, dar segui mento aos encaminhamentos definidos pela comis são. Enquanto essa Comissão de Radiodifusão Co munitária não tiver designado um coordenador preli minarmente será difícil produzir efeitos.
Então a proposta é que se defina um coordena dor encarregado de dar funcionalidade a esta Comis são e que, posteriormente, a Comissão desenvolva
seus trabalhos e encontre uma condição de operação
satisfatória e mais permanente. Se não acontecer
isso, corremos o risco de não termos nenhuma ativi dade efetiva da Comissão até a próxima reunião do
Conselho. Assim, a proposta é que se defina já, nesta
reunião, uma condição de operacionalidade desse
grupo de assessoramento do Conselho.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Conselheiro, o
senhor está sugerindo que essa condição seja por
meio da designação de um Coordenador, mesmo que
isso não esteja formalmente no nosso Regimento
Interno?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
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Sim, para tratar dos aspectos operacionais, conciliar
agendas, enfim, deflagrar as iniciativas que permitirão à Comissão funcionar efetivamente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Considero pertinente. Penso que devemos fazer isso. Permita-me dizer até que, na leitura das atas, observei que o nosso
Presidente estava cauteloso com relação ao funcionamento e às nossas rotinas, porque se trata de um
organismo novo. Não temos ainda as condições de
formato para muitos eventos definidos.
Penso que é assim que deve ser um organismo
que, desde o início, foi imaginado como aquele que
buscaria o consenso entre os seus componentes.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, ainda no sentido de contribuir, gostaria de esclarecer que, na Comissão de Tecnologia
Digital, antecipando a necessidade de regulação
dessas relações, estabelecemos entre os membros
um protocolo que define o papel dessa coordenação.
Então, colocamos à disposição das outras comissões e grupos de trabalho que venham a se constituir as definições que especificam as funções desse
trabalho de coordenação, de caráter fundamentalmente operacional.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Ao mesmo tem po em que acolho pessoalmente a sugestão do Con selheiro Daniel Koslowsky Herz, gostaria de colocá-la
em apreciação, para saber se não há nenhuma posição contrária dos nossos demais Conselheiros.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, concordo com a sugestão do Conselheiro
Daniel Koslowsky Herz e proponho que essa coordenação seja feita pela própria Conselheira Regina Dalva Festa. Proporia também que, dentre os levantamentos que ela, com muita propriedade, solicitou,
também fossem incluídos todos os projetos de lei re ferentes à matéria tratados tanto no Senado Federal
quanto na Câmara dos Deputados.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Se não há objeções, penso que poderíamos, então, dedicar-nos,
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neste instante, a designar os Coordenadores das Co missões já constituídas, considerando que, na even tualidade de novas constituições na reunião de hoje,
já partiríamos da premissa de que deveria haver um
Coordenador.
Então, preciso do auxílio dos colegas. Já está
constituída uma Comissão para Radiodifusão Comu nitária – para essa, a sugestão do Conselheiro Paulo
Machado de Carvalho Neto é a de que a Coordenado ra seja a Conselheira Regina Dalva Festa. Está em
apreciação. (Pausa.)
Com a concordância unânime, está designada
Coordenadora a Conselheira Regina Dalva Festa.
Temos uma Comissão de Tecnologia Digital.
Precisarei de socorro se omitir alguma delas.
A segunda que eu sugeriria é a Comissão de Digitalização da Televisão.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenhei ro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Sr. Presidente, penso que o modelo me lhor é o utilizado na Comissão de Tecnologia Digital:
os membros da Comissão reuniram-se e concorda ram sobre qual seria o coordenador. Ficou definido,
então, que o Coordenador seria o Sr. Daniel Kos lowsky Herz.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Perfeito.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenhei ro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Esse modelo de indicação do coordena dor pelo grupo é o melhor. Mas, enfim, o coordenador
também pode ser indicado nesta reunião.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Perfeito, Sr. Fernando. Não tenho objeção quanto a isso. Mas como
estamos vendo casos anteriores e como estamos re unidos em Conselho, este caminho me parece demo crático: estabelece-se um coordenador entre os com ponentes e estamos resolvidos aqui.
Desculpem-me. Falei antes em tecnologia digi tal da televisão, mas o nome é Introdução da Tecnolo gia Digital na Comunicação Social.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Roberto Wagner Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Solicito a V.
Sª, se possível, que eu participe dessa Comissão de
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Tecnologia Digital, visto que represento aqui as televisões. Faço parte da Radiodifusão Comunitária e da
Regionalização da Programação, mas fui instado, por
televisões, para que também participasse dessa Co missão sobre TV Digital.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tenho certeza de
que a sua participação será acolhida de bom grado
pelos demais Conselheiros, porque estou vendo todos manifestarem o seu “sim”.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Eu corroboro. Temos, então, como membro da Comissão de Introdução à Tecnologia Digital na Comunicação Social, a
partir da próxima reunião, o Conselheiro Roberto
Wagner Monteiro.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Sr. Paulo Machado de Carvalho Neto.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, aproveito a sugestão do Conselheiro Roberto Wagner Monteiro para solicitar a minha indicação para a mesma Comissão.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Estamos recebendo participações que certamente ajudarão nas discussões. Os senhores representantes acolheram as sugestões. Há aqui uma Comissão que está ficando cada
vez mais de peso, sobretudo agora. Pena que o José
Paulo não esteja presente para participar. Aliás, na
próxima reunião, estará muito mais elegante.
É Coordenadora da Comissão de Radiodifusão
Comunitária a Conselheira Regina Dalva Festa, e da
Comissão de Tecnologia Digital, o Conselheiro Daniel
Koslowsky Herz. Falta designarmos um coordenador
para a Comissão de Regionalização da Programação
de Televisão e Rádio, cujos componentes são: Paulo
Machado de Carvalho Neto, Roberto Wagner Monteiro, Berenice Isabel Mendes Bezerra e Francisco Pereira da Silva. Há alguma nominação?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Coordenador, indico o nome do Conselheiro Paulito.
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Vice-Presidente, Srªs e Srs. Conse lheiros, boa tarde a todos. Gostaria de tecer algumas
considerações e de dar uma satisfação para a plená ria do Conselho de Comunicação Social pela “apa rência” de que os trabalhos dessa Comissão não es tão evoluindo.
Infelizmente, não tivemos oportunidade, até
agora, de fazer sequer uma única reunião dos mem bros da Comissão. Nesse sentido, por mais que con corde com o Dr. Wagner sobre a capacitação do Dr.
Paulito para a Presidência, acredito que também, no
mesmo espírito democrático, devêssemos conversar
um pouco entre nós, membros da Comissão, para decidir sobre o nome e para apontar a coordenação, se
houver a concordância, assim como ocorreu nas ou tras duas Comissões.
No entanto, vimos avançando com esse traba lho. Já são mais de quatro ou cinco reuniões que te mos realizado: um Fórum do Audiovisual da Firjan, no
Rio de Janeiro; outro com produtores independentes,
no Rio Grande do Sul; reuniões em Brasília e no Nordeste. Sentimo-nos tranqüilos, pois, para desenvolver
esse trabalho, na medida em que o processo eleitoral,
com o segundo turno, está nos dando certo tempo
para que o trabalho possa ser desenvolvido com mai or profundidade, com maior clareza.
Esta é uma Comissão extremamente importan te. É preciso regulamentar esse artigo da Constitui ção. Há uma expectativa muito grande de empresas e
profissionais independentes para saber de que modo
será conduzido esse processo.
Peço aos companheiros da Comissão que te nham um pouquinho de paciência. Se for o caso, ain da hoje poderemos conversar e deliberar sobre a co ordenação desta Comissão.
Há mais de um ano, a partir do nosso trabalho
no Fórum Nacional de Democratização da Comunica ção, estamos analisando toda a questão da tecnolo gia. Temos trabalhado. Participamos de consultas pú blicas promovidas pela Anatel. Esse processo de digi talização aumentará, sem dúvida, a demanda de con teúdo de produção audiovisual. Por isso me sinto res ponsável perante os meus representados no Brasil in teiro e entendo que preciso inteirar-me dos mínimos
detalhes para participar ativamente desse processo.
Solicito também, neste momento, que me pare ce bem oportuno, a participação nesta Comissão do
processo de digitalização da TV brasileira.
Muito obrigada.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Sr. Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Di ante da exposição da Conselheira Berenice, com mui ta honra, abro mão da função de coordenador para
que essa coordenação possa ser feita por ela. Sugiro
que a coordenação desta Comissão mantenha relacionamento muito estreito com a Subcomissão pertinente ao assunto na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Eu não havia entendido. Penso que a Conselheira Berenice sugeriu
que a própria Comissão designasse, depois, o seu
coordenador. Prefiro acolher esse tipo de sugestão, já
que haverá, depois, entre os componentes, a condição de fazê-lo.
Reitero que estamos em busca de soluções
consensuais, que terão de ser aventadas e amplamente discutidas para que possamos exercitar o pa pel que foi estabelecido para este Conselho.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – O Conselheiro
Paulito tem a palavra.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Entendo que a coordenação de qualquer uma das
Comissões pressupõe alguém que convoque as reuniões, que concilie agendas, para que isso possa,
eventualmente, ser referendado pela própria Comissão. Entendo que deve haver alguém, repito, que num
primeiro instante se encarregue de conciliar as agendas, que marque a data e que traga as pessoas a
esse primeiro encontro.
A minha sugestão é no sentido de que a Conselheira Berenice se encarregue disso, nesse primeiro
momento, já com o meu voto antecipado da continuidade dela nessa coordenação.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Estamos sendo
solicitados a proferir um voto de aclamação.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
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dos artistas) – Não, não entendo dessa forma. Conse lheiro Paulito, agradeço-lhe a gentileza. Na realidade,
não tive a intenção de estabelecer uma disputa ou
uma reivindicação pela coordenação. Vejo, como o
senhor, que essa é uma função importantíssima, de
caráter funcional e que, infelizmente, nenhum de nós
quatro, até este momento, teve qualquer iniciativa.
Surpreende-me esse entendimento. Se fosse para le var como critério a iniciativa, o coordenador deveria
ser o Dr. Roberto Wagner, porque foi ele quem se co locou inicialmente.
A minha fala tinha o objetivo de dar aos demais
senhores membros da Comissão conhecimento do
trabalho que vínhamos desenvolvendo e também,
num segundo momento, fazer com que, ao longo des ta tarde, reservemos alguns minutos para conversar,
porque, na realidade, não o fizemos até agora. Então,
prefiro manter essa posição, até para ter oportunida de de conversar com V. Sªs, o que me dará um grande
prazer.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
Seria interessante objetivarmos nossas inter venções, visto que o relógio está contra nós. Nas próximas intervenções, não deveríamos manter essa troca de cordialidade, que, apesar de nos alegrar bas tante, toma muito o nosso tempo.
Muito obrigado.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Acolho a ponde ração do Conselheiro Francisco Pereira da Silva. Ten taremos manter a reunião mais em ordem.
Concedo a palavra ao Conselheiro Fernando
Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenhei ro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Creio que valeria a pena aproveitar a
oportunidade para discutir o papel das Comissões e
do Conselho de Comunicação Social. A minha im pressão é de que a maioria dos Conselheiros se preocupa com a possibilidade de as Comissões trazerem
para o Conselho assuntos não-resolvidos. Não enten do que seja assim.
As Comissões apresentam aspectos mais técni cos e detalhados sobre os assuntos, trazendo-os ao
Conselho para serem debatidos por todos. Portanto,
não vejo necessidade também de que, em cada Co missão, participem todos os Conselheiros, haja vista
que os temas serão encaminhados ao Plenário do
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Conselho para serem discutidos, a fim de que cada
um dê sua opinião.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tenho a impressão de que estamos falando a mesma linguagem.
Entendo que este é efetivamente o papel das Comissões: apurar e trazer assuntos à discussão do Conselho com as facilidades possíveis.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Boa-tarde a V. Sª e aos demais Conselheiros.
Peço desculpas a todos, pois talvez devesse ter
feito esta intervenção antes do primeiro ponto de pauta. Os assuntos até agora tratados, que ficaram fixos
nas Comissões, pressupõem um tema que também
faz parte de outra Comissão: a questão orçamentária.
Todos esses trabalhos, reuniões e audiências presumem despesas, custos e gastos. Muito embora, na última reunião do dia 2 de setembro, essa matéria te nha sido relatada e conduzida para a reunião de hoje,
ela não consta da pauta. Talvez tenha sido uma falha
minha e da Conselheira Regina Dalva Festa – já que
fazemos parte dessa Comissão – no sentido de não
termos solicitado por escrito a inclusão desse tema
na pauta de hoje. Entretanto, entendíamos que, por
estar em suspenso, automaticamente, estaria ele na
pauta.
Sr. Presidente, solicito a V. Sª, com sua licença e
a dos demais Conselheiros, havendo tempo na pauta
de hoje, que a Conselheira Regina Dalva Festa e eu,
ao término da reunião, apresentemos nossos trabalhos até agora realizados e um prévio relatório sobre
eles, porque os consideramos de crucial importância
para o funcionamento das Comissões e, evidentemente, do próprio Conselho.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – De minha parte,
não vejo objeção. Se os demais Conselheiros estão
concordes, acrescentaremos o pedido de V. Sª, se
houver disponibilidade de tempo.
Apenas para confirmar, percebi, nas atas anteriores, que a duração das sessões de plenário tem sido
até as 17 horas.
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Item 2
Regionalização da Programação – Relato dos trabalhos da Comissão.
Membros da Comissão: Conselheiros Paulo Macha do de Carvalho Neto (Representante das empresas
de rádio), Roberto Wagner Monteiro (Representante
das empresas de televisão), Francisco Pereira da
Silva (Representante da categoria profissional dos
radialistas) e Conselheira Berenice Isabel Mendes
Bezerra (Representante da categoria profissional
dos artistas).
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Se não houver
mais nenhum desejo de discutir o Item 1, passarei
formalmente ao Item 2 da pauta, que diz respeito à
regionalização da programação, cujos Conselheiros
foram nominados anteriormente, e, inclusive, já se
manifestaram sobre o assunto.
Antes de transferir a palavra aos membros da
Comissão, informo que, na primeira semana de outubro, o Secretário Nacional de Justiça do Ministério da
Justiça, Dr. Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, fez
contato com o Secretário-Geral da Mesa do Senado,
Dr. Raimundo Carreiro Silva, solicitando a indicação
de um representante do Conselho de Comunicação
Social para participar de reunião no Ministério, a fim
de discutir a proposta de criação de comitê composto
por representantes do Governo, da sociedade civil, de
empresas e categorias profissionais para discutir
classificação indicativa de programação. Esse contato, entretanto, foi feito às vésperas da reunião. O Dr.
Raimundo Carreiro da Silva procurou contatar Conse lheiros residentes em Brasília, mas não pôde viabili zar a participação de um membro do Conselho na re união.
Feito o registro – esse é um tema controvertido
e, às vezes, explosivo –, passo a palavra aos mem bros da Comissão, que, até este momento, não tinha
um Coordenador. A palavra, entretanto, está com
eles. Alguém deseja pronunciar-se?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra à Conselheira Berenice Isabel Mendes Bezerra.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, considero que tenha fei to, ainda que extemporaneamente – peço perdão por
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isso –, o relato possível até este momento. Desse
modo, gostaria de ouvir os demais companheiros, na
medida em que ainda não articulamos um relato conjunto, o que espero fazermos a partir de hoje.
Obrigada.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Algum dos demais Conselheiros integrantes desta Comissão deseja fazer uso da palavra?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Roberto Wagner Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, o Projeto de Regionalização, da Deputada
Jandira Feghali, foi apensado ao do Senador Antero
Paes de Barros. Posteriormente, li que o Deputado
Marcelo Barbieri estava com a responsabilidade pelo
projeto, mas S. Exª não foi reeleito. Então, não sei se o
projeto está com o Senador ou na Câmara dos Deputados. Pergunto se alguém sabe onde se encontra o
Projeto de Regionalização.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Pessoalmente,
não tenho resposta a essa indagação. A informação
está sendo prestada pela Secretaria.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Obtive a informação de que o projeto estaria na Câmara, na
Subcomissão. O Deputado Marcelo Barbieri declarou
à Folha de S.Paulo que, quando retornasse das eleições, no início do mês de novembro, tentaria colocá-lo em votação.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – S. Exª tinha es perança de ser reeleito.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Como o
Deputado Marcelo Barbieri não se reelegeu, gostaria
de saber como está o projeto.
Sr. Presidente, a respeito do encontro no Ministério da Justiça, eu estava em Brasília na véspera da
reunião. O Dr. Raimundo Carreiro ligou-me, mas não
pude comparecer porque viajei. Entretanto, houve outra reunião, de que participei, para discutir, inclusive, a
Portaria que será assinada pelo Sr. Ministro.
Estarei lá representando a Abratel. Certamente,
o Conselho indicará um representante se houver inte-
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resse. Como Representante da radiodifusão, estava
eu. Havia também vários artistas e alguns autores. A
reunião serviu de preparação de uma agenda ad fu turum e da redação final da Portaria do Sr. Ministro
que, de fato, implementará esse comitê. Está-se dis cutindo, inclusive, um nome, mas ficou claro que não
se refere à censura. Será tão-somente um comitê que
possa falar, discutir e apresentar alguma sugestão ao
Ministro.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – A minha propos ta é de que, conhecida a data da reunião, esta seja in formada, por meio da Secretaria, a todos os Conse lheiros e, em especial, aos que participam da Comis são específica.
Evidentemente, esse é um assunto em que há
abrangência de interesses, e V. Sªs conhecem a com plexidade. O aspecto da regionalização da programa ção tem características. No nosso caso, de operado res fora do eixo Rio–São Paulo, há uma experiência
bastante expressiva a respeito do que se pode e do
que não se pode fazer nesse sentido. Trata-se de um
tema que terá que ser examinado com extrema aten ção, porque já vimos, nas primeiras discussões sobre
os projetos existentes, que eles não estão cuidando
adequadamente das possibilidades e das condições
que cada mercado terá para cumprir uma eventual le gislação.
Algum outro aporte para esse tema?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tem a palavra o
Conselheiro Paulo Machado.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, com referência à reunião no Ministério da
Justiça, para a qual, evidentemente, a nossa entida de, a Abert, também foi convidada, por uma questão
ética, entendemos que não devemos participar dela,
porque a nossa entidade defende a classificação indi cativa, sem que haja qualquer possibilidade do estabelecimento de critérios outros que não exclusiva mente indicativos.
Tivemos um encontro prévio com o Sr. Secretá rio, expusemos a nossa posição e dissemos as ra zões pelas quais não estaríamos comparecendo.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Entendo respei tável a sua posição, a sua condição de representante
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da entidade, mas a informação aos demais Conselheiros deverá ser feita e o juízo de participação de cada
segmento deverá ser tomado de acordo com a sua
consciência.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tem a palavra o
Sr. Conselheiro Carlos Chagas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da sociedade civil) – Gostaria de manifestar a posição da
Associação Brasileira de Imprensa exatamente como a
posição expressa agora pelo Conselheiro Paulito.
A ABI se nega a participar de qualquer coisa
que não seja exclusivamente classificatória nessa
matéria.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Está registrado e
não me cabe fazer outro tipo de apreciação na condição de Presidente desta reunião do Conselho, por que, se eu fosse colocar o meu ponto de vista, seria
exatamente igual aos externados pela ABI e pela
Abert.
Por tudo o que conheço do mercado nacional e
do internacional, esse é o melhor caminho. Às vezes é
o mais penoso, mas preferiria abstrair uma visão pessoal e deixar que isso fosse apreciado pelos demais
componentes do nosso Conselho.
Há mais alguma colocação quanto a esse tópi co? (Pausa.)
Item 3
Serviço de Comunicação Multimídia (Resolução
nº 272, de 9 de agosto de 2001, da Anatel).
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho
Neto (Representante das empresas de rádio)
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Passaremos ao
Item 3 da nossa pauta, que diz respeito ao serviço
de comunicação multimídia.
Com a palavra o Conselheiro Paulo Machado de
Carvalho Neto, a quem aproveito a oportunidade para
pedir que também nos informe sobre o documento,
por ele encaminhado aos demais membros do Con selho, que contém as resoluções aprovadas pelo Plenário da XXXII Assembléia-Geral da Associação
Internacional de Radiodifusão – AIR, ocorrida entre 2
e 4 de outubro, no Rio de Janeiro.
Tem a palavra o Sr. Conselheiro.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, com referência ao assunto multimídia, recebemos hoje uma correspondência enviada pelo Pre sidente do Conselho, Conselheiro José Paulo Caval canti Filho, ao Sr. Presidente da Anatel, Agência Nacio nal de Telecomunicações, na qual S. Sª solicita o so brestamento da tramitação de pedidos e da concessão
de novas autorizações para o serviço multimídia.
Gostaria de perguntar se a Secretaria do Conse lho recebeu alguma resposta a essa correspondência.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Temos alguém
da Secretaria disponível para dar essa informação?
(Pausa.)
Sr. Conselheiro, até o momento em que recebi
esses papéis, não havia menção a correspondência
recebida nesse sentido.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, tive a oportunidade de enviar aos Srs.
Conselheiros um relato que estava incumbido de fazer, inclusive rememorando a introdução desse servi ço, e uma explanação a respeito da preocupação que
tem o setor de radiodifusão quanto ao tráfego de con teúdo nesse sistema sem qualquer tipo de controle,
razão pela qual, na conclusão do nosso relatório, su gerimos que este Conselho de Comunicação Social
recomende à Anatel que defina, como deveria ser de finido desde a edição do regulamento do serviço em
tela, que o serviço de comunicação multimídia é ape nas um serviço de transporte de sinais, e não um serviço que venha a permitir a distribuição de conteúdos.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Os Srs. Conse lheiros receberam essa sugestão encaminhada pelo
Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto, que
está em apreciação. Apenas gostaria de aduzir um
comentário. Este será um dos tantos momentos em
que vamos encontrar, o Conselho, como, de resto, a
sociedade toda e o Congresso Nacional, uma super posição muito grande, que nasce ou, por outra, que
se fortalece de modo especial a partir do mundo digi tal, em que as linhas vão ficando mais embaraçadas,
fazendo com que alguns campos que antes eram mui to claros hoje fiquem numa linha gris, em que não há
definição do que é nitidamente telecomunicação e comunicação social.
Feitas essas pequenas observações prelimina res, o assunto está à disposição dos comentários dos
demais Conselheiros.
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Com a palavra o Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, no exercício da representação dos jornalistas, consideramos que o relatório apresentado
pelo Conselheiro Paulito aponta preocupações que
partilhamos e que dizem respeito à possibilidade de
que a prestação desse serviço ultrapasse as características específicas de telecomunicações para a qual
originalmente está configurado, caracterizando-se
como serviço de comunicação social. Desta forma, indevidamente, assumindo as características de comunicação social, potencialmente teria condições de violar os dispositivos constitucionais que submetem as
atividades de comunicação social a determinadas características especiais de atuação. Então, concordamos com essas ponderações e esses riscos que es tão envolvidos nessa forma com que o serviço de co municação multimídia está regulamentado. Concordando com essas preocupações, procuramos ir um
pouco além do que o Conselheiro Paulito sugeriu, não
só indicando uma configuração conceitualmente mais
adequada, mas propondo algumas iniciativas mais
efetivas tanto da parte da Anatel quanto da parte do
próprio Conselho.
Então, sugerimos, como decorrência das observações contidas no relatório do Conselheiro Paulito,
que o Plenário do Conselho encaminhe uma recomendação à Mesa do Senado Federal, contendo uma
solicitação a ser encaminhada à Anatel, dirigida pelo
Conselho de Comunicação Social.
Na última reunião do Conselho, tratamos do assunto e, devido à forma como ele foi abordado, definimos que o Presidente encaminharia à Anatel comentários e solicitações de esclarecimentos e uma sugestão de que fosse sobrestada a tramitação de pedidos.
No entanto, não obtivemos resposta. E, como temíamos, foi desconsiderada a sugestão feita pelo Conselho por intermédio de seu Presidente. Portanto, creio
que agora devemos adotar os caminhos regulares de
envolvimento do Congresso Nacional, para que pas semos a nos dirigir em relação ao assunto à Mesa do
Senado Federal, que encaminhará a solicitação na
medida em que considerar oportuna e relevante a solicitação feita pelo Conselho. Assim, foi encaminhado
por escrito a todos os membros.
A proposta é de que o Plenário do Conselho encaminhe uma recomendação à Mesa do Senado Federal, nos termos aqui propostos, e que tal recomendação consista em que a Mesa do Senado encaminhe a solicitação do Conselho ao Presidente do Conselho Diretor da Anatel.
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O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Há, portanto,
uma sugestão que ratifica, de certa forma, a sugestão
do Conselheiro Paulito, em face da circunstância de a
Anatel não ter respondido à correspondência enviada
pelo Conselho, de que se utilize o caminho formal de
recomendação à Mesa do Senado Federal.
Alguma apreciação sobre a proposta que está
sendo sugerida pelo Conselheiro Daniel Koslowsky
Herz no que se refere ao passo seguinte, o encami nhamento à Mesa do Senado Federal? Já não falo sobre a forma e o conteúdo, o que creio que, de certa
forma, poderá ser rapidamente consolidado pelos
dois Conselheiros que fazem a sugestão.
Se não há objeção, aceitamos a sugestão feita
pelos Conselheiros Paulito e Daniel de que se redija
uma recomendação à Mesa do Senado Federal com
a reiteração das posições já externadas diretamente
pelo Conselho à Anatel.
Conselheira Berenice Isabel Mendes Bezerra, V.
Sª tem a palavra.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, obviamente a questão é
bastante complexa. Por essa razão, devemos ser cautelosos ao tratá-la. Entendo perfeitamente o ponto de
vista e a sugestão do Conselheiro Paulo. No entanto,
não vejo que eficácia teria, se não obtivemos sequer a
resposta a uma solicitação formal do Conselho ao
Presidente do Conselho Diretor da Anatel, encami nharmos a eles uma definição nossa, que, no fundo,
transcende a questão semântica. Há uma outra coisa
que está em jogo, que é um mercado em abertura; o
que está em jogo é dinheiro.
Seria importante também que, ao transmitir conteúdo, as empresas fossem sujeitas ao mesmo tipo
de controle legal, institucional, operacional, tributário
a que a radiodifusão tradicional está sujeita. Essa é a
questão.
Creio que talvez seja precipitado dizermos, an tes de apresentado o relatório da Comissão que trata,
estuda e aprofunda a questão da digitalização, se se
trata ou não de um novo serviço e se será ou não tra tado dessa ou daquela forma. Portanto, minha suges tão é que seja por intermédio da Mesa do Senado,
porque, se acatar a nossa sugestão, mesmo não sen do atendida, a Mesa tem poderes para disciplinar a
questão por meio de decreto legislativo, instrumento
de que não dispomos. Por intermédio da Mesa do Se nado, será possível a paralisação dessas concessões
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até que a Comissão de Tecnologia Digital se manifeste de forma mais profunda.
Muito obrigada.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – A Conselheira
Berenice aportou um agregado de cautela ao que estamos fazendo, sem tirar o mérito do que devemos.
Essas discussões, Conselheira, vão esbarrar
nesse aspecto com freqüência. Estamos discutindo
decorrências da digitalização que ora atingem os se tores de telecomunicações, ora atingem o rádio, ora
atingem a televisão, ora atingem a informática. Então,
teremos que verificar de que forma o Conselho, que é
um órgão assessor do Congresso Nacional, terá que
se comportar com relação ao assunto.
Entendo que essa recomendação à Mesa do
Senado, desde que seja concluída com o consenso
dos representantes do nosso Conselho, apenas estará marcando uma posição de preocupação do Conselho com relação a esse aspecto. Não me parece que
seja negativa, mas, de qualquer maneira, eu gostaria
de ouvir um pouco mais.
Com a palavra o Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, corroborando a própria ad cautelam usada pela Conselheira, sugeriria que se ouvisse o setor
legislativo competente, para que se possa efetivamente definir o âmbito de atuação do nosso Conselho
em recomendar algo à Presidência do Senado; se temos ou não a possibilidade de fazer esta recomendação, enquanto órgão auxiliar.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Insisto, como comentava agora, que essa cautela é prudente. Ainda
estamos sem conhecimento – esta é a quinta reunião
do nosso Conselho. Como dizemos no Rio Grande do
Sul, no andar da carroça é que as melancias se aco modam. E não estamos sabendo como proceder, em
especial na nossa relação com o Congresso. De que
forma fazê-lo? Podemos nos servir da nossa Secretaria para contatos com o Congresso? Devemos fazê-lo
diretamente? Vamos sugerir ao nosso Presidente que
busque mais esclarecimentos a respeito? Eu gostaria
de ouvi-los um pouco.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Repesentante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, a minha preocupação
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não é sobre o nosso relacionamento com a Mesa do
Congresso, o que fica claro, na medida em que temos
recebido solicitações de estudos e pareceres sobre
temas específicos. A minha preocupação é com rela ção a uma resolução nossa junto à Anatel, ao Executi vo, sobretudo a uma Agência que configura um novo
modelo de administração um pouco mais complexo
do que do Ministério de Comunicações.
A minha preocupação é quanto à manifestação
que sair do Conselho, seja ela uma mera recomenda ção, uma solicitação ou uma determinação, ter a efi cácia desejada, porque este Conselho está em pro cesso de consolidação, de institucionalização. Então,
a minha preocupação diz respeito, sobretudo, a esse
aspecto.
Devemos encaminhar esse expediente à Mesa
do Senado – porque não temos a força que a Mesa
tem para que ele efetivamente chegue à Anatel –
para que ela consiga aquilo que estamos julgando necessário, ou seja, que essas concessões sejam paralisadas durante um período necessário, para que a
Comissão que está dedicada a esse estudo possa
deliberar de modo menos provisório sobre questão
tão nova.
Obrigada.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Francisco Pereira da Silva.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Preocupa-me o fato de que uma hora chamamos
nossos trabalhos de comissão, outra de subcomissão.
O que está posto aqui, por exemplo, é o relatório de
uma comissão de trabalho que deveria vir para nosso
grupo agora, como conjunto do Conselho. Nós, como
conjunto do Conselho, devemos deliberar e, a partir
daí, tomar posições externas.
Não podemos nos valer tão-somente de uma
posição da comissão de trabalho e já dar esse passo.
Deveríamos ter a paciência das carroças do Sul, para
não jogarmos as melancias fora.
Portanto, creio que deveríamos – está aqui o Paulo, que, como Conselheiro, emitiu uma posição – nos
debruçar sobre ela e, a partir daí, tomar qualquer ini ciativa de ordem externa.
Entendo também que, sendo membro consulti vo do Congresso, devemos nos expressar via Con gresso. Não que fiquemos submissos, mas, para che garmos à Anatel, deveria ser por intermédio do Con gresso Nacional, ou seja, dirigindo-nos ao Presidente
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da Casa, para que S. Exª leve à Anatel a posição do
Conselho.
Quero chamar a atenção para isso sem, contudo, ficarmos na subserviência.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Paulo.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Na
verdade, Sr. Presidente, aqui não houve a criação de
nenhuma subcomissão. Fiquei encarregado de promover um relato sobre o assunto. Já o fiz e o enviei,
na semana passada, por e-mail, a todos os Srs. Conselheiros.
A nossa preocupação é no sentido de que o trabalho continue caminhando. Temos aqui uma notícia
do dia de hoje, publicada pelo jornal O Globo, de que
houve mais de 113 pedidos de licença, no serviço de
comunicação multimídia, solicitados pela Anatel, nos
últimos dois meses. Então, a nossa preocupação, Sr.
Presidente, é que isso venha num crescente. E como
entendemos que é um assunto que deve sujeitar-se à
Constituição Federal, a exemplo do que todos nós
que fazemos comunicação nos sujeitamos, temos
uma preocupação muito grande, principalmente com
a geração de conteúdos – repiso esse assunto –, alguns até eventualmente produzidos no exterior, sem
qualquer tipo de controle.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Daniel.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, creio que os pedidos de cautela em relação à atuação do Conselho e ao posicionamento
sobre o mérito de determinadas matérias são adequados, mas temos que considerar que a especificação da atuação do Conselho, a configuração das
suas responsabilidades e do seu papel consultivo em
relação ao Congresso Nacional, vai se dar muito mais
pelo exercício de determinadas possibilidades, tanto
da parte do Conselho quanto da parte do Congresso,
do que por definições que já estejam dadas. O Conselho, sem dúvida alguma, é uma organização dentro
do Congresso, com características muito peculiares
e, ao mesmo tempo, temos que reconhecer, inovadoras e generosas, no sentido de acolher uma representação da sociedade de uma forma ampla, que não
tem similar, especialmente, na área das comunicações. Portanto, preservadas as características de ca ráter consultivo, que definem a composição e a atua-
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ção do Conselho, temos de ser ativos constitutivos
dessa amplitude de funções do Conselho e dessa
responsabilidade que temos em relação ao Congres so Nacional.
Por isso, se não estivermos sendo imprudentes
ou invasivos ou limitantes em relação à competência
do Congresso Nacional – creio que não é o que estamos fazendo neste momento , devemos tentar atribuir
esse papel ao Conselho, na medida em que ele cor responde ao interesse público e às possibilidades
consultivas que pode cumprir.
Portanto, Sr. Presidente, acredito que a iniciativa
de propor à Mesa do Senado que reconheça a exis tência de uma solicitação do Conselho à Anatel, e,
admitindo a relevância e a oportunidade dessa solici tação, a encaminhe àquela Agência, daria um peso
político, sem caracterizar uma incidência inconstituci onal do Legislativo sobre o Executivo, mas sim valori zando essa representação da sociedade que existe
em seu interior.
Portanto, penso que esse é um aspecto consti tutivo da natureza e das funções do Conselho que
queremos criar e que realmente não está contido em
qualquer elemento de regulação. Esse é um elemento
novo de introdução da sociedade na relação com o
Estado em sentido amplo, ou seja, com o Legislativo,
mas também com o Executivo, que temos o desejo de
constituir. Essa, pelo menos, é a expectativa dos jor nalistas em relação ao Conselho.
Entrando no mérito, acreditamos que a situação
propiciada por esta forma de regulamentação já ad quire características de gravidade. Se essas operações de serviço de multimídia incorrerem nos proble mas e possibilidades apontadas pelo Conselheiro Paulito, teremos uma situação muito grave e, portanto, já
não caberiam medidas meramente de sinalização po lítica como as que estamos propondo.
Nesse caso, se estivesse caracterizado o que é
potencialmente uma ameaça, deveríamos propor que
o Congresso, por meio de um decreto legislativo, fi zesse cessar os efeitos que adquiriria, assim, o sentido inconstitucional ou contrário ao interesse público.
Então, Sr. Presidente, a proposta é de que tome mos essa iniciativa, que tem dois aspectos: primeiro,
é constitutiva, claramente, de um papel que quere mos atribuir ao Conselho; em segundo lugar, incide
sobre um problema cuja gravidade só tende a aumen tar, na medida em que as autorizações continuam a
se processar em larga escala e de um serviço que
carrega as ameaças que o Conselheiro Paulito regis trou no seu relatório.

411
Terça-feira 10 24927

O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Há mais algum
comentário?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tem a palavra o
Conselho Roberto Wagner Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, eu estava lendo com certa atenção a Resolução nº 272 da Anatel e fazendo uma correlação com
os art. 222 e 223 da Constituição.
De fato, essa Resolução criou empresas de ra diodifusão disfarçadas. Está muito claro aqui que o
detentor de uma autorização tem, no mínimo, uma
empresa de TV por assinatura e, nas obrigações que
se pedem aos portadores dessas autorizações – não
são concessões, e sim, meras autorizações dadas
por uma Resolução, que tem base legal, mas é uma
Resolução. Não tenho aqui a Lei nº 9.472 nem o De creto nº 2.338, que seriam a base legal dessa Resolução. Vou fazer um estudo específico sobre isso.
A minha impressão, Sr. Presidente, é a de que
essa resolução extrapola os limites da nossa Constituição Federal, porque o detentor de um serviço de
comunicação multimídia, como está escrito aqui, de tém uma autorização que, no mínimo, é uma TV por
assinatura de forma disfarçada, com uma forte base
na prestadora de serviços telefônicos.
Creio que nossa atividade pode ser por via direta ou indireta, pela Mesa do Senado.
Foi remetido um ofício, pelo Presidente do Conselho, à Anatel, por sugestão nossa, minha e do Paulito, pois estamos muito preocupados com a questão
da televisão e do rádio. Não havendo uma resposta,
imagino que teremos que reiterar ao Presidente da
Anatel e, aí sim, pedir que o Presidente da Mesa do
Senado oficie. Em último caso, as entidades que es tão diretamente vinculadas a esse potencial prejuízo
devem ir à Justiça pedir que sejam suspensos os termos da resolução.
No meu entendimento, pela leitura que fiz, cri ou-se um serviço de radiodifusão de forma disfarçada, praticamente sem nenhuma das exigências que a
Constituição estabelece para nós, que somos outorgantes e operadores de um serviço de televisão aberta ou fechada. Creio que eles extrapolaram. A leitura
atenta dessa Resolução e do seu Anexo mostra que
foram criadas no Brasil, em aberto, centenas de TVs,
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no mínimo, fechadas, com base em prestadoras de
serviços telefônicos, sem as cautelas e obrigações
que são impostas a nós, detentores de outorgas one rosas junto ao Poder Público.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Creio que são
considerações que agregam a conveniência de que o
Conselho, de alguma forma, reitere as posições que
já tomou.
Tenho segurança de que – sobretudo com a
aceleração dessas concessões por parte do órgão regulador – as entidades que estão diretamente prejudi cadas com relação aos aspectos de mercado vão
buscar as soluções que a Justiça oferece. Nesse meio
tempo, creio que ao Conselho cabe alertar, por meio
da Mesa do Senado, à qual estamos ligados, sobre o
que está acontecendo.
O que está em consideração aqui, Conselheiro
Francisco, em especial — e mais uma vez agradecen do sua colocação anterior —, é que não havia sido to mada uma decisão. Estamos, no plenário do Conse lho, discutindo, buscando um caminho, que espero
mais uma vez ser consensual, para que não tenha mos que nos socorrer de votação, que é, também, um
elemento novo, não testado, que devemos deixar
para quando estivermos mais maduros.
Algum dos Srs. Conselheiros deseja fazer mais
algum comentário a respeito deste fato especifica mente? Caso contrário, gostaria de pedir aos Conse lheiros Paulito e Daniel Herz que façam a redação final da recomendação que está sendo sugerida à
Mesa do Senado, para que se dê, então, validade à
posição do Conselho, que registra também ao órgão
legislativo, do qual somos consultores, a posição do
Conselho, que não deixou de examinar o assunto.
Estamos de acordo? Vamos agir assim?
Sugiro, então, que Daniel e Paulito façam a re dação que lhes pareça a mais adequada e que será
submetida, a posteriori, ao Sr. Presidente José Paulo
Cavalcanti Filho, para que a assine e encaminhe à
Mesa do Senado Federal.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, gostaria de complementar minha partici pação.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Com
referência àquelas resoluções tomadas pela AIR, ti -
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vemos a oportunidade, no período de 2 a 4 de outubro
último, no Rio de Janeiro, de realizar a XXXII Assem bléia Geral da Associação Internacional de Radiodifusão, entidade que congrega mais de 17 mil emissoras
de rádio, além das entidades nacionais de toda a
América e de grande parte da Europa.
Distribuí essas resoluções para que todos os
Conselheiros tivessem ciência daquilo que se decidiu
e de quais são os princípios e resoluções emanadas
por essa entidade. Essas resoluções são oficialmente
encaminhadas aos gestores dos diversos países e
aos responsáveis pelos diversos setores nos vários
países. Esta foi a nossa intenção: dar conhecimento
ao Conselho daquilo que se deliberou nesses dias,
que é, em nosso entendimento, extremamente impor tante, principalmente na defesa da liberdade de expressão.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Agradeço ao
Conselheiro Paulito.
Recebi os textos das resoluções e os endosso
plenamente. Um dos elementos dos quais não devemos descuidar neste Conselho é exatamente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.
Conselheiro Daniel Koslowsky Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, em relação ao tópico do Serviço de
Comunicação Multimídia, fiquei com uma dúvida –
desculpe-me a desatenção – a respeito do que apro vamos. O posicionamento e a forma de encaminhamento que, segundo entendi, o Conselho adotou ca racterizam um momento importante, na medida em
que tal posicionamento colocará em marcha o elemento mais ativo de envolvimento do Conselho com o
Congresso Nacional, porque é a primeira vez em que
nos dirigiremos à Mesa do Congresso, em especial à
Mesa do Senado, apresentando uma posição do Conselho que já especifica definições em relação a mérito
de questões na área das comunicações. Portanto,
isso deveria ser objeto de especial atenção do Conselho, dado que não é mera comunicação, mero informe
do Conselho à Mesa do Senado, mas um posicionamento político que poderá ter uma série de desdobramentos, inclusive, na pior das hipóteses, a não-acei tação dessa proposta de encaminhamento que cor responderia a um debate que o Conselho deveria travar no próprio Congresso.
Não existindo posição contrária, pergunto se
não seria adequado discutirmos os termos desse encaminhamento de posição ao Congresso e à Mesa do
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Senado aqui mesmo, uma vez que existe, inclusive,
uma proposta de minuta dessa formulação. Se apro vássemos isso em plenário, haveria muito mais segu rança do que se isso for feito em petit comitê com o
Conselheiro Paulito, de tal forma que tivéssemos aqui
a garantia de expressarmos integralmente a concep ção do Plenário do Conselho, que deverá estar contida nessa primeira manifestação perante a Mesa do
Senado.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Mais uma vez, há
demonstração de cautela que considero, sob todos os
pontos, elogiável.
A minha condução se deu no sentido de que
essa redação fosse feita pelos dois Conselheiros,
porque foram eles que apresentaram sugestões for mais e também pela circunstância de que não havia
dissenso algum com relação ao mérito do que estamos fazendo. Então, a preocupação era mais com re lação à forma. O mérito já foi discutido e aceito por to dos os Srs. Conselheiros, mas não vejo inconveniente
em que se faça isso na reunião de hoje ou na apre sentação de um texto – se os senhores entenderem
que isso pode esperar – até a próxima reunião deste
Conselho.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, li atentamente a recomendação do Conselhei ro Daniel, que tem o meu apoio. Cento e treze empre sas já receberam a autorização. Isso gera direitos ad quiridos e uma batalha judicial enorme. Ou estan ca-se isso imediatamente ou logo serão 200 aqueles
autorizados a esse serviço. A massa de direitos ad quiridos pendentes quase inviabilizará a paralisação.
Pode ocorrer que, para quem recebeu, já está recebi do, e, para quem não recebeu, não há maneira de re ceber mais. Mas já serão 200 empresas autorizadas.
Hoje estamos com 113. Não sei se o Conselheiro Paulito concorda com essa recomendação do Conselhe iro Daniel, mas de minha parte ela está muito bem es crita e exprime realmente o que pensamos.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Pau lito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – A
minha preocupação com referência à redação dada
pelo Conselheiro Daniel Herz é em função de que ain-
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da não tenho entendimento suficiente acerca do limite
de competência do Conselho e do trato do assunto
junto à Mesa do Senado Federal. Teria até algumas
sugestões a fazer de troca de algumas palavras por
outras, para que ficasse bastante claro, no meu entendimento, que o Conselho é efetivamente um órgão
acessório, auxiliar.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Mais uma vez,
voltamos à forma como estaremos redigindo o documento. Sabemos que, se colocarmos em discussão
no Plenário esse texto, vamos perder o resto do tem po da nossa reunião sem encontrar uma redação que
atenda aos interesses de cada um dos Conselheiros.
Sugiro que deleguemos uma nova redação, que será,
em tempo hábil – como todos os senhores, tomei conhecimento apenas agora dessa sugestão –, encaminhada à assinatura do Sr. Presidente. Feita a redação
com consenso, ela poderá ser enviada por e-mail a
todos os Conselheiros, que a discutirão. Por intermédio da Secretaria, farão seus comentários, e o Sr. Presidente encaminhará a decisão. Assim, salvamo-nos
de uma discussão que nos tomará o resto da tarde.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Repesentante da categoria profissional
dos artistas) – Gostaria de me pronunciar no sentido
de aprovarmos o texto. Se forem alteradas palavras,
expressões, como o Conselheiro Paulito sugere, nin guém haverá de se opor a algo que torna mais claro o
documento. Havia uma questão de fundo, e – acredito
– é sobre ela que devemos votar: a minuta de documento que o Conselheiro Daniel Herz apresentou,
além da proposta de procedimento via Mesa do Senado, é uma proposta mais genérica. Ela refere-se a
questões de ameaça de infringência à Constituição e
solicita, de qualquer forma, a paralisação das concessões. É isso que defendemos. Se os Conselheiros da
área das empresas de radiodifusão concordam, muito
bem. A proposta que o Conselheiro Paulito encaminhava era específica, pois solicitava que o Conselho
se manifestasse já nessa correspondência, nessa
fase em que se discute o mérito do serviço. Solicitamos cautela em relação a isso. Se assim for compreendido, aprovaremos este encaminhamento, e não o
outro.
Depois o Paulito ou o Daniel poderá revisar as
palavras, mas estaremos aprovando aqui o conteúdo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Nossa preocupação, Conselheira, é no sentido de que não haja diver-
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gência. Caso contrário, teremos que exercitar aqui,
além desta experiência inicial, uma outra, qual seja, a
de discutirmos um processo em votação.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Repesentante da categoria profissional
dos artistas) – Não, não. Creio que não há a proposi ção nem a intenção de provocar divergência. Discuti mos o que seria mais oportuno neste momento, o que
seria mais eficaz, apenas isso. Restando claro isso,
não há por que continuarmos a debater esse tema.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, a minha preocupação não está no mérito
do assunto, porque este eu o tenho perfeitamente vi sualizado. Minha preocupação é quanto à forma de
encaminharmos isso à Mesa do Senado Federal.
Sugiro que a Assessoria Legislativa se encarregue de fazer esse texto para levá-lo à Mesa do Senado.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Mais alguma su gestão?
Com a palavra o Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, gostaria de propor um encaminha mento que se harmonize com a preocupação do Con selheiro Paulito.
Num primeiro momento, pareceu-me que o
Conselheiro Paulito fazia ressalvas à possibilidade de
o Conselho se dirigir com esse tipo de solicitação à
Mesa do Senado. Parece-me que a preocupação não
é essa, mas diz respeito ao cuidado com a forma com
que essa solicitação será dirigida. Portanto, se há
acordo, de modo geral, em relação ao texto-base, creio que não há nenhum problema, junto com o Conse lheiro Paulito, e ouvindo a opinião da Assessoria Téc nica da Secretaria do Conselho, em procedermos ao
ajuste formal que se faça necessário, uma vez que já
tenhamos definido que a base da formulação está
acordada, que os elementos de conteúdo estão definidos. Portanto, caberia ao Conselheiro Paulito e a
mim algum ajuste formal que se fizesse conveniente
em função de aspectos técnico-legislativos.
Dessa forma, penso que não há problema al gum em nos desincumbirmos da função formal. O
conteúdo seria o acordado aqui.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Conforme menci -
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onou o Conselheiro Paulito, temos o apoio da Asses soria Legislativa e acredito ser esse o melhor encaminhamento que podemos dar.
Há algum outro comentário? (Pausa.)
Item 4
Exigência da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos De putados, para remessa, no prazo máximo de 90 dias,
de documentação para instrução de processos de outorga e renovação de concessões em curso no Órgão.
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho
Neto (Representante das empresas de rádio)
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Passamos ao
Item 4, que se refere à determinação da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados no sentido de estipular o
prazo de 90 dias para a remessa de documentação
para a instrução de processos de outorga e renovação de concessões em curso naquela Comissão.
A esse respeito, informo aos Srs. Conselheiros
que, atendendo à decisão tomada na reunião do dia 2
de setembro, a Presidência do Conselho oficiou à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, solicitando informações que permitam compreender as razões da
estipulação daquele prazo máximo de 90 dias para
apresentação da documentação necessária à instrução dos processos de outorga ou renovação de con cessão de serviço de radiodifusão em curso na Comissão.
É o seguinte o ofício expedido:
CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OF. CCS Nº 30/2002
Brasília, 25 de setembro de 2002
Exmº Sr.
Deputado NARCIO RODRIGUES
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática Câmara
dos Deputados
NESTA
Senhor Presidente,
Conforme determinação do Conselho
de Comunicação Social, em reunião ocorri-
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da em 2 do mês corrente, venho expor o
que segue:
1. Entre os assuntos discutidos pelo
Conselho, foi trazida a exigência dessa Co missão para que as empresas de comunicação social remetam, no prazo de 90 dias, a
documentação necessária à instrução dos
processos de outorga ou renovação de concessão de serviços de radiodifusão. Tal pra zo vem sendo considerado exíguo pelas as sociações que congregam as empresas.
2. Assim sendo, no intuito de melhor
compreensão do problema, o Conselho deliberou consultar V. Exª a respeito dos motivos para fixação do mencionado prazo e a
conveniência ou dificuldade prática para sua
extensão ou dilação, caso necessário.
Na oportunidade, apresento protestos
de estima e consideração.
Respeitosamente,
–
Conselheiro
José Paulo Cavalcanti Filho, Presidente.
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candidatos à Presidência da República no Plenário
do Conselho.
Com a palavra o Conselheiro Roberto Wagner
Monteiro, que foi o autor da proposta.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, voltei a falar com representantes dos dois candidatos, e é inviável. Não há, sobretudo por parte do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva, interesse em de bater. Hoje, inclusive, eu estava vendo o programa de
S. Exas na televisão, em que disseram claramente
que só participarão de um único debate, que será na
Rede Globo, no dia 24. De sorte que é absolutamente inviável trazê-los a este Conselho.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Creio que, nas
circunstâncias em que as eleições estão se desenvolvendo, não haveria viabilidade alguma de tentarmos ir
adiante nessa proposta. De qualquer forma, a proposta teve o mérito de trazer a possibilidade de uma dis cussão que, no futuro, tentaremos aproveitar.
Item 6

O Conselho será informado tão logo receba mos resposta à correspondência.
Com a palavra o Conselheiro Paulo Machado de
Carvalho Neto, com quem esse assunto se desenvol veu no Conselho.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, Srs. Conselheiros, entendo que essa ma nifestação da Presidência do Conselho de Comunica ção Social ao Sr. Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados, neste momento, é suficiente. Porém,
queria apenas mencionar que, até o último dia 10 de
outubro, apenas 217 emissoras atenderam ao ofício e
que o prazo terminará no próximo dia 27.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Algum outro co mentário quanto a esse tema? (Pausa.)
Item 5
Andamento das providências para agendar de bate com os candidatos à Presidência da Repú blica no plenário do Conselho.
Relator: Roberto Wagner Monteiro (Representante
das empresas de televisão)
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – O Item 5 da
nossa pauta se refere ao eventual debate com os

Análise da Medida Provisória nº 70, de 01/10/2002,
que “dispõe sobre a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, conforme o § 4o do
art. 222 da Constituição, altera os arts. 38 e 64 da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, o § 3º do art.
12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e dá outras providências”.
Relator: Daniel Koslowsky Herz (Representante da
categoria profissional dos jornalistas)
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Passamos ao
item seguinte da nossa pauta, o Item 6, adicionado
à Ordem do Dia de hoje por solicitação do Conselheiro Daniel Koslowski Herz. Trata-se de uma análise da Medida Provisória nº 70, do dia 1º deste mês.
Com a palavra o Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, é o seguinte o relato sobre o tema:
No dia 28 de maio de 2002, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 36, dando
nova redação ao art. 222 da Constituição Federal,
para permitir a participação de pessoas jurídicas no
capital social de empresas jornalísticas, de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Essa Emenda Constitucional foi aprovada a partir de um acordo entre a base de sustentação do Go -
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verno e as Bancadas dos Partidos de Oposição, acordo firmado primeiro na Câmara dos Deputados e de pois no Senado Federal.
Esse acordo previa a regulamentação por lei da
participação do capital estrangeiro na mídia e a regu lamentação do art. 221 da Constituição, de modo a
assegurar que a gestão das atividades e o estabeleci mento do conteúdo de programação sejam reserva dos a brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos, como também assegurou que haveria prioridade de profissionais brasileiros na execução de
produções nacionais.
O Ministério das Comunicações apresentou, em
consulta pública aberta entre 29 de julho e 15 de
agosto deste ano, um anteprojeto de lei destinado a
regulamentar a participação do capital estrangeiro
nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.
No dia 1º de outubro de 2002, o Senhor Presi dente da República baixou a Medida Provisória nº 70,
regulamentando a participação do capital estrangeiro
nas empresas jornalísticas de radiodifusão sonora e
de sons e imagens. A edição desta Medida Provisória
nº 70 causou surpresas, por representar uma mudan ça da posição do Governo Federal, que até então ha via manifestado publicamente o compromisso de en viar um projeto de lei regulamentando a matéria.
Em função da importância da matéria regulada
pela Medida Provisória nº 70 e do reconhecimento do
equilíbrio entre os Poderes da República, necessário
à adequada regulamentação da área da comunica ção social no País, com o justo acompanhamento da
sociedade, propomos que o Conselho de Comunica ção Social encaminhe à Mesa do Senado Federal a
manifestação em anexo. Também propomos que o
Conselho crie um grupo de trabalho para, no prazo
máximo de trinta dias, emitir parecer sobre o mérito
da Medida Provisória nº 70, com o fim de subsidiar o
Congresso Nacional na apreciação do referido ato do
Governo Federal.
A manifestação a ser encaminhada à Mesa do
Senado Federal é a seguinte:
O Conselho de Comunicação Social,
órgão auxiliar do Congresso Nacional, previsto no art. 224 da Constituição Federal e
regulamentado pela Lei nº 8.389, de 30 de
dezembro de 1991, em conformidade com
suas atribuições legais, encaminha à Mesa
do Senado Federal, para o fim de assessoramento do Congresso Nacional, a manifestação que se segue, aprovada [esperamos]
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por unanimidade na sua 5ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2002,
sobre a Medida Provisória nº 70, de 1º de
outubro de 2002, que regulamenta a participação do capital estrangeiro nas empresas
jornalísticas e de radiodifusão:
1) – O Conselho de Comunicação So cial lamenta que o Governo Federal tenha
recorrido ao expediente da medida provisória na regulamentação da participação do
capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão, o que dificulta o posicionamento do Congresso Nacional sobre a
matéria e restringe as condições de incidência da sociedade sobre o tema possibilitadas pelo Parlamento Federal;
2) – O recurso, pelo Poder Executivo,
ao expediente da Medida Provisória nº 70,
nesta regulamentação, que tem profundas e
amplas repercussões econômicas, políticas
e culturais, não se mostrou o meio mais
adequado para afirmar o interesse público,
especialmente diante da circunstância de
que o Governo Federal tornou público que
encaminharia um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional sobre a matéria, em conformidade com os acordos políticos que foram
firmados entre a sua base de sustentação e
as Bancadas dos Partidos de Oposição, primeiro na Câmara dos Deputados e, depois,
no Senado Federal, que levaram à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 203/1995, na Câmara (nº 5/2002, no Senado), que resultou na Emenda Constitucional nº 36, de 2002;
3) – O Conselho de Comunicação So cial tem a firme convicção de que deve ser
assegurado ao Congresso Nacional o pleno
exercício de sua competência legislativa em
relação à área de comunicação social, o
que é comprometido quando o Governo Federal adota medidas provisórias que não
têm fundada justificativa de relevância e de
urgência;
4) – O Conselho de Comunicação Social reafirma sua disponibilidade para contribuir com o Congresso Nacional, sobretudo
em questões da área da comunicação social
que recomendem, simultaneamente, rapidez
nas decisões e necessidade de garantias políticas quanto à consistência nas formulações
e à ampla sustentação social das decisões;
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5) – O Conselho de Comunicação So cial desenvolverá esforços para auxiliar o
Congresso Nacional na apreciação da Medida Provisória nº 70. Neste sentido, criou um
grupo de trabalho para, no prazo máximo de
trinta dias, emitir um parecer sobre o mérito
do referido ato do Poder Executivo Federal.
Esse é o relato, e essas são as propostas que
encaminhamos ao Plenário do Conselho.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, apresento alguns aspectos para reflexão,
porque os entendo extremamente importantes, com
referência à matéria.
Primeiro, a Medida Provisória foi necessária
para viabilizar a possibilidade imediata da necessária
capitalização das empresas jornalísticas e de radiodi fusão e criar novos mecanismos de fiscalização e
controle para os órgãos competentes do Poder Exe cutivo a partir das alterações vigentes feitas ao art.
222 da Constituição Federal, como, por exemplo, a
participação de pessoas jurídicas no capital votante
das empresas.
A edição da Medida Provisória proporcionará,
em termos macroeconômicos, benefícios diretos ao
País mediante a permissão do ingresso de divisas, fator essencial neste momento da economia brasileira
num setor até então inexplorado pelo investimento estrangeiro.
É importante salientar que o acesso das empre sas de jornalismo e de radiodifusão ao mercado de
capitais foi o principal ponto que ensejou a reforma do
art. 222 da Constituição Federal.
Paralelamente a esse fato, Sr. Presidente e Srs.
Conselheiros, foi constituída uma Comissão Mista do
Congresso Nacional para apreciar a matéria. Essa
Comissão ainda não foi instalada e seu Relator tam bém não foi escolhido, apesar de seus membros terem sido devidamente designados.
O Partido dos Trabalhadores, na data oportuna,
apresentou dez emendas à medida provisória.
Sr. Presidente e Srs. Conselheiros, entendo que
é extemporânea uma manifestação do Conselho nes te momento, tendo em vista que existe uma Comissão
do próprio Congresso encarregada de apreciar os termos dessa medida, bem como emendas apresenta das por partidos políticos.
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Ressalto também que esse assunto foi tratado
pela Abert – Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão e pela ANJ – Associação Nacional
dos Jornais – e houve o acordo verbal de todas as lideranças.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – A palavra continua disponível.
Concedo a palavra ao Conselheiro Roberto
Wagner Monteiro e, posteriormente, ao Conselheiro
Francisco Pereira da Silva.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, quanto a esse documento apresentado pelo
Conselheiro Daniel Herz, na verdade, estou de acordo com que os membros do Conselho não se furtem a
fazer algum tipo de sugestão ou crítica à Medida Provisória.
Acredito que a Medida Provisória se fez necessária, porque há, nas empresas de radiodifusão do
Brasil, uma premência de se capitalizarem – capital
nacional ou não-nacional. Desse modo, sou daqueles
que entendem que o Governo agiu bem com relação
à Medida Provisória, e o Conselho não se furtará,
considerando que vale a pena fazer sugestões e críticas – a serem dirigidas à Mesa do Senado – ao conteúdo da Medida Provisória nº 70. Entretanto, também
sou favorável a que apoiemos a Medida Provisória
editada pelo Governo.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Francisco Pereira da Silva.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Representante da categoria profissional dos radialistas) –
Sr. Presidente, percebo, neste ponto, o quanto é heterogêneo – ainda bem que o é – o Conselho de Comunicação Social. Tranqüilamente, haverá controvérsias.
Não estamos mais preocupados com o conteúdo. Aprovou-se a participação do capital estrangeiro.
Porém, é lamentável valer-se de uma medida provisória. Conforme a Constituição, todos sabemos para
que deveria servir esse instrumento. Lamentamos
que se parta para uma medida provisória para regulamentar a questão.
O que se está contestando já é a própria questão
da medida provisória. Concordo plenamente com isso.
Talvez seja uma peça que nos obrigue a colocar a matéria em votação. Poderemos ficar aqui além das 17
horas e não entraremos em acordo. Certamente, os
Conselheiros que se posicionam a favor da iniciativa
da Medida Provisória não recuarão e nós também não.
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Estou até surpreso com o Sr. Daniel Herz. Tal vez os seus cabelos brancos – fruto do tempo –permi tam-no– permitiram-no elaborar um texto até bastan te leve acerca da Medida Pprovisório.rovisória. Não
se tratava apenas de dizer, no MTU(?)(?)item 1, que o
Conselho de Comunicação Social lamenta. Lamenta
não; nós repudiamos. Repudiamos mesmo. Mas, res peitando o conteúdo do texto, concordo com o com panheiro Daniel Herz, e até digo que, também no item
nº 5, quando se prescreve “desenvolverá esforços
para auxiliar o Congresso Nacional na apreciação da
Medida Provisória nº 70”, em que pese o nosso papel
ser exatamente o de um órgão auxiliar, eu não quero
auxiliar, em hipótese alguma, discussão que coroe
como certa a Medida Provisória.
Chamo a atenção para essa questão, pois pode mos até não chegar a esse texto, no afã de conseguir mos construir um consenso, mas, de pronto, acredito
que seja inaceitável que se tenha lançado mão da me dida provisória, quando a carroça já tinha, inclusive,
passado. Não corriam mais riscos as melancias do Sul.
Então, por que chegar a uma medida provisória? So mente muita pressa para se chegar a isso. Nós, como
Conselho de Comunicação Social, não devemos forta lecer esse tipo de expediente, que é lamentável.
Obrigado.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Pela ordem, con cedo a palavra ao Conselheiro Carlos Chagas, segui do do Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. CARLOS CHAGAS (Representante da
sociedade civil) – Sr. Presidente, expurgando a adjeti vação do companheiro Representante dos radialistas
e a própria adjetivação do Sr. Daniel Herz, a ABI tem
uma posição muito clara: as medidas provisórias são
feitas para assuntos urgentes e relevantes. É relevan te e urgente para quem esta Medida Provisória? Para
apenas uma categoria, respeitável, mas apenas uma.
Não é urgente e relevante para a Nação e para o País
como um todo. Então, por uma questão de princípio,
gostaria de deixar marcada a posição da ABI, que
considera extemporânea a Medida Provisória.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e de vídeo) – Obrigado. Corroboramos o apoio ao
texto do Daniel e tecemos alguns comentários a mais.
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Talvez não devêssemos incorrer no pecado de
esquecer as atribuições deste Conselho. A sociedade
– talvez não se tenha certeza disso – está atenta ao
andamento de tudo o que está ocorrendo aqui, no
Plenário do Conselho, desde a primeira reunião. Os
assuntos pertinentes aqui discutidos são de interesse
nacional, como muito bem asseverou o nosso Conselheiro Carlos Chagas, e não específicos.
Neste caso, gostaríamos de fazer parênteses.
Preocupa-nos, porque fomos contra a entrada do ca pital estrangeiro na comunicação eletrônica do País.
Não sabemos no que isso vai dar. Já que foi feito, gostaríamos, como membros do Conselho, e respeitando
as atribuições deste, de ter a devida participação,
uma vez que para isso ele foi criado.
O Congresso Nacional, não somente os Srs. Senadores, mas também os Srs. Deputados, tem a faculdade constitucional de consultar este Conselho, e
nós gostaríamos de sê-lo, não apenas emitindo um
documento que, se formos felizes, será aprovado,
para a formação de uma comissão para emitir um documento daqui a trinta dias para o Congresso Nacional, mas também manifestando a nossa posição so bre esta Medida Provisória.
Apoiamos o repúdio a esta Medida Provisória, já
que a questão em jogo é muito maior do que se pensa.
Então, fica registrado o nosso repúdio a esta
Medida Provisória.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Sr. Presidente, acredito que, pela pri meira vez neste Conselho, chegamos a um ponto
crucial – e penso que isso se repetirá no futuro –, que
é a evidência de como é heterogêneo este Conselho
e de como alguns dos seus membros do minam este
assunto e outros, não. Eu não me considero competente para avaliar esta matéria. Sou competente para
analisar muitas outras, muito mais do que outros
Conselheiros.
Neste caso, entendo que a competência caiba a
alguns Conselheiros, especialmente os que estão diretamente afetados pela matéria. Então, querer decidir por unanimidade me parece algo muito difícil no
Conselho, em virtude da divergência de conhecimento dos assuntos que são tratados aqui. Algumas pessoas dominam muito determinados assuntos, têm capacidade para fazer avaliação correta, mas outras sabem pouco deles e precisarão dar algum tipo de opi-

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nião. Parece-me que essa pretensão da unanimidade
é algo impossível de ocorrer a respeito da maioria das
matérias discutidas neste Conselho.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Ricardo Moretzsohn e, em seguida, o
Conselheiro Daniel Herz.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Represen tante da sociedade civil) – Sr. Presidente, na condição
de representante da sociedade civil, queria manifes tar a minha posição e lamentar que assunto de tal natureza tenha sido objeto de medida provisória. A mi nha preocupação é no sentido de registrar nossa po sição, que é a de condenar o uso dessa figura jurídica
em matéria de tal relevância.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Daniel Koslowsky Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Em primeiro lugar, procurando responder à indaga ção feita pelo Conselheiro Fernando, quero dizer que
no Conselho nós tratamos dos assuntos da área das
comunicações – e devemos fazer dessa maneira – de
tal forma que interpretemos, diante de cada assunto,
as perspectivas da sociedade e dos cidadãos em re lação a todo e qualquer assunto, abstraindo as suas
características técnicas ou traduzindo-as, para que a
sociedade e o cidadão possam perceber em que me dida os seus interesses estão envolvidos em cada
uma dessas questões.
Portanto, a discussão deve girar em torno de
todo e qualquer assunto da área das comunicações
que aqui foram tratados e deve estar ao alcance de
qualquer cidadão. Se não conseguirmos fazer isso,
estaremos falhando na função do Conselho, de mos trar à sociedade o interesse público que está contido
em cada um dos assuntos tratados. Então, o esforço
que devemos fazer é nesse sentido.
A intervenção do Conselheiro Paulito – pelo menos para mim – trouxe surpresa em relação a alguns
aspectos factuais. Eu não tinha conhecimento de que
as entidades por ele citadas, Abert e ANJ, haviam
sido consultadas e manifestaram-se favoravelmente
à edição de uma medida provisória. Acreditamos que
essa conduta está sendo colocada em cheque aqui
em nossa discussão. O que está sendo discutido é o
aspecto político e ético no sentido de conduta, na me dida em que assunto dessa relevância devesse ser
objeto das definições legislativas adequadas. Acredi tamos que isso deveria ocorrer no Congresso Nacio -
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nal, dando conseqüência à anterior aprovação da
Emenda Constitucional nº 36.
O Conselheiro Paulito disse que foi adequado
regulamentar a matéria por meio de medida provisória. Mas por que adequado por meio de medida provisória? Ora, o que está contido nessa necessidade da
medida provisória é uma desconfiança de que o Congresso não responderia a esse desafio. É uma postura que acaba sendo desabonadora do Congresso,
que descaracteriza o papel dele, até com certa razão,
devido à morosidade com que determinados temas
transitam aqui dentro.
Então, há o temor de que uma matéria – que o
setor empresarial considera legitimamente que deve
ser tratada com urgência – encalhe no Congresso indefinidamente e não tramite aqui em um prazo ade quado.
Em primeiro lugar, a reivindicação de celeridade
do processo de tramitação é legítima. O reconhecimento do empresariado de que deveria haver pressa
no processo de regulamentação é legítimo, do mes mo modo como é legítima a postura da sociedade de
reivindicar que essa regulamentação corresponda, o
mais precisamente possível, ao interesse público.
No entanto, se reconhecemos que os temores
do empresariado de comunicação são convincentes,
em função das dificuldades de tramitação de matérias
polêmicas, além de serem preconceituosos em relação ao Congresso, também desqualificam a função
do Conselho, que tem como uma das atribuições au xiliar o Congresso justamente em debates como
esse, que envolvam necessidade de rapidez, que traduzam a dinâmica da área das comunicações na contemporaneidade.
Então a posição do empresariado de optar por
medida provisória em vez de tentar fazer isso por
meio do Congresso é desqualificadora do próprio
Conselho. Temos firme convicção de que o Conselho
poderia auxiliar numa rápida tramitação e produzir os
elementos de conteúdo capazes de auxiliar o Congresso a chegar a uma posição de formulação de uma
lei, no prazo que o empresariado e a sociedade consideram adequado, visto que incluiria as cautelas, os
cuidados necessários para que a regulamentação
correspondesse à perspectiva de interesse público.
Portanto, há um problema de conduta que devemos revisar. Devemos decidir se é adequado buscar o
Executivo nos bastidores e afirmar os interesses de
determinados setores, como historicamente vem-se
fazendo no País, se vamos adotar a postura necessária, adequada, de fazê-lo publicamente, trilhando os
passos necessários para a formulação de um proces-

420
24936 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

so legislativo que permita a mais ampla incidência da
sociedade, como é o que se dá por meio do Congres so Nacional, ou se vamos repetir as práticas antigas.
As práticas antigas eram estas: recorrer ao Executivo
nos bastidores, atender aos interesses de determina dos setores e fazer com que as matérias fossem regu lamentadas via de decreto ou medida provisória.
Então acreditamos que o que está em questão
não é apenas a conduta do Legislativo, mas a condu ta dos setores sociais de buscar esse tipo de postura
antiga do Executivo, que vem sendo praticada na área
das comunicações já há várias décadas, contornando
o Congresso, a participação da sociedade e, inclusi ve, a participação do Conselho. Acreditamos que
essa celeridade que se buscou, em acordos de bastidores com o Executivo, possa ser alcançada com o
Congresso e com a representação da sociedade que
se estabelece aqui, por intermédio de um mecanismo
que deve ser propiciado pelo Conselho.
Talvez até não se alcance isso, mas é lamentá vel que não tenha sido tentado nem pelo Executivo e
nem pelo empresariado de comunicação, ao adotar
essa via de buscar urgência e relevância numa regu lamentação por medida provisória numa matéria em
que, efetivamente, não há urgência e relevância, a
não ser para o empresariado de comunicação. Embo ra possamos considerar que essa urgência e relevân cia, do ponto de vista de mérito, de conteúdo, que é o
de buscar aporte de capitais o mais rápido possível,
seja de interesse nacional. E particularmente acredi tamos que, uma vez aprovada a abertura do capital
estrangeiro, é de interesse nacional que o capital
aporte da forma mais rápida possível no País, porque
precisamos disso na área das comunicações e para a
economia de um modo geral.
Agora, acelerar o processo por meio de medida
provisória efetivamente – temos absoluta convicção –
não é a forma mais adequada.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Pau lo Cabral.
O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas de imprensa escrita) – Sr.
Vice-Presidente, tenho a impressão de que os meus
nobres colegas de Conselho se manifestam contra a
Medida Provisória que regulamentou o ingresso de
capital estrangeiro no País e, mais do que isso, regu lamenta a participação de pessoas jurídicas na for mação do capital das empresas jornalísticas e de ra diodifusão. Tenho a impressão de que a posição des ses companheiros talvez tenha origem na sua con cepção de que o instituto da medida provisória é abo -
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minável. Mas, por que, em alguns casos, se justifica?
Por que não numa hora em que há urgência, como
acaba de reconhecer o Conselheiro Daniel Herz, do
ingresso de capital estrangeiro? Mais do que isso, a
mobilização de capital nacional para as empresas de
comunicação é um problema de urgência. O Conselho deve tomar conhecimento.
Eu não precisaria, depois do meu silêncio total
nesta reunião, ressaltar que a posição financeira da
indústria da comunicação no País é dificílima. Não há
nenhuma empresa de comunicação no Brasil que
apresente índices pelo menos razoáveis de lucratividade. Todas as empresas, em virtude da crise cambial, da inflação e de seus aumentos de custos de ope ração, estão praticamente operando no vermelho.
Gostaria que alguns companheiros que representam
o setor empresarial pudessem se manifestar.
Com todo o respeito ao Conselheiro Daniel Koslowsky Herz, um dos mais ativos do nosso organismo,
apesar de o Governo atribuir que houve conversas de
bastidores em relação as entidades como a ANJ, re presentada por mim, e também a Abert, representada
pelo nosso companheiro Paulo Machado de Carvalho
Neto, jamais participamos de qualquer conversa de
bastidor. Talvez o Governo tenha partido para a ado ção do instituto da medida provisória, criado pela
Constituição-cidadã do nosso saudoso Dr. Ulysses
Guimarães, sentindo que, no Plenário da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, em todas as votações a que a emenda se submeteu, a votação foi das
mais expressivas, em massa, a favor da emenda
constitucional, originariamente do Deputado Aloísio
Nunes Ferreira.
Então, peço desculpas por ter discordado de
muitos companheiros que aqui se encontram. Não
participamos de nenhum conluio de bastidores, absolutamente! Creio, sinceramente, que o Governo partiu
para a medida provisória, primeiramente, porque está
vendo a crise financeira que assola o mercado de co municação não apenas no Brasil, mas em vários paí ses, inclusive nos Estados Unidos.
Conversando há pouco tempo com o nosso caríssimo Presidente Jayme Sirotsky, ele se espantava.
Homem com vivência internacional da comunicação,
ex-Presidente da Associação Mundial de Jornais, dizia ele para mim e para um grupo de companheiros
que nunca passamos por uma crise estrutural tão
vasta na indústria da comunicação como a que estamos enfrentando agora e que essa crise estrutural
não é privativa do Brasil; também nos Estados Uni dos, onde a propaganda tem níveis excelentes de
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aplicação de recursos, os veículos de jornal, rádio e
televisão estão afetados pelas dificuldades.
Há uma mudança de comportamento de merca do. O problema de mercado é muito grave. Os senho res vão perguntar, então, se esse mercado é o senhor
de tudo, é o senhor da razão. Não é o senhor de tudo
nem o senhor da razão, mas nós, empresários, traba lhamos em função de mercado. Podemos defender os
mais lindos ideais aqui, mas temos que estar com o
pé no chão e trabalhar em função do mercado. No
caso, o mercado brasileiro da comunicação precisa
utilizar o capital nacional com o permissivo desta
Emenda Constitucional e abrir as portas para o ingres so do capital estrangeiro numa percentagem limitada,
como foi estabelecido na Emenda Constitucional.
Desculpem-me os companheiros.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Pela ordem, com
a palavra a Conselheira Assumpção Hernandes.
A
SRA.
ASSUMPÇÃO
HERNANDES
MORAES DE ANDRADE (Representante da socie dade civil) – Foi bastante discutida a questão do uso
da medida provisória. Foram expostas todas as vi sões dos diferentes setores aqui.
Fico bastante incomodada quando se diz que
setores diretamente interessados em um assunto é
que devem opinar sobre ele, porque um Conselho
desta complexidade, que tem a participação da socie dade civil, é o fórum para que os interesses da coleti vidade, da sociedade, sejam alcançados no nosso
debate, de tal forma que esse interesse mais geral da
Nação prevaleça. Caso contrário, vamos continuar
como vem trabalhando o Legislativo, de forma um
tanto quanto coronelista, em que cada setor, confor me o peso, a força, determina o interesse da Nação.
Estamos vendo hoje, aqui, que o interesse da Nação,
pelo jeito, foi bastante descumprido, que a Nação não
está bem das pernas, que esse sistema não funcio nou para o bem da Nação. Talvez tenha funcionado
para o bem de setores da Nação, mas espanta ram-me até esses setores, com uma visão coloquial,
quase doméstica dessa questão do vermelho nas
contas das empresas de comunicação, quando co mecei a ler na imprensa a informação de que estavam
todos falidos. Porque a impressão que todos temos é
que são os setores mais bem aquinhoados, mais
competentes do ponto de vista empresarial. Quando
vemos o valor dos salários pagos para as pessoas da
televisão, totalmente fora dos padrões da sociedade
brasileira, com milhões e milhões de excluídos, em to dos os sentidos – social, cultural, educacional –, fica -
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mos assustados com os salários das estrelas da televisão, das estrelas das empresas de comunicação.
Fico pensando como essas pessoas administram tanto dinheiro. Deve ser uma trabalheira! Devem gastar
muito com administração, assessoria, consultoria. É
muito dinheiro em comparação com o restante da so ciedade brasileira. Mas isso reforça a idéia de que são
empresas altamente competentes, competitivas, que
são um brilho para a Nação, e não deveríamos nem
nos ocupar em levantar um questionamento desses.
Por outro lado, também com relação aos empresários que conduzem essas empresas da comunicação, acabamos sabendo – a televisão até, digamos,
incentiva isso, até ilustra isso como sendo algo de alto
valor – que todos estão muito bem. Ficamos sabendo
como mora, como habita o dono – porque é concessionário, mas é quase um dono, uma família que tem a
concessão X ou Y de canal de televisão – e todos vivem muito bem. Adoro voltar a ver as imagens da
mansão de um deles, por exemplo, no Rio de Janeiro,
porque importa aves altamente sofisticadas. Isso me
levou a crer – e me enganou durante muitos anos – e
a dizer: “Nossa, o setor em que trabalho é altamente
incompetente, mas o setor da comunicação é absolutamente competente”.
Algumas revistas que o tempo todo têm uma
postura pouco respeitosa com a cultura brasileira,
com a nossa cultura, sempre se posicionam a favor
dos valores de fora. Eu também as considerava altamente competentes. Mas, de repente, eu e a Nação
descobrimos que tudo isso está furado, está falido e
que terão de receber empréstimos do Governo, de
bancos de desenvolvimento, a custos quase que socializados – são juros privilegiados; e não é só isso: vão
ter que quebrar a questão da entrada do capital es trangeiro – aliás, isso é válido porque foi votada uma
lei –, porque somente assim sobreviverão.
Então penso: que pena que a sociedade não estava organizada para discutirmos o que estava acon tecendo e para, eventualmente, ter prevenido isso.
Poderíamos ter prevenido, e a Nação, hoje, poderia
orgulhar-se da competência, do progresso e da riqueza dessas empresas, achar lindo como tiveram o direito de viver e habitar, porque eles realmente estavam
contribuindo com a riqueza e com a imagem do Brasil.
No entanto, a questão, vindo a público da forma
como veio, na verdade, contribuiu para diminuir a
auto-estima da população brasileira.
Não quero voltar à questão da Medida Provisória, até porque devemos aproveitar este organismo,
que demorou tantos anos para se instalar. Diziam até
que era por pressão desse setor empresarial que este
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Conselho não se instalava. Penso, como o nosso Pre sidente, que este é o momento certo. Mas diziam que
não, havia setores que entendiam que não tinha e não
colaboravam, aliás, até atrapalhavam a implantação.
Entendo que chegou a hora de este Conselho
funcionar, como também diz o nosso Presidente, para
que as questões trazidas possam ser discutidas e de cididas, não atendendo a setores específicos, mas ao
interesse geral da Nação.
Desculpem-me se me alonguei. Falo pouco em
nossas reuniões, só quando penso que devo acres centar algo.
Muito obrigada.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tem a palavra a
Srª Conselheira Regina Festa.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representan te da sociedade civil) – Obrigada, Sr. Presidente.
Entendo que é um direito do Presidente da Re pública a emissão de medida provisória e que ela te nha força de lei, evidentemente. Entretanto, como
membro da sociedade civil, nesse caso, ao privilegiar
um setor da sociedade, gostaria que esses esclareci mentos ou essas discussões constassem de fato das
nossas atas e protestos.
A sociedade brasileira deve ser contemplada
em seu conjunto, e a comunicação social, se afeta, de
um lado, os empresários, afeta a sociedade inteira.
Portanto, ao criar um Conselho de Comunicação So cial, estamos aqui para discutir os interesses de toda
a sociedade, embora entenda que a situação dos em presários, no caso, mereça uma atenção especial.
Gostaria de tomar uma decisão fazendo uma
proposta. No caso específico, como foi dito por alguns
dos Conselheiros, a situação das empresas é difícil.
Gostaria que, pela primeira vez e em respeito ao Conselho, que foi desautorizado e desrespeitado com
essa Medida Provisória, os empresários pudessem
demonstrar publicamente os seus balanços financei ros na área de comunicação.
Gostaria que essa proposta fosse encaminha da, até para que pudéssemos explicar à sociedade
brasileira as razões oferecidas pelo empresariado e
as razões explicitadas pelo Senhor Presidente da Re pública.
O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas de imprensa escrita) – Sr. Pre sidente, gostaria de prestar um esclarecimento.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – V. Sª tem a palavra, Conselheiro Paulo Cabral de Araújo.
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O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas de imprensa escrita) – Sr. Presidente, gostaria de esclarecer à ilustre Conselheira
que as empresas de comunicação publicam balanços
nos grandes jornais. São obrigadas por lei a assim
proceder. Apenas algumas que não são regidas pela
Lei das Sociedades Anônimas deixam de publicar.
Quero lembrar à ilustre Conselheira que há publicações especializadas no Brasil, entre elas a Gazeta
Mercantil, que edita todos os anos um balanço geral
da atividade econômica do País. Lá estão os resultados, a performance e as informações essenciais das
empresas de comunicação. Quanto à divulgação, não
há dúvida. Há, às vezes, até uma tentativa, por meio
da Comissão de Valores Mobiliários, de reduzir o formato dos balanços para publicação, de dispensar determinadas publicações. Combatemos a tentativa,
porque entendemos que a economia deve se mostrar
para a Nação como um todo com clareza e transparência. Portanto, gostaria de lembrar que as empresas publicam balanços, às vezes assustadores.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Tem a palavra,
pela ordem, a Conselheira Regina Dalva Festa. Em
seguida, a Conselheira Berenice Isabel Mendes Be zerra e o Conselheiro Paulito.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Obrigada, Sr. Presidente.
Estou informada de que as empresas publicam balanços. Não contesto o fato de não publicarem. O que
proponho é que, por intermédio das instituições representadas por elas aqui, tragam para conhecimento deste Plenário e da sociedade civil que nos acom panha qual é, de fato, a situação das empresas de comunicação social. É a minha proposta de encaminhamento. Não que não publiquem. Muito embora, con fesso, não tenha acesso até hoje aos balanços da
Rede Globo de Televisão. É uma grande oportunidade de trazer todos esses temas ao debate.
O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Representante de empresas de imprensa escrita) – A ilustre
Conselheira pensa que o Conselho deve passar a assumir a função controladora das empresas? O Governo já possui vários órgãos controladores de empresas. Citei um, a Comissão de Valores Mobiliários. E há
outros. Mas criarmos uma obrigação neste Conselho
de que as empresas de comunicação do País nos enviem seus balanços, suas demonstrações financei-
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ras, considero um excesso inteiramente fora da finali dade do Conselho.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra a
Conselheira Berenice Isabel Mendes Bezerra.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Repesentante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, solicito à Conselheira
Regina Dalva Festa, e também ao Conselheiro Paulo
Cabral de Araújo, que, por favor, primeiro, nos dêem a
possibilidade de refletir a respeito do assunto, e, se gundo, não procurem levar o Conselho a uma polari zação de opiniões e de discussões, o que não é nos sa intenção e objetivo, e só nos enfraquece.
Gostaria de me posicionar da seguinte forma: é
óbvio que a medida provisória é um instrumento previsto pela Constituição Federal, é óbvio que era e é
necessária à entrada do capital estrangeiro nos mei os de comunicação. Isso faz parte de um processo de
modernização econômica do setor. Apenas preten díamos com a discussão deixar claro que poderia ser
mais democrático o processo e que a opção do em presariado em encaminhar, via medida provisória,
tratando diretamente com o Poder Executivo e abrin do mão desse mesmo processo e até do processo
educativo que os senhores poderiam propiciar a to dos esses segmentos da sociedade civil que aqui es tão participando, de certa forma, mancha esse pro cesso. Não gosto muito da expressão e não quero dei xar algo pesado, mas ele tira aquela legitimidade ple na que poderia vir a ter o processo de modernização
econômica da radiodifusão no Brasil hoje.
No entanto, como o nosso objetivo é buscar consenso e avançar, agimos de uma certa forma. Gostaria que os senhores entendessem que hoje agimos
assim justamente para ficar clara a nossa disposição
de trabalhar com ética, com lealdade, enfrentando os
problemas e as dificuldades. Mas, para avançar, ape lo ao Conselheiro Daniel Herz que retire a proposta
de encaminhamento desta moção à Mesa do Senado
Federal.
Reformulando-a já, é indispensável que tenha mos um grupo de trabalho deste Conselho que acom panhe a tramitação desta Medida Provisória no Con gresso. Ela ainda tem o que percorrer.
Muito obrigada.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Conselheiros, em que pesem
algumas colocações de alguns companheiros, no
meu ponto de vista absolutamente demagógicas, entendo a importância desta Medida Provisória para o
setor da comunicação social do País e fico muito à
vontade para tecer alguns comentários, porque sou
radialista profissional há mais de 40 anos.
As empresas de rádio e televisão, segundo dados do IBGE, empregam 81.767 pessoas, o que dá
uma ocupação média de 27,7 pessoas por empresa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Conselheiros, estamos tratando de um segmento que, de forma alguma,
está excluído da sociedade, porque nos sentimos
partícipes da sociedade tanto quanto qualquer outro
Conselheiro presente. A radiodifusão, a comunicação
social, é parte integrante deste País. Talvez tenha
sido a grande responsável pela manutenção da integração nacional do Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, de Leste a Oeste.
Em face da relevância deste assunto, Sr. Presidente, entendeu o Executivo de promover uma medida provisória. É importante que se diga que esta Me dida Provisória, em hipótese alguma, exclui a participação do Congresso Nacional, razão pela qual eu disse, no início da minha locução, que foi criada uma Comissão Mista cuja função será a de examinar a Medida Provisória. A Comissão ainda não está instalada, e
o relator ainda não está devidamente designado.
Com referência à postura das empresas, tenho
convicção absoluta de que o empresariado da radiodifusão brasileira é correto, é honesto, é cumpridor
das suas obrigações, razão por que está e permanece até hoje.
Quando se fala em medida provisória, Sr. Presidente, pergunto: por que não foi instigado o Conselho
quando se fez a Medida Provisória da criação da
Ancine, por exemplo? Por que não?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Repesentante da categoria profissional
dos artistas) – Porque não havia o Conselho.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Não
havia o Conselho? Então, por que não se traz esse
mesmo assunto à baila novamente?
Sr. Presidente, entendo que se trata de posturas
absolutamente demagógicas e não condizentes com
a realidade nacional.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Os debates têm
sido muito esclarecedores, mas eu me permitirei conduzir, para tentar manter o que se conseguiu nas reu-
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niões até agora, o encaminhamento desta nossa dis cussão.
Concedo a palavra ao Conselheiro Francisco
Pereira da Silva.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Eu nem gostaria de ter me inscrito, mas, a interven ção do companheiro, aliás, do Conselheiro Paulo –
porque, daqui a pouco, pode ser até que ele refugue
ser chamado de companheiro –, talvez abra um pre cedente muito sério. Até aqui, o Conselho de Comuni cação vinha primando pela relação respeitosa entre
diferentes. Agora, na medida em que somos tomados
como demagogos, ficamos preocupados. Ele abriu
um precedente bastante perigoso, no qual eu gostaria, se possível fosse, que pensássemos. Como foi
dito aqui: somos diferentes e, se ele se vangloria dos
40 anos de rádio, não estou tão velho quanto ele, mas
também tenho meus quilômetros rodados no rádio de
Brasília. Portanto, não deveríamos partir daí.
Por último, partimos para uma discussão de mérito que não é o que está em questão. O que está em
questão é exatamente o instrumento da medida provi sória. O Conselheiro Paulo Cabral inclusive avistou
isso e tentou exatamente descobrir se era uma ques tão de ordem ideológica da compreensão da medida
provisória, que certamente pode ter alguma coisa dis so também, é possível, e não seria ilegítimo. Mas ins crevi-me desta feita nem para entrar na questão disso
ou daquilo, mas exatamente para que nós, Conselhei ros, procuremos manter o equilíbrio que nos foi pecu liar desde o primeiro momento nesta Casa.
Obrigado.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – O Conselheiro
Palito tem a palavra.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Eu
apenas fiz citações, Sr. Presidente, de algumas atitudes demagógicas, não de que os Conselheiros seri am demagogos.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Na verdade, dis cussões podem ser acaloradas, em certos casos devem ser acaloradas, mas temos realmente que procu rar preservar o que nos trouxe até aqui com uma vi são positiva: buscar encontrar as origens de uma dis cussão, quem estava certo ou quem acendeu a pri -
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meira fagulha, para criar um processo de resposta, já
aprendi também, as minhas cãs me indicam, que é
um pouco inócuo.
De forma que vou considerar que as discussões
foram feitas no desejo dessa coletividade de cidadãos
brasileiros de encontrar caminhos para cada uma das
proposições trazidas aqui. Esta, mais recente, tenta
trazer a atenção do Conselho para a Medida Provisória nº 70.
Quero aduzir, e é um fato conhecido, que a maioria dos meios de comunicação brasileiros, por meio
de seus editoriais de opinião, em especial os jornais e
não raro as rádios e televisões, tem-se colocado contra o instituto da medida provisória. Mas ele está aí,
recentemente foi objeto de uma revisão amplamente
discutida no Congresso Nacional e resultou melhor
do que era, mas obviamente não atende, mesmo no
seu formato atual, aos interesses da unanimidade da
sociedade. Essa lei permite ao Executivo a edição
das medidas provisórias com as características definidas pela lei.
Esta Medida Provisória nº 70 tem ou não o caráter de urgência? Aparentemente, tem. Endosso o que
disse o Conselheiro Paulo Cabral de Araújo. A situação de grande número das empresas de comunicação em nosso País é mais aguda do que tem sido em
muitos anos da minha convivência com o setor. Infe lizmente, não se trata apenas de um retrato que diz
respeito à nossa realidade, à realidade brasileira. Vou
me permitir fazer um comentário de novo: há duas semanas, participei, na Europa, da reunião do Comitê
Executivo da Associação Mundial de Jornais. Ela re presentou uma amostragem importante do que está
acontecendo no mundo inteiro pelas características
da entidade. E não me lembro de ter escutado posições tão sólidas quanto à da dificuldade do setor referente à queda de investimentos no setor de comunicação social, que é a mais séria que já houve.
Há mudanças estruturais, independentemente
dessas conjunturais, que podem ser debitadas a as suntos circunstanciais de uma ou de outra sociedade,
que estão determinando alterações no conceito de
operação. E essas realidades atingiram fortemente o
mercado brasileiro.
Quando vemos – e o Daniel registrou sua indignação por meio dessa recomendação – que essa medida alcança, entre outras, as legislações de 1962 e
1967, nós nos damos conta da dificuldade que temos
de trabalhar certas estruturas. E é normal que seja
assim; somos uma sociedade representativa, os nos sos legisladores é que devem fazer isso – todos nós
estamos concordes. Mas temos acompanhado ao

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

longo do tempo – e recentemente não tem sido diferente – a dificuldade de se modificarem certas legisla ções. Quando se agrega a isso a circunstância de que
estamos em um período eleitoral – ainda não termi nou, pois estamos a duas semanas do segundo turno
-, sabemos da dificuldade de mobilização do Con gresso Nacional.
Há um caráter de urgência – e isso posso asse gurar aos senhores pelo conhecimento que tenho da
atividade. Creio que todos concordamos com o fato
de que o recurso da medida provisória, a não ser em
caráter de urgência, não deve ser utilizado pela socie dade. A apreciação do que está sendo feito no conteúdo dessa Medida Provisória é o que está em discus são do Congresso Nacional, dentro dos trâmites estabelecidos na regulamentação do encaminhamento
das medidas provisórias.
Hoje tivemos um momento bastante rico ao discutir como deveremos agir. Acredito que não pode mos ficar indiferentes e que devemos acompanhar
essas discussões, com todo o respeito pelo Poder Le gislativo. Nesse sentido, estou encaminhando, ao término da nossa discussão, um conceito e gostaria de
saber se os Srs. Conselheiros desejariam sugerir al guma outra medida neste momento.
Vejo que foi louvável a decisão de não nos dei xamos levar à contingência de uma discussão pelo
voto, para a qual, acredito, não estamos ainda sufici entemente amadurecidos, procurando preservar o
consenso. Entendo que devemos, com os instrumen tos e as armas de que dispomos, seguir o encaminha mento dessa Medida Provisória e encontrar os me lhores caminhos para a sociedade como um todo.
Asseguro aos senhores que muito anacronismo
também está determinando partes dessa Medida
Provisória. Vivemos agora incitados pela nova era di gital e estamos convivendo, por outro lado, com legis lações anacrônicas de três, quatro, cinco ou mais dé cadas que dizem respeito a realidades que não exis tem mais.
Gostaria de aproveitar e agradecer a participa ção de todos os Srs. Conselheiros deste momento
vivo que tivemos aqui.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Com a palavra o
Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
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Sr. Presidente, sobre o encaminhamento, a Conselheira Berenice fez o apelo e é óbvio que não teria
sentido votarmos um entendimento de qualificação
do Conselho a respeito da natureza do ato utilizado
para a regulação. Há convicções expressas e não te ria sentido fazer uma aferição da expressão numérica
disso, porque ela seria óbvia.
A manutenção da segunda parte da proposta é
um esforço do Conselho para emitir um relatório e, em
primeiro lugar, formar uma convicção; em segundo lugar, se a convicção for alcançada, emitir um relatório
sobre o conteúdo da Medida Provisória. O Congresso
estará examinando se é um momento importante
para partilharmos informações, compreensões e para
refinarmos essa aproximação de perspectivas, que é
uma das finalidades do Conselho, em relação às
questões de comunicações. Nossos setores – que
são diversos – farão isso individualmente.
Pergunto se há disposição para fazermos isso
coletivamente. Ou seja, posicionarmo-nos, buscar mos afirmação de um juízo conjuntamente em relação ao mérito da Medida Provisória. Acredito que, se
alcançássemos a condição de afirmarmos um en tendimento comum, seria útil para a tramitação da
Medida Provisória nas várias etapas que ela terá no
Congresso.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Solicito a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Concedo a palavra ao Conselheiro Roberto Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Em função
do que o Conselheiro e companheiro Daniel acabou
de falar, reitero minha proposta inicial.
No Item 5, quanto à manifestação à Mesa do
Senado Federal redigida pelo Conselheiro, penso que
o Conselho, de fato, não se pode furtar – como Con selho, não como entidades individuais – a fazer uma
análise e dar a sua opinião sobre o texto enviado ao
Congresso, até para que os membros do Congresso
Nacional tenham também como balizar o que este
Conselho tão múltiplo de idéias pensa.
Sugiro que façamos de fato uma Comissão que
elaborará um documento que será colocado em votação no Conselho. Se aprovado, será encaminhado às
Mesas da Câmara e do Senado e aos membros dessa Comissão Mista, que segundo o Conselheiro Paulito, já está indicada. É bem razoável e não vejo ne nhum parti pris, qualquer conceito ideológico. A fun-
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ção é somente cumprir uma atividade para a qual o
Conselho foi criado.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Pessoalmente,
entendo que devamos tentar construir no Conselho
essa atitude positiva. De bom grado, coloco à aprecia ção dos senhores a possibilidade de um grupo dos
nossos Conselheiros começar a trabalhar com rela ção ao texto da Medida Provisória, para que oriente a
nós e ao Congresso Nacional sobre visões do nosso
Conselho.
V. Sas estão de acordo? Vamos designar Conse lheiros ou uma Comissão? Qual tem sido a praxe? De signa-se uma comissão e aderem os que desejarem?
Então, está criada uma Comissão para a análise
da Medida Provisória nº 70 por parte do Conselho. As
adesões estão abertas entre os Srs. Conselheiros.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Eu
gostaria de participar, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Eu também
gostaria de participar.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Nós já temos a
adesão dos Conselheiros Paulo Machado de Carva lho, Roberto Wagner Monteiro, Daniel Koslowsky
Herz, Carlos Chagas, Berenice Isabel Mendes Bezer ra, Assunção Hernandes Moraes de Andrade.
Tenho uma sugestão da Secretaria, com a sua
experiência, de que esteja aberto para todos os Membros do Conselho e, na verdade, pelo que sabemos,
está, entre os que já se perfilaram como desejando
participar, e estes se coordenarão.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Proponho que o Conselheiro Paulo Machado seja o
Coordenador dessa Comissão.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Está bem, Con selheiro? (Pausa.)
O Conselheiro Paulo Machado coordena e, por intermédio dele, faremos as comunicações necessárias.
Confirmando: Conselheiro Paulo Machado de
Carvalho Neto, Conselheiro Daniel Koslowsky Herz,
Conselheiro Roberto Wagner Monteiro, Conselheiro
Carlos Chagas, Conselheira Berenice Isabel Mendes
de Bezerra e Conselheira Assunção Hernandes Mo raes de Andrade.
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ITEM EXTRAPAUTA
Orçamento do Conselho de Comunicação Social
para 2003.
Relator: Geraldo Pereira dos Santos (Representante
das categorias profissionais de cinema e vídeo)
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Temos um item
final, agregado a nossa pauta, sobre a discussão do
orçamento de 2003.
Não poderia deixar de registrar o seguinte: recuso-me a vir às próximas reuniões em que não haja debates tão acalorados como este. (Risos.)
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Sr. Presidente, obrigado pela aceitação
da inclusão do ponto de pauta, mas, mediante a delicadeza e a importância que acredito que tem o tema,
que, de antemão, ele fique agendado como ponto de
pauta para a próxima reunião, para que possa ser melhor examinado e discutido.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Está acolhido.
Faltam oito minutos para as cinco da tarde. Há
mais alguma colocação final?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, ainda em relação ao tópico do Serviço
de Comunicação Multimídia – SCM, faltou um aspecto referente à definição da responsabilidade de emis são de um relatório em relação ao serviço.
Proponho que, em razão da incorporação à Comissão de Tecnologia Digital dos Conselheiros Roberto Wagner e Paulito e pela pertinência do tema,
aquela Comissão fique encarregada de emitir o relatório previsto naquele procedimento definido em relação ao SCM.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Penso que será
um relatório complicado, pelas características do serviço. Não conheço em detalhe, mas, para ser conclusivo, será um relatório complicado. Não acha, Enge nheiro Fernando Bittencourt?
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Sobre esse assunto é interessante co mentar que ele já foi regulamentado há mais de um
ano, e várias emissoras de televisão entraram contra
essa política, essa determinação. Isso não resultou
em nada até o momento. O assunto é bastante com plicado, e o Conselho terá que se munir de muita in -
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formação para poder agir contra, porque as primeiras
iniciativas foram frustradas.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Temo que isso
protele demasiadamente, pois um relatório nesse
sentido terá que ser longamente avaliado.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Qual é a sugestão de encaminhamento?
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – O encaminha mento será como havíamos estabelecido: o texto, de pois apreciado pelos nossos dois Conselheiros, com
o assessoramento legislativo do Conselho.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Só que, nesse encaminhamento, ele define que o
Conselho, no período em que está propondo que a
Anatel cesse com as outorgas de autorizações, se posicione quanto ao mérito. Nós deixamos de definir
como o Conselho vai produzir esse posicionamento.
Em razão da pertinência do tema e até da ampliação
da Comissão, pareceu-me que a Comissão de Tecnologia Digital seja aquela que reúna tanto os elemen tos técnicos quanto os de conteúdo com mais condi ções de produzir essa avaliação de mérito. Se não for
pelos integrantes da Comissão de Tecnologia Digital,
teremos que definir como o Conselho produzirá a sua
posição em relação...
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Conselheiro Da niel, eu não excluí que fosse por meio da Comissão
de Tecnologia Digital. O que não gostaria é que uma
ação protelasse em demasia a outra.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Pelo contrário. A idéia é que, no período que estamos
sinalizando, de sessenta dias, o Conselho produzisse
alguma posição sobre o assunto.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Penso que isso é
possível. Vivendo na era digital, com e-mails troca dos a todo instante, alguns com utilidade e muitos
spams chegando aos nossos terminais...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente...
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Diga, Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
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Presidente, a respeito da comunicação multimídia,
penso que poderíamos convidar o Dr. Luiz Guilherme
Schymura para vir nos dar explicações e, pelo menos,
tranqüilizar-nos quanto às nossas apreensões de que
isso, de alguma forma, possa servir para transmissão
de conteúdo.
Para podermos agilizar o assunto da Medida
Provisória, aproveito para consultar os companheiros
em relação a que dia da semana que vem, de terça-feira a sexta-feira, marcaremos a primeira reunião
para começar a estudar este assunto.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Penso
que, logo após o fim da reunião, poderemos acertar as
agendas com a programação das comissões.
O SR. VICE-PRESIDENTE (Jayme Sirotsky –
Representante da sociedade civil) – Sugiro que, utilizando outra vez o nosso correio eletrônico, façam um
acerto inicial de agenda e transfiram essa informação.
Não sei quanto aos senhores, mas eu tive uma
ótima tarde. Muito obrigado. Boa-tarde a todos.
Estou certo de que estaremos enriquecidos na
próxima reunião com a presença do adelgaçado Presidente, José Paulo Cavalcanti Filho.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 16h57min.)

Para:Senhores Membros do Conselho de Comunicação Social
De: Paulo Machado de Carvalho Neto
Data:10 de outubro de 2002
Ref: Relatório sobre o Serviço de Comunicação
Multimídia – SCM, Item 3 da Pauta da 5ª Reunião
Ordinária do Conselho de Comunicação Social
Memória
No dia 29 de maio de 2002, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº 38 que alterou o ar tigo 222 da Constituição Federal.
O novo texto determina que a responsabilidade
editorial e as atividades de seleção e direção de pro gramação serviços de radiodifusão são privativas de
brasileiros, em qualquer meio de comunicação social,
isto é, aqueles com característica de distribuição de
conteúdo de 1 para n indivíduos.
Determina, ainda, que independentemente da
tecnologia utilizada, os meios de comunicação social
eletrônicos deverão observar os princípios de que trata o artigo 221 da Constituição Federal (finalidade
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educativa, artística, cultural e informativa na produ ção e programação; promoção da cultura nacional e
regional entre outros), bem como a prioridade de pro fissionais brasileiros na execução de produções naci onais.
Na contramão desse saudável processo, legiti mamente verde—amarelo, a Anatel aprovou, através
da Resolução nº 272, de 9 de setembro de 2001 o Regulamento, criando o Serviço de Comunicação Multimídia e introduzindo uma nova modalidade de serviço
que consiste na oferta a assinantes da capacidade de
transporte e informação.
O Serviço de Comunicação Multimídia foi carac terizado como serviço fixo de telecomunicações, de
interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e in ternacional, possibilitando a oferta de capacidade de
transmissão, emissão, recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes.
O SCM, embora sendo um serviço de telecomu nicações, viabiliza a comunicação social na medida
em que permite a transmissão eletrônica de conteúdo
com característica de comunicação social, de 1 para
n indivíduos.
Na definição de assinante menciona-se a ne cessidade de vínculo contratual, não significando,
contudo, que haverá uma cobrança explícita e factí vel. Dependendo do produto a ser oferecido, bem
como da capacidade de banda para transmissão, é
possível que seja cobrada dos assinantes uma taxa
meramente simbólica, deixando para que este seja
suportado através de publicidade.
O conteúdo multimídia que será disponibilizado
poderá, inclusive, ser gerado a partir do exterior. Assinantes, dentre os quais o universo dos usuários dos
serviços de telefonia fixa comutada poderão receber,
quiçá graciosamente, sons e imagens providos por
empresas sem compromisso com valores nacionais,
na propriedade capital, na gestão e responsabilidade
editorial.
Ë contudo inadmissível que as outorgas de au torizações a empresas de telecomunicações as autorize a prestar atividades de comunicação social à
margem do disposto nos artigos 220 e 224, em qual quer caso, e em desacato ao disposto nos artigos
221, 222 e 223 da Constituição, quando essa ativida de corresponder à comunicação social prestada atra vés de meios eletrônicos.
Como resultado de insistentes alertas das enti dades, empresas de radiodifusão e de televisão por
assinatura, onde foram apontados os riscos do regu lamento, quanto à gestão dos limites do SCM, a Ana tel editou uma Súmula reafirmando que o SOM não
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se confunde com Radiodifusão e Televisão por assinatura.
A Súmula, que melhorou de sobremaneira algumas dúvidas existentes acerca da matéria regulatória, constantes do regulamento em questão, embora
tenha efeito vinculativo, não fora bastante para dirimir
às outras falhas do Regulamento, em especial pela
ausência das necessárias “cercas de proteção” embora a Anatel reafirmasse a fundamental importância
de que fosse protegido o Conteúdo Brasileiro, nosso
principal diferencial, no mundo globalizado e da con vergência tecnológica, bem como as empresas de
Radiodifusão, que ocupam papel de máximo relevo
no PaÍs.
O que se poderia esperar após ter sido enfatizado pela Anatel que o Setor de radiodifusão e o conteúdo brasileiro são fundamentais ao País e que não podem ser minimamente arranhados, é que o Regulamento fosse objeto de reanálise, suspendendo-se
qualquer iniciativa direcionada à outorga de autorizações nas bases pelo mesmo estabelecidas.
No dia 4-2-2002, foi publicado, para consulta pública, o Termo de autorização para exploração do
SCM, sem que se incluíssem as salvaguardas esperadas.
E, curiosamente, antes de encerrado o prazo
para encaminhamento de comentários, a Anatel, em
7-2-02, anunciou a expedição de 11 autorizações
para prestação do Serviço. E persiste autorizando novas empresas ao serviço.
A título de exemplo, os limites são tão tênues e
passíveis de confusão tanto que, a própria Assessoria de Imprensa da Anatel, em comunicado sobre o
assunto, registrou que a “TV Educativa seria um dos
serviços que poderia ser prestado através do SCM”
O principal perigo da falta de cuidados com limites, reside no fato de que, num ambiente de convergência tecnológica, que tudo permite, será inevitável
a dilapidação do já estabelecido Setor de Comunicação Social, sem possibilidade de retorno.
Por que então, diante do esforço legislativo para
dotar o País dos mecanismos necessários à proteção
de nossa identidade, de nossa cultura, de nossos valores e de nosso idioma a Anatel continua a outorgar
licenças para prestação de um serviço, com características de Comunicação Social mas sem nenhum
compromisso com o Brasil e com os Brasileiros?
Entendemos que o perigo da falta de cuidados
com limites, reside no fato de que, num ambiente de
convergência tecnológica, que tudo permite, será ine vitável a dilapidação do já estabelecido Setor de Co municação Social Brasileiro, sem possibilidade de retorno.
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É que as falhas conceituais do SOM deveriam
ser corrigidas pela edição de um novo Regulamento,
e não por uma Súmula que, como observado, não
teve o condão de resolver de forma clara, e com a se gurança jurídica condizente com os altos padrões da
Anatel, a efetiva denominação e conceituação do re ferido serviço.
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Conclusão
Sugiro, que este Conselho de Comunicação
Social, recomende a Anatel que se defina, como deveria ser definido desde a edição do Regulamento
do serviço em tela, que o “SOM” é apenas um Serviço de Transporte de Sinais, e não um serviço que
venha a permitir a distribuição de conteúdos.
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Ata da 145ª Sessão Deliberativa, Ordinária,
em 10 de dezembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares e Mozarildo Cavalcanti
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo
Porto – Artur da Tavola – Bello Parga – Benício Sam paio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Chico
Sartori – Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Fernando Bezerra – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Sou za – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra – José Sar ney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha –
Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Luiz Pastore – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna
– Olivir Gabardo – Osmar Dias – Paulo Hartung – Pa ulo Souto – Pedro Simon – Renan Calheiros – Ricar do Santos – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ro naldo Cunha Lima – Tião Viana – Valmir Amaral –
Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 672, DE 2002
(Nº 1.784/2002, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores do Bairro Bento Marques – COHAB a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Tarauacá, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 460, de 22 de agosto de 2001, que autoriza a
Associação de Moradores do Bairro Bento Marques –
COHAB a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de tarauacá, Estado do Acre.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.203, DE 2001
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, acom panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 296, de 21 de junho de 2000 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Xi que-Xique, na cidade de Xique-Xique-BA;
2 – Portaria nº 805, de 28 de dezembro de 2000 –
Associação Comunitária Cultural Sagrado Coração de
Jesus do Bairro Santanense, na cidade de Itaúna-MG;
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PARECERES
PARECER Nº 1.273, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos
Sobre a Mensagem nº 338, de 2002,
que solicita a retificação da Resolução nº
39, de 2002, do Senado Federal, referente
à contratação de operação de crédito ex terno, no valor de até JPY 901.117.066,00
(novecentos e um milhões, cento e de zessete mil e sessenta e seis ienes), de
principal, entre a República Federativa do
Brasil e o Japan Bank for International
cooperation (JBIC), destinada a financiar
oitenta e cinco por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo Ministério da
Saúde para o Projeto Hemodiálise.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
Mediante a Mensagem nº 338, de 2002 o Presi dente da República solicita a retificação da Resolu ção nº 39, de 2002, do Senado Federal, que autorizou
a contratação de operação de crédito externo, no va lor de até JPY 901.117.066,00 (novecentos e um mi lhões, cento e dezessete mil e sessenta e seis ienes),
de principal, entre a República Federativa do Brasil e
o Japan Bank for International Cooperation (JBIC),
destinada a financiar oitenta e cinco por cento dos
equipamentos a serem adquiridos pelo Ministério da
Saúde para o Projeto Hemodiálise.
Acompanham a Mensagem, a Exposição de
Motivos nº MF 291, de 26 de novembro de 2002; os
Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio nal e da Secretaria do Tesouro Nacional nos
PGFN/COF/Nº3551/2002 e STN/COREF/GERFI nº
310, de 24 de junho de 2002, respectivamente; os ofícios nºs 316, de 13 de novembro de 2002 e 325/02, de
19 de novembro de 2002, solicitando a retificação da
autorização, bem como o Aviso nº 1.341-SAP/C. Civil,
de 4 de dezembro do corrente.
II – Análise
A Resolução nº 39, de 2 de julho de 2002, do
Senado Federal, autorizou a União a contratar operação de crédito externo, no valor de até JPY
901.117.066,00 (novecentos e um milhões, cento e
dezessete mil e sessenta e seis ienes), de principal,
entre a República Federativa do Brasil e o Japan Bank
for International Cooperation (JBIC).
Os recursos oriundos da contratação desti nam-se a financiar oitenta e cinco por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo Ministério da Saú-
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de para o Projeto Hemodiálise, no âmbito do Projeto
de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde (REFORSUS).
A referida resolução estabeleceu, dentre as
condições financeiras da operação, que as Despesas
Gerais seriam limitadas a 0,1% do valor financiado,
conforme informação contida na Carta-Credenciamento do Banco Central do Brasil Decec/Diope/Sucre–2002/101, de 24 de junho de 2002.
Todavia, conforme Exposição de Motivos do Sr.
Ministro da Fazenda, o contrato em apreço estabelece um limite para as Despesas Gerais de JPY
4.000.000,00 (quatro milhões de ienes), pagáveis
mediante comprovação. Esclarece que a discrepância entre o valor autorizado pelo Senado Federal e o
contratual decorreu da falta de atualização, por parte
do Ministério da Saúde, do Registro de Operações Financeiras (ROF), no Banco Central, após o processo
de negociação, de modo a incorporar os termos acordados com o financiador.
O Departamento de Capitais Estrangeiros e
Câmbio do Banco Central do Brasil retificou, em 13 de
novembro de 2002, o credenciamento anterior, conforme o documento Decec/Diop/Sucre–2002/247. Por
outro lado, a Secretaria do Tesouro Nacional já havia
se manifestado favoravelmente à contratação, considerando-se para as “Despesas Gerais – Despesas razoáveis e comprovadas, no limite de até JPY
4.000.000,00”, mediante o acima citado Parecer
STN/COREF/GERFI nº 310, de 24 de junho de 2002.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se favoravelmente à alteração da Resolução,
conforme Parecer nº PGFN/COF/Nº3551/2002, de 21
de novembro de 2002.
Cumpre esclarecer, porém, que não se trata de
“retificar o erro contido na referida Resolução nº 393,
de 2002...”, conforme entendimento manifesto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o assunto, no item 9 do seu Parecer. Trata-se, a nosso ver, de
retificação de valor autorizado para as Despesas Gerais de uma operação de crédito, em função da atualização do credenciamento da operação pelo Banco
Central do Brasil. Isto decorre, normalmente, quando
há discrepância entre valores credenciados previamente pelo Banco Central e os termos finalmente
acordados com os entes financiadores, cujas atualizações devem ser feitas, controladas e verificadas
pelos órgãos responsáveis do Poder Executivo.
Por fim, a retificação solicitada não altera o méri to da autorização anteriormente concedida por esta
Casa, porquanto o valor solicitado para as Despesas
Gerais já estava contemplado na análise elaborada
pela Secretaria do Tesouro Nacional e, assim, não
modiflca o impacto nas finanças públicas federais. A
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instrução processual satisfaz as exigências contidas
na Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal.
III - Voto
Diante do exposto, conclui o nosso parecer pela
aprovação do pedido, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 2002
Altera o inciso VII do art. 2º da Re solução nº 39, de 2002, que “Autoriza a
União a contratar operação de crédito ex terno entre a República Federativa do
Brasil e o Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) no valor de até JPY
901.117.066,00 (novecentos e um milhões, cento e dezessete mil e sessenta e
seis ienes), de principal, destinada ao financiamento de oitenta e cinco por cento
dos equipamentos a serem adquiridos
pelo Ministério da Saúde para o Projeto

DEZEMBRO 2002
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Hemodiálise, no âmbito do Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único
de Saúde (REFORSUS)”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso VII do art. 2º da Resolução nº 39,
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º. ...................................................
..............................................................
VII – Despesas Gerais: limitadas a Y
4.000.000,00 (quatro milhões de ienes), pa gáveis mediante comprovação;
.......................................................(NR)
Art. 2º O prazo para o exercício da presente
autorização é de quinhentos e quarenta dias, a con tar da sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, – Presidente – Relator.
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PARECER Nº 1.274, DE 2002
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 64, de 1999 tendo como
primeiro Signatário o Senador Eduardo
Suplicy, que Acrescenta parágrafo ao art.
57 e dá nova redação ao inciso XI do artigo 84 da Constituição Federal.
Relator Ad Hoc: Senador Waldeck Ornelas
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, nos termos
do art. 356, caput, do Regimento Interno, a proposta
de emenda à Constituição em epígrafe, que objetiva,
em dois artigos:
I) alterar o art. 84, XI, a fim de determi nar o comparecimento do Presidente da Re pública ao Congresso Nacional por ocasião
da abertura da sessão legislativa para apresentar a mensagem e plano de governo, expondo a situação do País e suas metas para
o cumprimento do disposto no artigo 3º desta Constituição (objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil);
II) aditar parágrafo ao art. 57, para
conceder, após a exposição a que se refere
o item anterior, oportunidade aos líderes
partidários de cada uma das Casas do Congresso Nacional, por tempo determinado,
para exporem sua avaliação sobre a mensagem presidencial, facultando-se ao Presidente da República o direito de resposta.
Para justificar a proposta, seus autores alegam
tratar-se de medida que visa a tornar mais explícita
a responsabilidade do governo com suas metas,
permitindo, ainda, aos partidos políticos, através de
seus líderes na Câmaras e no Senado, externarem,
por tempo determinado, as suas impressões sobre a
mensagem presidencial e a situação do País, de
modo a tornar mais democrático o debate sobre as
metas e planos do governo.
Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 356,
caput, do Regimento Interno, emitir parecer, inclusive
quanto ao mérito, sobre propostas de emenda à
Constituição.
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Entendemos que a proposta atende aos aspectos de constitucionalidade e de regimentalidade, pois
observa a regra constitucional que exige número mínimo de signatários e veda emenda à Constituição,
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, que trate de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada na atual sessão legislativa e tenda a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto,
universal e periódico, a separação dos Poderes e os
direitos e garantias individuais (art. 60, I, §§ 1º, 2º, 4º e
5º da Constituição e arts. 354 §§ 1º e 2º, e art. 373 do
Regimento Interno do Senado Federal RISF). Também, não incorre na proibição prevista no art. 371 do
RISF, pois a proposta não visa a alterar dispositivos
sem correlação entre si.
Todavia, quanto ao mérito, sugerimos seja ex cluída a permissão para os líderes partidários, após a
exposição do Presidente da República, avaliarem a
mensagem presidencial pois, não obstante os possíveis aspectos positivos dessa proposta, entre os quais destacamos a oportunidade de os líderes dos partidos de oposição ouvirem diretamente do Presidente
da República esclarecimentos sobre os objetivos das
políticas governamentais, entendemos que a proposta, nesse aspecto, não se coaduna com o sistema
presidencialista que se caracteriza pela tripartição
dos Poderes, diferentemente do que ocorre no sistema parlamentarista em que os Poderes Executivo e
Legislativo se confundem.
Por sua vez, não obstante a proposta tenha, a
nosso ver, buscado inspiração no modelo presidencialista norte-americano, dele discorda em dois aspectos relevantes. O primeiro, é que o comparecimento
do Presidente da República ao Congresso Nacional,
por ocasião da apresentação da sua mensagem anual conhecida como State of the Union, não é obrigatório, embora seja uma
tradição respeitada desde 1913. O segundo, é
que não se permite qualquer espécie de debate entre
o Chefe do Poder Executivo e os congressistas.
Portanto, entendemos que a proposta merece o
nosso apoio desde que seja resguardado com desvelo o máximo princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes, insculpido no art. 20
da Constituição Federal, sem prejuízo, contudo, da
competência exclusiva do Congresso Nacional prevista em seu art. 49, mormente, a de fiscalizar e con trolar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas,
os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (inciso X) e julgar anualmente as con tas prestadas pelo Presidente da República e apreci-
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ar os relatórios sobre a execução dos planos de go verno (inciso IX).
Concluímos, por conseguinte, que não deve o
Presidente da República, após a sua exposição, ser
submetido à avaliação política pelas lideranças par tidárias, pois entendemos que o Presidente da Repú blica deve receber o tratamento solene que é dispen sado ao Chefe de Estado, em razão do sistema presi dencialista por nós adotado, e não o de Chefe de Go verno que comanda o Gabinete do sistema parlamen tarista.
Diante do exposto, opino pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 1999,
com a adoção da seguinte emenda supressiva:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Suprima-se o art. 1º, tornando-se o
art. 2º artigo único.
É o voto.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2002.
– Presidente, Relator.
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 64, DE 1999
Sala das Reuniões 27 de novembro de 2002. –
Bernardo Cabral – Presidente – Waldeck Ornelas –
Relator Ad Hoc – Romero Jucá – Amir Lando – Íris
Rezende – Jefferson Péres – Maria do Carmo
Alves – Roberto Freire – Bello Parga – Olivir Ga bardo – Osmar Dias – Antônio Carlos Júnior – Ma guito Vilela
Complementam as Assinaturas dos Membros
da Comissão, nos Termos do art. 356, Parágrafo Úni co do R.I.S.F., os Senhores Senadores:
Chico Sartori – Eduardo Suplicy – Fernando
Ribeiro – Leomar Quintanilha – Casildo Maldaner
– Ricardo Santos – Benício Sampaio – Moreira
Mendes –Roberto Saturnino – Gilberto Mestrinho
– Geraldo Cândido – Pedro Simon – Ney Suassuna
– Carlos Patrocínio – Geraldo Melo
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§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo,
na forma do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza
contábil.
§ 2º O Fundo referido no parágrafo anterior será
constituído por, pelo menos, quinze por cento dos re cursos a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas a e b; e inciso II, da
Constituição Federal, e será distribuído entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao nú mero de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
....................................................................................
§ 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo
de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma
a garantir um valor por aluno correspondente a um
padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.
§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por
cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º
será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério.
....................................................................................
PARECER Nº 1.275 DE 2OO2
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sobre as Emendas nºs 2 e 3 de Ple nário à Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 200, tendo como primeiro
signatário o Senador Moreira Mendes
que, “Acrescenta o ,§ 3º ao artigo 50 da
Constituição Federal. (Dispõe sobre o
acesso a informações e documentos sigilosos.)”
Relatora: Senadora Maria Do Carmo Alves

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
....................................................................................

I – Relatório
Vêm a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para os fins de apreciação, nos termos
previstos no art. 359 do Regimento Interno do Senado
Federal, as Emendas nº 2 e nº 3, de Plenário, à Pro posta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
“Acrescenta o § 3º ao artigo 50 da Constituição Federal. (Dispõe sobre o acesso a informações e documentos sigilosos.)”
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A Emenda nº 2 propõe nova redação para o § 3º
que a Proposta de Emenda à Constituição pretenda
acrescentar ao art. 50 da Lei Maior, nos termos do
Substitutivo aprovado por esta Comissão, pára estabelecer que as informações previstas no § 2º do artigo em tela, se sigilosas, não poderão ser divulgadas
por quem as tenha recebido.
Na Justificação da Emenda nº 2 está dito que
essa proposição acessória objetiva corrigir equívoco
existente no texto do Substitutivo, pois as informações
de que se trata têm natureza sigilosa, em decorrência
da Constituição ou de lei, e não em virtude da classifi cação realizada pela autoridade que as remete ao Po der Legislativo. Ademais, argumenta-se que não se
pode comprovar o sigilo da informação, sendo essa
sigilosa ou não, conforme o ordenamento jurídico.
Já a Emenda nº 3 almeja nova redação para o §
4º que o Substitutivo acima referido pretende acres centar ao art. 50 do Estatuto Supremo, com o fim de
preceituar que a inobservância, por parte do destina tário, do caráter sigiloso da informação prestada, su jeitará o infrator à pena de crime de responsabilidade,
apurada na forma da lei, além da perda do mandato,
por ato incompatível com o decoro parlamentar, se for
o caso.
Na correspondente Justificação, argumenta-se
que a Emenda nº 3 tem o fim de ampliar a responsabi lidade de quem faz a divulgação de informação sigilo sa à qual teve acesso por força do disposto no art. 50
da Lei Maior. Assim, se o responsável for Congressis ta, ficará sujeito à perda de mandato por ato incompa tível com o decoro parlamentar.
É o Relatório.
II – Análise
No que se refere à Emenda nº 2, cabe registrar o
seguinte:
Quando o texto do Substitutivo desta Comissão
dispõe que as informações deverão ser classificadas
pela autoridade responsável por sua remessa como
secretas, confidenciais ou reservadas, ele não está
preceituando que tal classificação será efetivada de
acordo com a vontade da autoridade. Parece-nos cer to que tal classificação terá que ser levada a efeito de
acordo com a Legislação pertinente.
Por outro lado, com a devida vênia, não é corre to dizer que não se pode comprovar se tal informação
é sigilosa ou não. Pode-se, sim, comprovar tal sigilo
cotejando-se o caso concreto com a legislação a ele
aplicável, ou seja, fazendo-se a classificação acima
referida. Aliás, segundo entendemos, tal comprova -
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ção é mesmo necessária para que a informação fique
resguardada, pois consoante consta da própria Justificação da Emenda sob análise, a informação é sigilosa em razão do ordenamento jurídico e não por decisão originária da autoridade, qualquer que seja ela.
Quanto ao disposto na Emenda nº 3, devemos
anotar o que segue. Quando o texto do Substitutivo
preceitua que a inobservância do caráter sigiloso da
informação sujeita o seu destinatário à pena de res ponsabilidade, ele não está afastando a possibilidade
de que tal destinatário possa vir, inclusive, a perder o
seu mandato por ato incompatível com o decoro.
Antes, tal preceito contempla tal hipótese. Isso porque
a expressão pena de responsabilidade, no contexto
em questão, tem sentido amplo, abrangendo qualquer penalidade que possa ser aplicada a Congressista que tomar pública informação que, por força de
norma legal, deva permanecer sob sigilo.
Assim, o infrator fica sujeito a pena político-administrativa, inclusive perda do mandato (Incisos III e
IV do art. 10 da Resolução do Senado Federal – Código de Ética e Decoro Parlamentar – combinado com o
inciso II do art. 55 da Constituição Federal); a pena civil, mediante indenização a pessoas ou entidades
que possam ser prejudicadas pela divulgação; e a
pena criminal, nos termos da legislação pertinente.
Dessa forma, a preocupação contida na Emenda nº 3, consoante nos parece, está contemplada no
texto do Substitutivo.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela rejeição das
Emendas nº 2 e nº 3, de Plenário, à Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2001.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 2002. –
Presidente , Relator .
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
EMENDAS DE PLENÁRIO NºS 2 E 3 Á
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Maria do Carmo
Alves, Relator – Luiz Pastore – Eduardo Suplicy – Ricardo Santos – Maguito Vilela – Waldeck Ornelas –
Amir Lando – Jefferson Peres – Olivir Gabardo – Iris
Rezende – Bello Parga – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Romero Jucá – Antônio Carlos Júnior.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
“Art. 50. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Esta do ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determina do, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada.”
§ 1º – Os Ministros de Estado poderão compare cer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou
a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.
(*)Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 7/061.94:
“§ 2º – As Mesas da Câmara dos De putados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a
Ministros de Estado ou a qualquer das pes soas referidas no caput deste artigo, impor tando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não – atendimento, no prazo de
trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.”
..............................................................
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se nador:
II – cujo procedimento for declarado in compatível com o decoro parlamentar;
..............................................................
PARECER Nº 1.276, DE 2OO2
(Da Comissão de assuntos sociais)
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
66, de 2000 (nº 4.132/93, na casa origem),
que dispõe sobre a responsabilidade técnica por cursos livres de lutas natação e
ginásticas.
Relator: Senador Juvêncio Da Fonseca
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 66,
de 2000, que tem por objetivo estabelecer a respon -
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sabilidade técnica por cursos livres de lutas, natação
e ginástica.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição
alega:
“A proliferação de cursos e academias
de lutas, bem como de natação e ginástica,
tem sido muito intensa nos últimos anos.
Infelizmente, um grande número desses empreendimentos, além de não oferecerem
condições físicas adequadas à prática de lutas, de natação ou de ginástica, põe em perigo a saúde de seus alunos devido ao preparo inadequado de seus instrutores e dirigentes, que, muitas vezes, ignoram o funcionamento do corpo humano e, também, da
mente humana “.
Na sua parte substancial, o projeto prevê que:
a) a licença para instalação e funcionamento de academias de artes marciais,
ginástica e natação e de estabelecimentos
similares ou clubes que se dediquem ao
aprendizado de práticas esportivas, mediante remuneração, ficará sujeita à garantia de
assistência e responsabilidade técnicas a
cargo de profissional habilitado em curso
superior de educação física ou instrutores
habilitados pelas confederações de suas
modalidades esportivas;
b) a assistência e responsabilidade
técnicas deverão ser comprovadas em cláusula específica de declaração de firma individual, estatuto ou contrato social e, se for o
caso, pelo contrato de trabalho profissional
responsável.
À proposição, no prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Análise
O stress da vida moderna, devido ao acúmulo
de atividades cotidianas, tais como estudo, trabalho,
atividades domésticas e a necessidade de saber ad ministrar o convívio com as pessoas, o trânsito engarrafado, as filas de bancos, médicos e o acúmulo de
pessoas nos shoppings e nas diversões em geral está
levando as pessoas a desenvolverem atividades físicas no dia-a-dia, para melhorar a saúde do corpo e da
mente e, ao mesmo tempo, ganhar um corpo bonito e
ter um envelhecimento mais retardado. Daí a prolife-
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ração de tantas academias e diferentes modalidades
esportivas.
Ao lado da ginástica, as artes marciais, medi ante atividades físicas milenares, que compreendem
exercícios de combate, força, agilidade e disciplina,
buscam a integração da mente com o corpo. Quando
se pratica uma das artes marciais, entra-se em con tato com a prática de uma série de princípios deter minados, que compõe a filosofia de cada técnica de
luta.
É lamentável que brigas entre praticantes de
jiu-jitsu, karatê e demais modalidades de luta distor çam a imagem das artes marciais, geralmente associ ando-as à violência, descontrole e agressividade.
Dentre estes, destaca-se a agressividade como um
dos aspectos mais discutidos sobre o tema. Sabe-se
que a agressividade, hostilidade e raiva são compo nentes do comportamento emocional. Pode-se afir mar que são fenômenos únicos, que variam de indivi duo para individuo, em decorrência de uma série de
fatores internos e externos.
Infelizmente, não dispomos de pesquisa mais
aprofundada acerca do assunto e, desse modo, não
há como estabelecer a priori a que nível pode chegar
a influência negativa de determinadas academias na
saúde e agressividade das pessoas.
Sem dúvida, é louvável a idéia defendida pelo
projeto de que as academias de artes marciais e gi nástica e os estabelecimentos similares ou clubes
que visem ao aprendizado de práticas esportivas de vam garantir assistência e responsabilidade técni cas.
De fato, a assistência e responsabilidade técni cas deverão refletir não só na qualidade e segurança
dos serviços desses estabelecimentos, mas também
na precisão das informações que chegam até o con sumidor pelas mensagens publicitárias.
Por oportuno, mencione-se que o art. 6º da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, – Código de
Defesa do Consumidor – CDC prevê os seus direi tos. Em relação aos serviços, dentre as suas prerro gativas, constam: a educação e divulgação sobre o
consumo adequado; a informação adequada e clara
acerca dos riscos por eles apresentados; a proteção
contra a publicidade en ganosa e abusiva; e a efetiva
prevenção e reparação de danos pa trimoniais e mo rais, individuais, coletivos e difusos, bem como o
acesso aos órgãos judiciários e administrativos, a
fim de garantir reparação de danos, assegurando-se
a proteção jurídica, ad ministrativa e técnica aos ca rentes.
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Ademais, o CDC, em seu art. 31, ao disciplinar o
dever de informar dos fornecedores, estabelece que,
além de outros dados relevantes, os riscos que apre sentam à saúde e segurança dos consumidores devem ser informados com correção, clareza, precisão,
de forma ostensiva e em nosso idioma.
A responsabilidade técnica, mais que uma exi gência legal, é a garantia que o estabelecimento oferece à sociedade de que seus serviços estão sendo
executados sob supervisão de um profissional habilitado.
Se o estabelecimento pelo qual o profissional
responde causar danos aos seus consumidores, o
responsável estará sujeito, juntamente com a empresa, a responder a processos civis e criminais. Ademais, se constatada sua negligência ou má-fé no desempenho da função, poderá ser punido.
É importante enfatizar, ainda, que a assistência
e responsabilidade técnicas requerem regulamentação especifica, já que são privativas de uma determinada categoria profissional. Em se tratando de habilitados em curso superior de Educação Física, vale
lembrar que, por força da Lei nº 9.696, de 10 de se tembro de 1998, que “Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de
Educação Física”, esses profissionais estão aptos a
assumir a assistência e responsabilidade técnicas
das academias.
Sem menosprezar o valor dos instrutores habilitados pelas confederações de suas modalidades es portivas, entendemos que eles devam ser excluídos
do texto da proposição pela sua injuridicidade.
A precitada Lei nº 9.696/98, em seu art. 2º, diz
que apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I – os possuidores de diploma obtido em curso
de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
II – os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III – os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades
próprias dos Profissionais de Educação Física, nos
termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal
de Educação Física”
Por outro lado o Conselho Federal de Educação
Física, através da sua Resolução nº 13/99, já disciplinou
o registro dos não graduados em Educação Física.
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III – Voto
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2000, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1-CAS
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

“Art 2º A assistência e responsabilidade técnicas, de que trata o artigo anterior,
serão exercidas por profissional habilitado
em Educação Física, regulam ente registrado no Conselho Regional de Educação Física, nos termos da Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998.”
Sala da Comissão 4 de dezembro de 2002. – ,
Presidente Relator.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETA RIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO ART. 250
DO REGIMENTO INTERNO:
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR
GERALDO CÂNDIDO, PELA REJEIÇÃO DO
PROJETO E CONTRÁRIO AO PARECER DO
RELATOR.
O Projeto em discussão que dispõe “sobre a
responsabilidade técnica por cursas livres de lutas,
natação e ginástica” foi examinado e aprovado na Câ mara dos Deputados em três Comissões: Educação,
do Consumidor e, ainda, de Constituição e Justiça e
de Redação, recebendo Emenda Substitutiva na Co missão de Educação, após o que veio para esta
Casa, sendo distribuído para esta Comissão de
Assuntos Sociais.
A propositura em discussão, de autoria do De putado Luiz Carlos Hauly, relatado na Comissão de
Assuntos Sociais desta Casa pelo Senador Juvêncio
da Fonseca, tem como propósito estabelecer a obri gatoriedade de as academias de artes marciais, gi nástica e natação e estabelecimentos similares ou
clubes que se dediquem ao aprendizado de práticas
esportivas mediante remuneração, manterem, em
seus quadros com a devida comprovação formal, res ponsável técnico com formação superior em educa ção física ou instrutor habilitado pela confederação de
sua modalidade esportiva.
Na Câmara foi acrescido ao Projeto, por meio de
emenda, um parágrafo único, ao art. 1º especificando
as modalidades que são traduzidas como artes mar ciais: o jiu-jitsu, o judô, o karatê, o tai-chi-chuam, o aikido, o kendo, o taekwondo, o kung fu, a capoeira, o
boxe, a luta livre, a luta greco-romana, o kick boxing,
sumô e quaisquer outras modalidades similares praticadas no País.
No relatório do Eminente Senador Juvêncio da
Fonseca ele destaca os dois itens centrais na propos ta: 1) ao procurar estabelecer a exigência da respon sabilidade técnica, o projeto em apreço apenas reafir ma o conteúdo de norma legal em vigor, a Lei nº
9.696, de 1998, que regulamenta a profissão de Edu cação Física e cria o Conselho Federal e os Conse lhos Regionais de Educação Física; 2) a equiparação
do profissional de educação física ao instrutor habili tado pela confederação da modalidade sugerida, na
prática, no art. 2º da proposição, é injurÍdica porque
conflitante com o estabelecido na mesma Lei nº
9.696, segundo a qual é atribuição exclusiva do pro fissional de educação física o ensino, a coordenação
e a supervisão das atividades físicas.
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Um dos mais importantes impactos da Lei nº
9.696, de 1998, que regulamentou a profissão de
Educação Física, tem sido exatamente a polêmica
que vem ocorrendo cerca da função social de alguns
setores da área, tais como artes marciais, lutas e danças. Para muitos, a Lei deixou dubiedades que dificultam essas definições e a convivência entre os diversos segmentos do setor. Os recém-criados Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Educação Física entendem que, a partir da edição daquela norma
legal, o ensino de modalidades de lutas e danças
(mesmo aquelas tradicionais, secularmente transmitidas de geração a geração como saber popular como
a capoeira e as danças de salão e folclóricas brasileiras) é exclusividade de profissionais de educação física (os não licenciados em Educação Física que praticarem o ensino dessas modalidades estariam, segundo entendem os referidos Conselhos, incorrendo
em “exercício ilegal da profissão”).
Em oposição a esse entendimento e a algumas
ações dos referidos Conselhos, as associações culturais e de praticantes danças e de algumas lutas, em
vários pontos do País, vêm se organizando e reivindicando o direito de continuar a prática e o ensino em
contexto não-escolar de suas respectivas modalidades, com autonomia para definir a formação de seus
professores, monitores, instrutores ou profissionais
de função similar. Ressalte-se que em nenhum outro
país do mundo há registro de exigência de curso su perior para se ensinar danças e lutas tradicionais fora
das instituições escolares como se pretende estabelecer no Brasil.
O Relator apresenta uma emenda procurando
corrigir a questão da injuridicidade colocada no texto
que chegou às suas mãos para análise. Entendemos
que, não obstante as melhores intenções do Nobre
Senador Juvêncio da Fonseca ao sugerir o aperfeiçoamento da proposição legislativa em tela, entretanto,
na prática, se aprovado o presente Projeto, aborta-se
um debate em andamento quanto aos efeitos da Lei
nº 9.696, de 1998, ao contribuir para firmar o entendimento de que as práticas ali referidas constituem atividades físicas”, no sentido de o seu ensino ser competência profissional exclusiva de profissionais de
Educação Física.
Ainda, com relação ao que propõe a emenda
sugerida pelo relator, é importante salientar que a exigência de assistência e responsabilidade técnicas por
profissionais de Educação Física em academias de
artes marciais, ginástica e natação e em estabelecimentos similares ou clubes que tenham por finalidade
o aprendizado de práticas desportivas (sem dúvida
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uma justa reivindicação e um direito da sociedade
brasileira) também já está estabelecida na referida
Lei nº 9.696, de 1998, talvez merecendo reformula ções para explicitar melhor suas definições.
Ousamos afirmar que o Projeto em pauta é inó cuo. Duas seriam as possibilidades justificáveis para
votar-se proposta deste teor: 1) centrar a questão no
aspecto técnico e no poder de fiscalização. Itens já
definidos pela Lei 9.696/98 bastando os Conselhos
criarem procedimentos de acompanhamento, preven ção e controle; e 2) a inclusão dos aspectos referen tes à função social das práticas, envolvendo os ele mentos éticos, metodológicos, pedagógicos, culturais
e estéticos, que apontam para uma questão mais
abrangente, incluindo as ações humanas, culturais e
sociais. Os temas referidos no item 2, não constam do
texto da Lei 9.696/98 e estão integralmente ausentes
na proposta em tela.
Especialmente face aos argumentos colocados
no parágrafo anterior, consideramos prejudicada a
proposta e, assim, opinamos pela rejeição do projeto,
contra o parecer do relator e recomendamos que se
viabilize nesta Casa o debate público sobre as neces sárias reformulações na Lei 9. 696, de 1 de setembro
de 1998.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2002. – Senador Geraldo Cândido, PT/RJ.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.696, DE 1º DE SETEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a regulamentação da
Profissão de Educação Física e cria os
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.
....................................................................................
Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos
Conselhos Regionais de Educação Física os seguin tes profissionais:
I – os possuidores de diploma obtido em curso
de Educação Física, oficialmente autorizado ou reco nhecido;
II – os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior es trangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III – os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades
próprias dos Profissionais de Educação Física, nos
termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal
de Educação Física.
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....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra
os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
II – a educação e divulgação sobre o consumo
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apre sentem;
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V – a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua re visão em razão de fatos supervenientes que as tor nem excessivamente onerosas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de da nos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa
e técnica aos necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;
IX – (Vetado);
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
....................................................................................
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, cla ras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa so-
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bre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e segurança dos consumi dores.
....................................................................................
PARECERES Nºs 1.277 E 1.278, DE 2002
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 66, de
2001 (nº 1.670/96, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que Dispõe sobre o
incentivo a ser prestado pelo Poder Público à criação consolidação e capacitação de cooperativas
ou de associações que menciona, e acrescenta
dispositivos ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993.
PARECER Nº 1.177, DE 2002,
(Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
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tadas para a formação profissional e a geração de
empregos em zonas de baixa renda (Exposição de
Motivos nº 130/96 do MJ).
Não resta dúvida de que a iniciativa do Poder
Executivo vem ao encontro dos postulados de nossa
Constituição Federal, a exemplo do que dispõem os
seguintes dispositivos:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e
solidária:
..............................................................
II – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais...”
“Art. 174 . ..............................................
..............................................................
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
Ademais, a matéria circunscreve-se na competência legislativa da União (CF, art. 22, I e XXVII),
sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre o assunto, com sanção do Presidente da República (CF, art. 48), mediante iniciativa concorrente
(CF, art. 61, caput).
Observa-se, porém, na redação do § 2º do art.
24 referido no art 3º da proposição uma deficiência
quanto ao seu sentido e alcance. A ressalva se refere
à ausência de meios para verificação da ocorrência
da exceção nele prevista. E que o princípio das portas
abertas impede que uma cooperativa, após a sua
contratação com dispensa de licitação, negue a ade são de cooperados advindos de cooperativas já con templadas anteriormente com a dispensa em comento. Isto demonstra que o limite pretendido não atenderá na prática aos propósitos do legislador por sua de sarmonia com os princípios que regem as sociedades
cooperativas.

Nos termos do Regimento Interno, vem ao exa me desta Comissão o anexo Projeto de Lei da Câma ra nº 66, de 2001, que “Dispõe sobre o incentivo a ser
prestado pelo Poder Público à criação, consolidação
e capacitação de cooperativas ou de associações que
menciona, e acrescenta dispositivos ao art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.
De acordo com o disposto no art. 1º, o Poder Público prestará tal apoio a associações e cooperativas
de trabalho cujos membros sejam integrantes de co munidades carentes, com reconhecimento por autori dade pública estadual ou municipal.
Pelo art. 2º, o Poder Público e as entidades e
empresas por ele controladas poderão, na forma da
legislação pertinente, repassar às cooperativas e as sociações recursos financeiros, tecnológicos e materiais, com vistas a proporcionar-lhes sua capacitação.
O art. 3º pretende alterar a Lei das Licitações
para a consecução dos objetivos colimados pela pro posição.

Assim, o parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 66, de 2001, com a seguinte emenda:

II – Análise

EMENDA Nº 1-CCJ

Originário do Poder Executivo, o presente proje to foi, segundo os termos do documento que o justifi ca, idealizado em obediência ao escopo constitucio nal de busca da redução das desigualdades sociais.
Tenciona-se direcionar a atividade estatal para a criação de cooperativas cujos membros sejam integran tes de comunidades carentes ou de associações vol-

Altere-se o art. 3º do Projeto de Lei da Câmara
nº 66, de 2001, para o fim de dar ao § 2º do art. 24 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nele referido, a
seguinte redação:
Dê-se ao § 2º do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, nos termos do art. 3º do Projeto de Lei
da Câmara nº 66, de 2001, a seguinte redação:

III – Voto
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Art. 3º ....................................................
..............................................................
“Art. 24 .................................................
..............................................................
§ 2º Somente poderá ser dispensada
de licitação nos termos do inciso XKV a
contratação de cooperativas que estiverem
sendo capacitadas em programas e projetos
de incentivo promovidos pela Administração
Pública.
.............................................................”
Sala da Comissão, 3 de abril de 2002. – Presi dente, Bernardo Cabral – Relator – Osmar Dias –
Jefferson Peres – Casildo Maldaner – José Edu ardo Dutra – Maguito Vilela – Roberto Requião –
Íris Rezende – Luiz Otávio – Pedro Simon – Fer nando Ribeiro – Ricardo Santos – Moreira Men des – Paulo Hartung.
PARECER Nº 1.278,DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei da
Câmara nº 66, de 2001. A iniciativa é do Poder Execu tivo que, expondo seus motivos, afirma a intenção de
direcionar a atividade estatal para o incentivo da criação, consolidação e capacitação de cooperativas
educacionais e de trabalho.
Beneficiários serão os cooperativados integran tes de comunidades carentes ou membros de associ ações voltadas para a formação profissional e a geração de emprego em áreas geográficas de baixa ren da. Para que os objetivos sejam alcançados, prevê-se
o repasse de recursos financeiros, tecnológicos e materiais às entidades beneficiárias.
A modificação. legal proposta tem origem na experiência da “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”. A aprovação da matéria é conside rada, por aquela entidade, de grande importância
para o desenvolvimento econômico e social do país e
fundamental para a construção da cidadania.
Na Câmara dos Deputados, os estímulos foram
restringidos às cooperativas de trabalho reconheci das por autoridade pública estadual ou municipal.
Entendeu-se, na ocasião, que o aspecto educacional
estava subentendido na atividade das cooperativas
de trabalho e que é necessário, no mínimo, o reco -

Dezembro de 2002

nhecimento das autoridades públicas para que as entidades sejam beneficiadas.
Nesta Casa, a proposição foi aprovada na Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, com
uma emenda para, à luz do principio das portas abertas, permitir que sejam beneficiadas as cooperativas
que tenham em sua composição associados que te nham pertencido a outras cooperativas ou associações já contempladas anteriormente com a dispensa
de licitação. Dessa forma, evita-se que associados ou
cooperados egressos de outras cooperativas venham
a ser impedidos de ingressar nas instituições beneficiárias.
É o relatório.
II – Análise
Conforme minuciosa análise realizada ao longo
da tramitação da proposta, a matéria está em consonância com o ordenamento constitucional. Também
no que se refere a jurídicidade e regimentalidade não
há impedimentos a considerar. A técnica legislativa foi
aprimorada e, na nossa visão, as modificações necessárias foram realizadas.
Quanto ao mérito, somos favoráveis à aprovação da iniciativa. As cooperativas de trabalho são uma
interessante alternativa para a criação de postos de
trabalho. Principalmente nos locais com baixa oferta
de empregos e baixa qualificação profissional dos
membros da comunidade, as associações e cooperativas podem exercer um papel relevante no desenvolvimento da cidadania, combinando educação, trabalho e renda.
O Poder Público não pode ignorar o fenômeno
do cooperativismo e do associativismo de trabalho.
Hoje as cooperativas, e as associações em menor escala, são responsáveis por uma parcela considerável
das novas ocupações. Infelizmente, sem a presença
do Estado, o trabalho é realizado, muitas vezes, de
modo informal.
A concessão de incentivos, por sua vez, pode
estimular a formalização de cooperativas e associa ções, além de estimular a cri ação, a consolidação e
a capacitação de novas en tidades, com reflexos positivos na formação educacional e profissional do
trabalhador, um aumento no grau de emancipação
dos sujeitos e melhoria dos indicadores sociais ge rais.
Em suma, o cooperativismo e o associativismo
voltados para o trabalho são fenômenos sociais e
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econômicos relevantes. Nada mais justo do que o Po der Público colocar à disposição dos interessados as
mais diversas formas possíveis de estímulo. A aprovação desta iniciativa significa um primeiro passo na
direção do fortalecimento das entidades que operam
nesse ramo. No futuro, novos incentivos e estímulos
poderão ser buscados.
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III – Voto
Consideradas as razões de mérito e a adequação constitucional e jurídica da iniciativa, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de
2001.
Sala da Comissão, . – , Presidente – , Relator.
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LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Texto atualizado em 20-9-01
Última Lei nº 9.854, de 27-10-99
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se guinte lei:
....................................................................................
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a,
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)
II – – para outros serviços e compras de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a,
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
III – nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem;
IV – nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendi mento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, servi ços, equipamentos e outros bens, públicos ou particu lares, e somente para os bens necessários ao atendi mento da situação emergencial ou calamitosa e para
as parcelas de obras e serviços que possam ser con cluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação
dos respectivos contratos;
V – quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste
caso, todas as condições preestabelecidas;
VI – quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o abas tecimento;
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VII – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis
com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48
desta lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não
superior ao constante do registro de preços, ou dos
serviços;
VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta lei,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
IX – quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional;
X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o pre ço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
XI – na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido;
XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos
termos de acordo internacional específico aprovado
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
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XV – para a aquisição ou restauração de obras
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifi cada, desde que compatíveis ou inerentes às finalida des do órgão ou entidade;
XVI – para a impressão dos diários oficiais, de
formulários padronizados de uso da administração, e
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que in tegrem a Administração Pública, criados para esse
fim específico; (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de
8-6-94)
XVII – para a aquisição de componentes ou pe ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade
for indispensável para a vigência da garantia; (inciso
incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XVIII – nas compras ou contratações de servi ços para o abastecimento de navios, embarcações,
unidades aéreas ou tropas e seus meios de desloca mento quando em estada eventual de curta duração
em portos, aeroportos ou localidades diferentes de
suas sedes, por motivo de movimentação operacional
ou de adestramento, quando a exigüidade dos prazos
legais puder comprometer a normalidade e os propó sitos das operações e desde que seu valor não exce da ao limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23
desta lei; (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XIX – para as compras de material de uso pelas
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso
pessoal e administrativo, quando houver necessidade
de manter a padronização requerida pela estrutura de
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por decreto;
(inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XX – na contratação de associação de portado res de deficiência física, sem fins lucrativos e de com provada idoneidade, por órgãos ou entidades da
Administração Pública, para a prestação de serviços
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mer cado. (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8-6-94)
XXI – Para a aquisição de bens destinados ex clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou
outras instituições de fomento a pesquisa credencia das pelo CNPq para esse fim específico; (Inciso inclu ído pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
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XXII – na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as
normas da legislação específica; (Redação dada nela
Lei nº 10.438, de 26-4-2002)
XXIII – na contratação realizada por empresa
pública ou sociedade de economia mista com suas
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado; (Inciso incluído pela Lei nº
9.648, de 27-5-98)
XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. (Inciso incluído pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e II deste ar tigo, serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública, bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma
da lei, como Agências Executivas. (Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 27-5-98)
....................................................................................
PARECER Nº 1.279, DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Sociais )
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 18,
de 2002 (nº 165/99. na Casa de origem),
que acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº
8.036. de 1º de maio de 1 990, (para permitir a utilização do FGTS para aquisição
de lote urbanizado)
Relator: Senador Mauro Miranda
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 18, 2002 (PLC nº
18/2002), de autoria do ilustre Deputado Geraldo Magela, foi apreciado e aprovado pelas seguintes comissões da Câmara dos Deputados: de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, cujo relator foi o Deputado Paulo Rocha; de Finanças e Tributação, relator Deputado Jorge Khouiy: e de Constituição e Justiça e de Redação, relator Deputado Sérgio Miranda
Seguindo o devido processo legislativo, cabe agora a
esta Comissão de Assuntos Sociais do Senado emitir
parecer sobre a matéria.
A proposição institui mais uma hipótese de mo vimentação da conta vinculada do trabalhador junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):
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pagamento do preço de aquisição de lote popular de
uso residencial. Estabelece como condições que a
área não ultrapasse 250 m2 e esteja localizada em
parcelamento urbano aprovado pelo poder público lo cal, bem como que o adquirente não possua outro imóvel e o recurso liberado do FGTS não seja superior a
80% do valor do lote.
II – Análise
Atualmente, o FGTS pode ser utilizada para
aquisição de moradia já concluída; para liquidação
ou amortização extraordinária do saldo devedor de
financiamento concedido pelo Sistema Financeiro
de Habitação (SFH); para abatimento das presta ções decorrentes de financiamento do SFH; e para
pagamento das parcelas de recursos próprios de
imóvel residencial em fase de construção. Tais op ções de utilização dos recursos representam ele mentos essenciais na consecução da política habita cional do país.
Contudo, não é prevista a movimentação da
conta vinculada para a aquisição do lote urbano pas sível de sediar a residência do trabalhador. Tal lacuna
é sobremaneira prejudicial àquele que, não dispondo
de condições financeiras para comprar sua moradia,
opta pela aquisição de lote popular onde pode vir a
construir, ao longo do tempo e geralmente com seu
próprio esforço e auxilio familiar, sua residência.
Assim, o projeto de lei é absolutamente perti nente e de elevado al cance social, na medida em
que amplia as possibilidades de realização do “so nho da casa própria”, direito fundamental do cida dão. Também é meritória a preocupação em resguar dar o direito de saque para compra de lote residenci al aos trabalhadores que realmente enquadrem-se
na situação acima descrita, ou seja, aos trabalhado res de baixa renda. Para tanto, são estipuladas as
condições de que o lote não ultrapasse 250 m2, loca lize-se em parcelamento urbano aprovado pelo po der público local e que o adquirente não possua ou tro imóvel. A restrição de que os recursos do FGTS
financiem no máximo 80% do valor do lote enqua dra-se, certamente, na necessária exigência de con trapartida de recursos do próprio trabalhador, além
de reduzir o nível de descapitalização de sua conta
vinculada.
Há, no entanto, que se atentar para a necessá ria preservação do equilíbrio financeiro do FGTS e
para a necessidade de que o trabalhador mantenha
saldo em sua conta vinculada suficiente para auxiliar
em sua manutenção e de sua família em casos como
de desemprego involuntário, por exemplo. Afinal, não
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se pode esquecer que o Fundo de Garantia foi criado
em substituição ao instituto da estabilidade no emprego após dez anos de serviço e que os recursos devem
ser capitalizados para que se consiga creditar os rendimentos devidos nas contas vinculadas.
Assim, na utilização do FGTS para a compra de
lote urbanizado, devem ser impostas restrições similares às vigentes na aquisição da moradia própria, em
especial as que estabelecem que o mutuário deve
contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o
regime do FGTS e que o direito de adquirir o lote com
recursos do fundo seja exercido apenas para um único imóvel. Também é aconselhável que se abra espaço na legislação para que o Conselho Curador do
FGTS, órgão tripartite de incontestável legitimidade,
estabeleça normas complementares visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e preservar o
equilíbrio financeiro do fundo.
No que concerne à constitucionalidade e juridicidade da matéria, nada há a opor. A iniciativa não se encontra entre as exclusivas do Presidente da República
e sua inserção na ordem jurídica está adequada. Também a técnica legislativa empregada está correta.
III – Voto
Em vista das considerações apresentadas, so mos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº
18, de 2002, de autoria do Deputado Geraldo Magela,
na forma do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 1-CAS
(Substitutivo)
Modifica o art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, de forma a permitir a
utilização do FGTS para aquisição de lote
urbanizado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20 ..................................................
..............................................................
XIII – pagamento do preço de aquisição de lote popular, de uso residencial, com
área de até duzentos e cinqüenta metros
quadrados, localizado em parcelamento urbano aprovado pelo poder público local, observadas as seguintes condições:
a) o titular da conta vinculada conte
com no mínimo três anos de trabalho sob o
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regime do FGTS, na mesma empresa ou
em empresas diferentes;
b) o valor a ser utilizado na aquisição
atinja, no máximo. oitenta por cento do pre ço do lote;
c) o adquirente não possua outro imó vel.
..............................................................
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o
disposto nos incisos V e XIII, visando bene-
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ficiar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia e
lote com recursos do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para uma única
moradia e um único lote.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, Presidente, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 672 a 689, de 2002, lidos an teriormente, tramitação com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da
Constituição Federal, e de acordo com o art. 122, II, b,
do Regimento Interno, poderão receber emendas
pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução nº 74, de 2002, resultante de parecer lido
anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno, do Senado Fe deral.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A Presidência co munica ao Ple nário que os Proje tos de Lei da Câ mara nºs 66, de 2000; 66, de 2001;
e 18, de 2002, cujos pa receres foram lidos anterior mente, ficarão sobre a mesa durante o prazo de cin co dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno do Senado
Federal.

Dezembro de 2002

O expediente, anexado ao processado do Aviso
nº 46, de 2002, vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
encaminhou à publicação o Projeto de Decreto Legislativo nº 690, de 2002, apresentado como conclusão
dos Pareceres nºs 161 e 165, de 2002-CN, que aprova, com ressalvas, as Contas prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercício financeiro
de 1999.
A Preposição ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, f, do Regimento Interno, do Senado Federal.
É o seguinte o projeto:
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 690, DE 2002
Aprova, com ressalvas, as Con tas
prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de
1999.
O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca valcanti)
– A Pre si dên cia co munica ao Ple ná rio que en cer rou-se on tem o prazo para apresentação de emen das ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2002, de
autoria do Senador Ricardo Santos, que altera dispo sitivos dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 5 de setem bro de 1946, e 2.398, de 21 de de zembro de 1987,
para re du zir os valores de foro, lau dê mio e ta xas
de ocu pa ção de imó veis da União, que espe ci fi ca.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União
o Aviso nº 1.501, de 2002, na origem, de 27 de no vembro último, encaminhando o Relatório das ativida des daquele Tri bunal, referente ao 3º Trimestre de
2002.

Art. 1º – As Contas prestadas pelo Presidente
da República referentes ao exercício financeiro de
1999, de acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, são aprovadas com as seguintes ressalvas:
I – não foi cumprida a determinação contida no
art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, referente à aplicação dos recursos mínimos de
irrigação na Região Centro-Oeste;
II – a Cia. Docas do Estado de São Paulo e a Datamec S/A realizaram despesas com investimentos
em valores que excederam ao autorizado para o exercício.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2002. –
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente – Senador Jonas Pinheiro, Relator.
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PARECER Nº 161, DE 2002-CN
Da Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização, sobre as
Contas do Governo Federal do exercício
de 1999.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
I.1 – Introdução
I.1.1 – Histórico
Por intermédio da Mensagem nº 349, de 2000 –
CN (Mensagem nº 499, de 13-4-00, na origem), o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República en caminhou, de conformidade com o art. 84, XXIV, da
Constituição Federal, as Contas do Governo Federal
do exercício de 1999. Em 17-4-00, por meio do Ofício
nº 119/00 – CN, as Contas foram enviadas ao Tribunal
de Contas da União – TCU, a fim de serem aprecia das, nos termos do art. 71, I, da Constituição Federal.
Com o Aviso nº 3.711 – SGS – TCU, de 15-6-00,
o Tribunal desincumbiu-se oportunamente de seu
mister, encaminhando ao Congresso Nacional o Pa recer Prévio às Contas, aprovado pelo Plenário na
sessão extraordinária realizada em 13-6-00. Foi rela tor das Contas de 1999 naquela Corte o ilustre Minis tro Valmir Campelo.
Em 24 de agosto de 2000, por meio do Ofício nº
P – 092/2000 – CMIPOF, fomos designados para rela tar a matéria no âmbito da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMIPOF, tare fa que realizamos com a apresentação do presente
trabalho.
Ao acolher as conclusões do Relatório apresen tado pelo Ministro Valmir Campelo, o TCU aprovou,
por unanimidade, o seguinte Parecer Prévio às Con tas do Governo de 1999:
“O Tribunal de Contas da União, obser vado o disposto no art. 71, inciso I, da Constituição Federal, e
Considerando .......................................
.............................................................
É de Parecer que os Balanços Gerais
da União representam adequadamente a
posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro de 1999, bem
como o resultado das operações, de acordo
com os princípios fundamentais de contabili dade aplicados à Administração Pública Fe deral, estando assim as Contas prestadas
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pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, Doutor Fernando Henrique Cardoso, em condições de serem aprovadas
pelo Congresso Nacional.”
É de se ressaltar que para fundamentar suas
conclusões, a equipe técnica do Tribunal, sob a coordenação do Ministro-Relator, elaborou estudo pormenorizado da execução dos orçamentos públicos e
das ações de Governo, resultando em farto material
para avaliação das políticas públicas.
As Contas enviadas pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional formam o Balanço Geral da
União – BGU, envolvendo os diversos órgãos e entidades dos Três Poderes da República. O BGU do
exercício de 1999 compõe-se de 4 volumes, a saber:
– Volume I: relatório das ações econômicas e
de controle;
– Volume II: execução dos orçamentos fiscal e
da seguridade social;
– Volume III: balanços da Administração Indireta
e fundos;
– Volume IV: execução do orçamento de investimento das empresas estatais.
I.1.2 – Aspectos normativos aplicáveis
O constituinte de 1988 reservou às contas
apresentadas pelo Presidente da República diversos
preceitos constitucionais, buscando formar um arcabouço normativo sólido para esse importante instrumento de controle e avaliação das ações governamentais. Afinal, a elaboração, análise e julgamento
das Contas constituem-se ferramenta importante
para a maturação do regime democrático no País,
por envolver diretamente o modelo de divisão e
equilíbrio dos Poderes constituídos. Vale lembrar
que a tarefa de análise e julgamento das Contas
pelo Poder Legislativo insere-se no âmbito das
ações de controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, nos termos do art. 71 da Carta Política,
sendo exercido com o auxílio do TCU.
Assim é que o art. 84 dispõe que compete privativamente ao Presidente da República “prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
dias após a abertura da sessão legislativa, as contas
referentes ao exercício anterior “.
O papel do Tribunal de Contas da União na análise das Contas do Governo, distintamente do exame
das contas dos responsáveis pela gestão da coisa pública, ocasião em que exerce poder jurisdicional, examinando a regularidade das contas, restringe-se à
apreciação técnica da documentação encaminhada
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pelo Poder Executivo e à emissão do parecer prévio,
no prazo de sessenta dias, contados da data de seu
recebimento.¹ Na verdade, o trabalho do Tribunal con substancia importante subsídio para o Congresso
exercer de forma escorreita sua prerrogativa constitu cional, sem cingir a atuação congressual às informa ções ali coligidas.
O julgamento das contas prestadas pelo Presi dente da República deve fundar-se em um juízo políti co do conjunto das ações públicas desenvolvidas pe los dirigentes máximos da Administração Pública.
Alguns parâmetros, constitucionalmente previstos,
podem ser utilizados para esse propósito, a exemplo
do conteúdo da mensagem e plano de governo que o
Presidente da República deve remeter ao Parlamen to, por ocasião da abertura da sessão legislativa (art.
84 XI), bem como do compromisso presidencial, prestado ao tomar posse, de “manter, defender e cumprir
a Constituição, observar as leis, promover o bem ge ral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil” (art. 78).
Atenção deve ser dispensada, ademais, ao
preconizado no art. 85 da CF/88, que determina in curso em crime de responsabilidade o Presidente da
República que atentar contra a Constituição Federal,
especialmente por intermédio de atos que vão de en contro:
– à existência da União;
– ao livre exercício do Poder Legislativo, do Po der Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constituídos nas unidades da Federação;
– ao exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;
– à segurança interna do País;
– à probidade na administração;
– à lei orçamentária;
– ao cumprimento das leis e das decisões judi ciais.
A obrigatoriedade de os agentes políticos cum prirem fielmente a modelagem principiológica pre sente na Carta Fundamental remete, ainda, ao exa me da adequação das políticas públicas, aos funda mentos constitucionais do País, arrolados no art. 1º
da Constituição, bem como aos objetivos fundamen tais da República Federativa do Brasil, elencados no
art. 3º da Lei Maior, e aos princípios constitucionais
¹Art. 71,I, Constituição Federal.
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da Administração Pública, previstos no art. 37 da
2
CF/88. É inegável que o julgamento das contas, em
vista da natureza dos fatores e parâmetros a serem
examinados, apresenta forte conotação subjetiva, o
que, de resto, não o infirma como uma ferramenta da
maior relevância para o aperfeiçoamento democrático
e a otimização das políticas públicas implementadas
no País. Ao contrário, é o Parlamento o fórum indicado para as discussões e embates programáticos
acerca das ações públicas, passadas e faturas.
Com efeito, o art. 49 da Lei Maior estabelece, ipsis verbis:
“Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:
..............................................................
IX – julgar anualmente as contas pres tadas pelo Presidente da República e apre ciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo;”
No âmbito do Parlamento, a Carta Magna atri buiu à comissão mista preconizada no art. 166, § 1º, a
competência para “examinar e emitir parecer sobre os
projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República”.
Na seara infraconstitucional, existem poucas
normas aplicáveis à matéria. Aqui, deve-se ter em
mente que cumpre à legislação ordinária fixar impor tantes parâmetros atinentes à prestação de contas, a
exemplo do conteúdo mínimo das contas prestadas
pelo Presidente, os critérios de análise e julgamento
do Parlamento, bem como de apreciação por parte do
TCU, e mesmo os efeitos advindos do julgamento do
Poder Legislativo.
² Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união in dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – o pluralismo político.
.........................................................................................................
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federati va do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
.........................................................................................................
Art. 37 “A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência...”
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A Lei Orgânica do Tribunal, Lei nº 8.443/92, ao
reservar a Seção I do Capítulo II (Fiscalização a Car go do Tribunal) às “Contas do Presidente da Repúbli ca” estabelece, no parágrafo único do art. 36, que as
contas devem consistir “nos balanços gerais da União
e no relatório do órgão central do sistema de controle
interno do Poder Executivo sobre a execução dos or çamentos de que trata o § 5º do art. 165 da Constitui ção Federal“. Constata-se, desde logo, a precariedade dessa definição legal de conteúdo das Contas
apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Uma vez configurado esse hiato normativo, o
Tribunal entendeu pertinente colmatar parcialmente a
lacuna existente, por meio de seu Regimento Interno,
ao dispor:³
“Art. 173. O relatório do órgão central
do sistema de controle interno do Poder
Executivo que acompanha as Contas do
Governo Federal deverá conter, no mínimo,
os seguintes elementos:
I – considerações sobre matéria eco nômica, financeira, administrativa e social
predominante na vida nacional;
II – descrição analítica das atividades
dos órgãos e entidades do Poder Executivo
e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual;
III – desempenho da economia brasile ira e da política econômico-financeira do
Governo Federal, em seus aspectos interno
e externo;
IV – observações concernentes à situação da administração financeira federal;
V – análise da execução dos orçamen tos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do ca pital social com direito a voto;
VI – balanços e demonstrações da po sição financeira e patrimonial do Governo
Federal nas entidades da administração indireta e nos fundos da administração direta;
VII – descrição das operações extraba lanço no que tange à emissão de papel-moeda e às reservas cambiais;
VIII – execução da programação financeira de
desembolso;
³ O Regimento Interno do Tribunal foi aprovado pela Resolução
Administrativa TCU nº 15/93.
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IX – demonstração da dívida ativa da
União e dos créditos adicionais abertos no
exercício;
X – anexos representativos das demonstrações, quadros comparativos e outras informações per tinentes;
XI – notas explicativas que indiquem os
principais critérios adotados no exercício, em
complementação às demonstrações contábeis;
XII – dados e informações solicitados,
com antecedência, pelo Ministro-Relator.”
Em todo caso, não nos parece correto que o
TCU, por meio de uma norma interna corporis, defina quais documentos devem compor a prestação de
contas. A ordem constitucional repassa ao Congresso Nacional a competência exclusiva de julgamento,
o que remete à necessidade de o Parlamento tomar
a iniciativa de regulamentação da matéria.
Ressalte-se, por pertinente, que a Lei Complementar nº 101, de 2000, mais conhecida corno Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, publicada em
5-5-2000, traz em seu bojo algumas considerações
acerca das contas apresentadas pelo Presidente da
República. Seu termo inicial de vigência (data da pu blicação) não a autoriza a gerar efeitos sobre as Contas do exercício de 1999, aqui analisadas. Sem em bargo, a LRF inova o ordenamento jurídico ao prever,
em seu art. 56, que as contas incluirão, além das con cernentes ao Chefe do Executivo, as dos Presidentes
dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Chefe do Ministério Público. Cada uma dessas contas
receberá parecer prévio, separadamente, do Tribunal
4
de Contas. Esse dispositivo aparentemente demarca
a abrangência das contas apresentadas pelo Chefe
do Poder Executivo, optando por reconhecê-las, extensivamente, como verdadeiras “Contas do Governo”
e não apenas “Contas do Presidente”. A partir daí,
cada agente político responde pelos atos e políticas
5
que lhe sejam afetos, nos limites de sua competência.
4

A LRF ainda assinala, em seu art. 58, que a prestação de con tas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem
como as demais medidas para incremento das receitas tributárias
e de contribuições.
5
Cabe assinalar que, por vezes, existe urna forte in terseção de
competências entre os membros dos Poderes constituídos criando
obstáculos para se individuar as responsabilidades. Para exemplificar, a Constituição impõe um regime de co-responsabilidade entre
os Poderes Executivo e Legislativo na definição, não só dos orçamentos públicos, mas também dos demais planos de Governo.
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De toda forma, a LRF não disciplina pontos es senciais do instituto de prestação de contas, nada de finindo sobre o conteúdo, a estrutura e os critérios de
julgamento.
Fica clara, então, a premente necessidade de o
Congresso Nacional elaborar norma regulamentado ra da prestação de contas, de forma a torná-la um ins trumento que contribua, efetivamente, para aumentar
a transparência democrática dos Poderes da União,
mormente do Executivo.
No âmbito congressual, a Resolução nº 2, de
1995–CN, que “Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Consti tuição Federal, e sobre a tramitação das matérias a
que se refere o mesmo artigo “, aborda a tramitação
das contas prestadas pelo Presidente da República
na CMPOF. Em seu art. 24, assere que o Relator das
contas do Presidente da República apresentará pare cer, que concluirá por um Projeto de Decreto Legisla tivo, ao qual poderão ser apresentadas emendas na
Comissão. No art. 26, inciso V, ademais, são fixados
os prazos e passos a serem seguidos na tramitação
das contas do Governo.
Outrossim, o Regulamento Interno da CMPOFtrata da prestação de contas em seção especifica,
abrangendo os arts. 60 e 61. Cabe realçar que o § 2º
do art. 60 apresenta as possibilidades de o Projeto de
Decreto Legislativo concluir pela aprovação ou rejei ção, total ou parcial, das contas.
I.2 – Análise das Contas
I.2.1 – Orçamentos Públicos
O sistema orçamentário delineado na Constitu ição Federal apresenta três instrumentos essenciais,
quais sejam, o plano plurianual – PPA, as diretrizes
orçamentárias – LDO – e o orçamento anual – LOA.
No exercício de 1999, vigorava o PPA 1996 – 1999,
instituído pela Lei nº 9.276/96. Já as diretrizes orça mentárias para o exercício em comento foram for malizadas pela Lei nº 9.692/98.
– Lei Orçamentária Anual de 1999
O Orçamento anual para o exercício de 1999
foi aprovado pela Lei nº 9.789, de 23-2-99.O processo orçamentário em tela foi bastante conturbado, vis
a vis as turbulências no cenário econômico interna 6
cional e a realização de eleições gerais. A proposta
6

Nº 2º semestre de 1998, a Rússia atravessou forte crise econômica, circunstância que gerou reflexos diretos na expectativa dos
agentes econômicos em relação à política cambial brasileira.
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orçamentária foi inicialmente encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 603, de
1998 – CN (nº 1.049/98 na origem). À continuação,
foi alterada pela Mensagem nº 768, de 1998 – CN
(nº 1.342/98 na origem). Na nova proposta, houve
um forte ajuste de despesas em relação às previsões iniciais, da ordem de R$8,7 bilhões, reduzindo
a expectativa do gasto público federal.
A LOA/99 previu, para os Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, receitas e despesas totais de
R$545,9 bilhões, sendo R$255,4 bilhões destinados
ao refinanciamento da dívida. Foram abertos aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no curso
do exercício, créditos adicionais no valor total liquido
de R$95,1 bilhões, sendo R$68,8 bilhões de créditos
suplementares, R$ 25,2 bilhões de créditos especiais
e R$1,1 bilhão de créditos extraordinários.
A abertura dos créditos adicionais deu-se com a
edição de 87 instrumentos normativos, sendo 85 leis
e 2 medidas provisórias. O TCU informa, ainda, que
59 desses créditos foram abertos em dezembro de
1999 (67,8% do total), o que sugere a existência de
falhas no processo de planejamento.
– Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
A receita arrecadada líquida dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social (correspondente à re ceita bruta deduzida de restituições e incentivos fiscais) alcançou o total de R$606,4 bilhões, equivalente a 95,4% da receita total prevista. Em relação ao
exercício anterior, observou-se um acréscimo de 7,1
% da receita arrecadada líquida, já deflacionada pelo
Índice Geral de Preços – conceito de Disponibilidade
Interna — médio (IGP – DI).
A arrecadação das receitas correntes líquidas
ascendeu a R$218 bilhões, ou 96,4% do estimado.
Em relação ao exercício de 1998, a arrecadação dessas receitas apresentou queda real de 2,3%. Já as receitas de capital totalizaram R$388,4 bilhões, com
13,2% de aumento real quando cotejado com o exercício precedente. Necessário destacar a forte participação da receita oriunda de operações de crédito,
perfazendo R$356,2 bilhões, crescendo, em termos
reais, 11,3% em relação a 1998.
Quanto à despesa orçamentária, foi executado
92,6% do crédito total autorizado, significando
R$588,5 bilhões. Houve um aumento real de 5,7% em
comparação com o exercício de 1998. Importa mencionar o acréscimo substantivo dos gastos referentes
ao serviço da dívida e seu refinanciamento, que so -
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maram R$341,8 bilhões, constatando-se crescimento
real de 22% sobre 1998.
– Gastos com pessoal e encargos
No que toca às despesas com pessoal e encar gos sociais, verificou-se a execução de um total de
R$51,6 bilhões, com redução real de 3,4% em rela ção ao exercício anterior. Conforme estabelecido pela
Lei Complementar nº 96, de 1999, a União podia des pender com pessoal, no máximo, 50% da receita corrente líquida. A seguir, é evidenciada essa relação
para os exercícios de 1998 e 1999.

Constata-se, assim, que os gastos com pessoal
da Administração Federal encontram-se bem abaixo
do limite legal. Além disso, em 1999, ocorreu uma
queda expressiva da participação dessas despesas
no montante total de receitas correntes líquidas, em
comparação com o exercício de 1998.
– Gastos com irrigação
Durante o exercício financeiro de 1999, foram
gastos R$387,2 milhões com a irrigação, o que cor responde a uma execução de 83,8% do montante au torizado para esse fim.
Vale frisar que a aplicação de recursos destina dos à irrigação está disciplinada no art. 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que
dispõe:
“Art. 42. Durante quinze anos, a União
aplicará, dos recursos destinados à irrigação:
I – vinte por cento na Região Centro –
Oeste;
II – cinqüenta por cento na Região
Nordeste, preferencialmente no Semi – Árido.”
Ao se regionalizar os gastos do Subprograma
Irrigação, chega-se à seguinte distribuição espacial:

Infere-se que, a exemplo dos anos anteriores,
não se aplicou o percentual mínimo dos gastos com
irrigação na Região Centro-Oeste. Desde o momento
da fixação da despesa, o Centro-Oeste ficou aquém
do limite mínimo de 20%, não obstante seu percentual de execução em relação ao montante fixado
(93,7%) ter sido elevado.
A distorção na execução orçamentária das despesas com irrigação já é uma questão recorrente na
análise das Contas prestadas pelo Presidente. É ne cessário salientar que a Região Nordeste responde
pelos menores índices pluviométricos dentre as ma cro-regiões brasileiras, demandando, naturalmente, a
maior proporção dos recursos públicos voltados ao
setor, sempre bem acima do percentual constitucional de 50%. Aliado a isso, ao longo dos tempos, houve grande concentração espacial da máquina pública
federal de fomento à irrigação, que convergiu para o
atendimento das necessidades nordestinas. Outro fator relevante diz respeito à mobilização dos Governos
Estaduais do Centro-Oeste, que ainda não conseguiram gerar, em parceria com a União, projetos suficientes para contrabalançar as inúmeras demandas
existentes na Região Nordeste.
Necessário enaltecer que a definição da programação regional da irrigação é papel conjunto dos Poderes Executivo e Legislativo, co-partícipes da elaboração do Orçamento Geral da União. Assim, imputar à
direção do Poder Executivo a responsabilidade pelo
não-cumprimento do art. 42 do ADCT é uma simplificação descabida, a tal ponto que, nos exercícios an teriores, esse fato não foi suficiente para acarretar rejeição e, tampouco, ressalvas nas contas apreciadas
por esta Comissão Mista de Orçamentos.
– Execução do Fundo de Estabilização Fiscal –
FEF
A Emenda Constitucional nº 17, de 22-11-97,
prorrogou o FEF para o período de 1º-7-97 a
31-12-99. O Fundo tem por premissa a necessidade
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de desvinculação dos recursos públicos federais, ge rando maior flexibilidade na execução orçamentária.
A arrecadação destinada ao FEF, no exercício
de 1999, totalizou R$31,1 bilhões, com destaque para
o Imposto de Renda (R$10,1 bilhões) e para a
COFINS (R$6,2 bilhões).
As despesas efetivamente executadas alcança ram R$24,9 bilhões, sendo R$ 15,5 bilhões utilizados
para despesas com pessoal e encargos sociais e
R$9,4 bilhões para outras despesas correntes e de
capital. Na distribuição por função, foram aplicados:
R$7,7 bilhões em Defesa Nacional e Segurança Pú blica, R$3,8 bilhões em Assistência e Previdência,
R$3,1 bilhões na Função Judiciária, R$2,8 bilhões em
Saúde e Saneamento, R$2,6 bilhões em Administra ção e Planejamento, R$2,3 bilhões em Educação e
Cultura, R$ 1,2 bilhão em Agricultura e R$1,5 bilhão
nas demais funções.
Consoante observado em exercícios anteriores,
grande parte dos recursos do FEF foram utilizados
para o pagamento de despesas com pessoal e encar gos sociais, que representou cerca de 62% dos gas tos do Fundo. Não se pode concluir que essa situação
contrasta com o objetivo básico desse instrumento de
desvinculação orçamentária, proporcionar flexibilida de ao Governo para redirecionar os recursos para in vestimentos em programas de relevante interesse
econômico e social, já que, com freqüência, gastos
com pessoal associam-se diretamente a programas
sociais, mormente nas áreas de Saúde e Educação.
– Orçamento de investimento das
empre sas es tatais
O Orçamento de investimento das empresas estatais envolveu, inicialmente, as programações de 56
empresas, das quais 46 do setor produtivo e 10 do setor financeiro. Ao longo do exercício, foram incorpora das mais 3 empresas do setor financeiro e 1 do setor
elétrico. A dotação inicial global desses gastos somou
R$8,3 bilhões. No curso do exercício, foi aprovado
mais R$1,8 bilhão em créditos adicionais, resultando
em uma dotação autorizada de R$10,1 bilhões. O
montante efetivamente realizado alcançou R$9,0 bi lhões (89,7% do total autorizado), perfazendo uma
queda real de 42,6% em relação ao ano de 1998.
Essa redução decorre, essencialmente, da privatiza ção das empresas de telefonia (Sistema Telebrás),
que responderam, em 1998, por 35,4% do investi mento das empresas estatais.
Importante destacar que os recursos próprios
das empresas representaram 60,7% de suas fontes
de financiamento, tomando-se como base os valores
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de execução orçamentária. O Tesouro Nacional con tribuiu com apenas 1,1%, advindos do aumento do
patrimônio líquido dessas entidades.
Outra questão interessante refere-se à distribuição espacial dessas despesas. O Quadro abaixo ilustra, por Região, a composição desses dispêndios.

Total
9.020.571 100,0
Fonte: Balanço Geral da Unido – exercício de 1999
Conforme esperado, em virtude de responder
por parcela majoritária do sistema produtivo brasileiro, a Região Sudeste absorveu boa parte dos investimentos realizados das empresas estatais (44,2%).
Dentre os Estados, destaca-se o Rio de Janeiro, que
contou com 19,7% do montante total investido pela
empresas no País. Saliente-se que esse percentual
é superior ao investido pelas estatais nas Regiões
Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.
Impende ressaltar que o § 7º do art. 165 da
Constituição Federal estabelece que o orçamento de
investimento das empresas estatais tem como função, dentre outras, “a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional”.
O Relatório proveniente do Poder Executivo frisa que “a distribuição geográfica dos investimentos
das empresas estatais busca atender, prioritariamente, às necessidades de mercado de cada uma delas,
com vistas à consecução de seu objeto social. Assim,
discussões à luz de variáveis sociais e de desenvolvimento regional se fazem mais oportunas quando da
criação da empresa ou da definição de sua finalidade.
Mesmo assim, observa-se que não apenas a dotação, mas também os valores realizados indicam que
as empresas estatais, através de seus investimentos
e atividades, encontram-se presentes em todas as regiões geográficas do Brasil.”
Uma questão importante, além de recorrente na
esfera Federal, diz respeito à extrapolação dos limites
orçamentários autorizados, por parte de algumas empresas estatais. Em 1999, as empresas Cia Docas do
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Estado de São Paulo e Datamec S/A realizaram des pesas com investimentos em valores que excederam,
em 10% e 3%, respectivamente, ao total autorizado
para o exercício, configurando violação ao disposto
no art. 167, II, da Constituição Federal.
Mister destacar que o número de empresas in fringentes foi inferior ao registrado em exercícios an teriores, o que indica uma maior diligência dos gestores para adequar seus atos aos ditames normativos.
Fazendo um paralelo com o problema da distribuição
espacial dos gastos com irrigação, a questão das es tatais também não se constitui motivo hábil a ensejar
admoestações na gestão de 1999, haja vista terem
sido detectados avanços em relação aos exercícios
anteriores. Do ponto de vista do conjunto das contas
encaminhadas pelo Presidente da República, é sabi do que o Governo atual tem tomado providências
para reorientar os padrões gerenciais das empresas
estatais brasileiras, inserindo-as efetivamente no pro jeto de desenvolvimento nacional.
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R$802.480,9 milhões. Os dispêndios orçamentários
alcançam R$1.677.836,9 milhões e os extraorçamentários, R$799.209,1 milhões. O saldo proveniente do
exercício de 1998 foi de R$61.421,7 milhões (2,4%
dos ingressos de 1999) e o repassado para o exercício seguinte de R$82.573,9 milhões (72,5% desse total correspondem a aplicações financeiras e 23,7%
ao saldo da Conta Única do Tesouro Nacional).
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em dado momento, as contas representativas de bens, direitos e obrigações da instituição pública. Está estruturado pelo art. 105 da Lei nº
4.320/64 e pode ser sintetizado da seguinte forma
para 1999:

I.2.2 — Análise das Demonstrações Contábeis
– Gestão fiscal e da seguridade social
As demonstrações contábeis que compõem o
Balanço Geral da União foram elaboradas com arri mo nas disposições aplicáveis das Leis nºs 4.320/64
e 6.404/76, esta para algumas entidades da Admi nistração Indireta. Segundo o art. 35 da Lei nº
4.320/64, é utilizado o regime de caixa para a exe cução de receitas e o de competência para a reali zação de despesas.
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e
despesas previstas e fixadas nos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, assim como as receitas e
despesas realizadas mostrando, ainda, a diferença
entre elas. Essa peça contabil demonstra que, no
exercício em comento, a arrecadação das receitas
correntes foi inferior às despesas correntes em R$
10,3 bilhões. A contrario sensu, as receitas de capital superaram as despesas de capital em R$ 28,2 bi lhões, resultando em um superávit orçamentário de
R$ 17,9 bilhões.
Já o Balanço Financeiro reflete a receita e a
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos
e pagamentos de natureza extra-orçamentária, con jugados com os saldos em espécie oriundos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício
subseqüente.
Em 1999, o Balanço Financeiro consolidado
apresenta ingressos orçamentários que se elevam a
R$1.695.717,4 milhões e extra-orçamentários a

Alguns pontos merecem uma atenção mais detida ao se examinar o Balanço Patrimonial de 1999. Do
lado do ativo, encontra-se inserida no item não-financeiro, realizável à longo prazo, a rubrica dívida ativa,
com registro de R$183,8 bilhões. É preciso considerar, contudo, que, segundo procuradores da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com os quais mantivemos contatos informais, esse valor não corresponde, em sua totalidade, ao crédito real existente, por quanto uma parcela dos valores inscritos dissipa-se
por ocasião da cobrança judicial (por exemplo, são
inscritos erroneamente valores já pagos e sobre os
quais não restam pendências do suposto devedor).
Como dívida ativa são inscritos os créditos da
União e suas entidades perante terceiros, decorrentes de títulos, multas e outros créditos da Fazenda
Nacional, lançados, porém não arrecadados ou recolhidos, no exercício original. A composição da dívida
ativa por órgão exibe preponderância do Ministério da
Fazenda (68,2%) e do INSS (31,7%). O saldo da conta Dívida ativa apresentou variação positiva de 12%
em relação ao exercício de 1998, apesar de a PGFN
ter incrementado a arrecadação desses créditos em
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1999 Ocorre que o valor inscrito em dívida ativa cresceu proporcionalmente mais.
Com o objetivo de tornar mais efetiva a atividade
de cobrança de débitos em atraso para com a Fazen da Nacional, foi instituído o Projeto Integrado de Aperfeiçoamento de Cobrança do Crédito Tributário –
COMACO, pela Portaria MF nº 195, de 7-7-95. Um dos
objetivos do Projeto, já alcançado, foi a transferência
de um número expressivo de débitos que se encontra vam represados junto à PGFN, para o fim de inscrição
em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.

Por derradeiro, temos as Demonstrações das
Variações Patrimoniais, demonstrativo contábil destinado a indicar as mutações ocorridas no patrimônio
da União durante o exercício, resultante ou não da
execução orçamentária, apontando, ainda, o resultado patrimonial. As variações ativas no curso de 1999
atingiram R$3.152.827 milhões, contra R$3.201.608
milhões de variações passivas, ensejando um déficit
patrimonial de R$48.781 milhões.

Apesar de o TCU sintetizar a questão afirman do, em seu Parecer Prévio, que “o montante arreca dado ainda se encontra muito aquém do desejável”,
tem sido preocupação do Governo Federal reestru turar os órgãos de cobrança. Isso pode ser compro vado a partir da recente realização de concurso pú blico, de âmbito nacional, para provimento de centenas de cargos da carreira de Procurador da Fazen da Nacional.8 Os novos procuradores, já em efetivo
exercício, irão contribuir para a agilização dos pro cessos de cobrança, aliviando a conjuntura fiscal
restritiva do País.
Outro aspecto relevante é o saldo apurado de
superávit financeiro, correspondente à diferença en tre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Em 1999,
ocorreu situação superavitária de R$57.199,8 mi lhões. Esses recursos, nos termos do art. 43, § 1º, I,
da Lei nº 4.320/64, podem vir a ser utilizados, no exercício de 2000, como fonte de abertura de créditos su plementares e especiais.
No passivo financeiro, encontram-se os restos a
pagar, valores atinentes às despesas empenhadas
mas não liquidadas até a data de encerramento do
exercício (restos a pagar não processados), e às des pesas liquidadas mas não pagas (restos a pagar pro cessados). O BGU assinala a transferência de com promissos financeiros para o exercício de 2000, clas sificados como restos a pagar processados, de
R$4.039 milhões, ao passo que os restos a pagar não
processados, inscritos em 31-12-99, totalizam
R$34.055 milhões (quantia acentuadamente superior
aos R$22.212 milhões inscritos em 31.12.98).

Ao final de 1999, a Administração Indireta Federal era composta por 128 autarquias (sendo 3 em
fase de extinção), 40 fundações (das quais 21 ligadas à Educação Superior), 18 empresas públicas e
11 sociedades de economia mista. Ademais, existiam 53 fundos especiais, sendo 40 no âmbito da
Administração Direta e 13 geridos por entidades da
Administração Indireta.
O Balanço Geral da União de 1999 não contempla os Balanços Consolidados da Administração Indireta em sua totalidade. Para demonstrar as informações consolidadas de toda a Administração Indireta,
relativas aos Balanços Financeiro e Patrimonial, o
TCU coligiu os dados concernentes às empresas públicas e sociedades de economia mista ao consolidado das autarquias, fundações públicas e fundos especiais.
Ao realizar sua análise, o Tribunal de Contas da
União detectou uma discrepância entre os valores
dos Balanços Financeiro e Patrimonial das autarquias, presentes nos Volumes I – Relatório e III – Balanços Financeiro e Patrimonial das Autarquias Federais,
do BGU. Diante disso, foi feita uma diligência junto à
Secretaria do Tesouro Nacional, que alegou ajustes
nas contas de imobilizado, resultado acumulado e ativo e passivo compensados, os quais não puderam
ser oportunamente atualizados no Volume I, prevalecendo os dados insertos no Volume III.
O Balanço Financeiro consolidado evidencia
uma receita global de R$732,2 bilhões, para uma despesa de R$721,1 bilhões (resultado positivo de
R$11,1 bilhões).
O Balanço Patrimonial revela um ativo real de
R$646,79 bilhões, contra um passivo real de
R$530,41 bilhões (patrimônio líquido das entidades
da Administração Indireta positivo em R$116,38 bilhões). Houve um crescimento de 13,2% em relação
ao patrimônio líquido de 1998, decorrente basicamente do aumento do resultado acumulado das fun dações públicas (não obstante o registro de patrimô-

7 Dados contidos na página da PGFN na Internet indicam que
sua arrecadação somou R$ 5,0 bilhões, em 1999, S 3,1 bilhões
em 1998. A arrecadação da PGFN leva em conta a recuperação
de créditos na área de Divida Ativa e a convenção de depósitos
em renda da União na área da Defesa Nacional.
8
Da mesma forma, o INSS tem realizado, periodicamente, concursos públicos para o provimento de cargos de sua Procuradoria.

– Administração Indireta
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nio líquido negativo do Banco Central, no valor de
R$9,4 bilhões).
O resultado das Demonstrações das Variações
Patrimoniais das Fundações Públicas foi superavitá rio em R$12,51 bilhões, muito em função da inclusão
do resultado do Posto da Fundação Nacional do Índio
de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que respondeu por R$5,51 bilhões, e do Posto da Fundação
Nacional de Saúde no Amapá, com R$5,65 bilhões.
No ano anterior, essas unidades não haviam sido in cluídas no SIAFI.
Cumpre salientar que foi escriturado pelo Banco
Central do Brasil um prejuízo de cerca de R$13 bi lhões no exercício de 1999, assumido pelo Tesouro
Nacional, nos termos do art. 30, inciso II, da Medida
9
Provisória nº 1.789/98 e reedições subseqüentes.
Desse total, aproximadamente R$3 bilhões decorrem
de provisões para créditos de liquidação duvidosa re lativos ao Proer. A maior parte, contudo, provém da
turbulenta mudança de regime cambial, em que o Ba cen operou para impedir uma trajetória explosiva da
taxa de câmbio e para socorrer instituições financei ras em dificuldades. Frise-se que essa matéria já foi
amplamente investigada e discutida no Parlamento,
por ocasião da recente Comissão Parlamentar de
Inquérito do Senado Federal sobre o sistema finance iro e na própria tramitação do Projeto de Lei Comple mentar de Responsabilidade Fiscal.
No geral, os resultados informados para o exer cício de 1999 refletem a situação contábil, financei ra e patrimonial das entidades da Administração
Pública.
1.3 – Desempenho da economia
O exercício financeiro de 1999, sob o aspecto
macroeconômico, caracterizou-se pelo abandono da
âncora cambial como principal instrumento de estabilização de preços e adoção de uma política mais
ativa de juros e ajuste fiscal para manutenção da es tabilidade no curto e longo prazo. Essa combinação
de políticas mostrou-se bem sucedida quanto ao ob jetivo visado, mas foi acompanhada de maior depen dência do auxílio financeiro internacional, agrava mento da recessão e do desemprego, corte de in vestimentos públicos, elevação de impostos e de sempenho negativo da balança comercial. Ao final
9

A Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, perenizou essa regra em seu art. 7º, § 1º, ao dispor, relativamente ao Banco Central do Brasil, que “o resultado negativo
Constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do
Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento”.
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do exercício, porém, essas tendências já mostravam
sinais de lenta regressão, com uma pequena variação positiva do PIB. A seguir é apresentado o comportamento das principais variáveis econômicas ao
longo do ano.
O PIB apresentou crescimento real de 1,01%
em relação a 1998, liderado pelos setores de bens de
consumo durável, de capital e agropecuário, sobretudo de produção animal. Não obstante esse índice de
crescimento ter sido superior ao esperado, verificou-se que o Brasil manteve o maior índice de concentração de renda da América Latina e indicadores
sociais muito baixos.
Em janeiro de 1999, o governo abandonou a política de bandas cambiais em vigor desde 1995, adotando o sistema de livre flutuação da taxa de câmbio. Houve desvalorização inicial de 21,3% do real frente ao dólar, em relação à taxa vigente no início do ano, provocando o temor de um novo surto inflacionário e levando
o governo a adotar, entre outras medidas, o regime de
metas para a inflação, aferida com base no IPCA, do
IBGE. Fixou-se, para os anos de 1999, 2000 e 2001, as
metas de 8%, 6% e 4%, respectivamente, com mar gem de variação de 2 pontos percentuais. Ao final de
1999, verificou-se que a variação do IPCA foi de 8,94%,
portanto dentro da meta, mas com trajetória ligeiramente ascendente, em virtude de choques localizados de
oferta, como o aumento dos preços do petróleo.
Na área de salários, o rendimento médio das
pessoas ocupadas caiu 5,7% em termos reais, abran gendo todos os setores de atividades e tipos de ocupação. Destacaram-se as quedas de rendimentos dos
trabalhadores da indústria de transformação (-10,25%)
e dos que trabalham por conta própria (-8,56%), mas
até mesmo os empregadores tiveram redução em
seus rendimentos (-2,04%). O índice global de Salário
de Admissão Real, medido pelo CAGED, apresentou
queda de 3,35%, decorrente do impacto cambial do
início o ano. O salário mínimo, por sua vez, sofreu reajuste de 4,61%, passando de R$130,00 para R$136,00
(nesse período, a inflação foi de 7,89% pelo IGP-DI e
de 3,19% pelo INPC). O comportamento dos salários e
do nível de emprego traduz uma das faces da precária
distribuição de renda no pais.
O nível médio de emprego verificado em 1999
foi de 7,56%, mantendo-se estável em relação ao de
1998. A tendência de desequilíbrio no mercado de
trabalho presente durante todo o ano de 1998 foi detida, mas os sinais de recuperação foram tênues, devido aos efeitos negativos sobre a atividade econômica, sobretudo no primeiro semestre, da mudança do
regime cambial, da elevação das taxas de juros, do
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aumento de impostos e do corte de gastos públicos.
Ao longo do ano, foram criados pouco mais de 29 mil
empregos formais, nos subsetores da indústria de
transformação para o comércio exterior, como o têxtil,
de vestuário, de calçados,/de madeira e mobiliário,
beneficiados com a desvalorização cambial. Mas foram eliminados mais de 196 mil, tendo-se revelado
especialmente preocupante o desempenho do setor
da construção civil, cuja redução de pessoal alcançou
8,67% (mais de 113 mil empregos com carteira).
As regiões metropolitanas com maiores taxas
anuais médias de desemprego foram as de Salvador
(9,94%), Recife (8,17%) e São Paulo (8,30%), mas a
própria média nacional ficou entre as mais elevadas das
últimas duas décadas, indicando a necessidade de se
adotar uma política ativa de retomada do crescimento
econômico, com sensível redução das taxas de juros, e
medidas específicas de geração de emprego.
As taxas referenciais de juros da economia
apresentaram elevado nível de volatilidade ao longo
do ano, começando com uma abrupta elevação em
fevereiro e decréscimo a patamar sensivelmente inferior a partir de outubro (a taxa Selic caiu de 29,5% em
janeiro para 19% em dezembro). Esse comportamen to, que pode ter refletido o final do ciclo de choques
externos iniciado como a crise do México (1995) e seguido com as crises do Sudeste Asiático (1997), da
Rússia (1998) e do Brasil (1999), mostrou-se eficaz
para conter o avanço dos preços nos momentos de
turbulência econômica, mas se constituiu no principal
obstáculo a uma retomada mais vigorosa do nível de
atividade econômica.
O acesso a crédito, tanto para consumo como
para investimento, foi dificultado pelas elevadas taxas
de spread bancário praticadas no País, da ordem de
40% a 90%, levando o governo a adotar medidas de
reforma do Sistema Central de Risco de Crédito e do
Sistema de Pagamentos Brasileiros, redução do compulsório sobre depósitos à vista (de 75% para 65%) e
a prazo (20% para 10%) e redução do IOF nas operações com pessoas físicas (de 6% para 1,5%), entre
outras, cujos efeitos, entretanto, não se fizeram sentir
no curto prazo.
A base monetária, pelo critério de média dos
saldos diários, atingiu o volume de R$45,5 bilhões,
com crescimento de 15,6% durante o ano, enquanto,
pelo critério dos saldos em final de período, alcançou
R$48,4 bilhões, com expansão de 23,6%. O saldo
médio do papel-moeda emitido, por sua vez, cresceu
16%, crescimento concentrado no mês de dezembro.
Em relação às operações com instituições em liquidação, o TCU chama atenção para o montante de
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saques a descoberto realizados por tais entidades,
sem reservas junto ao BC para cumprir as necessidades de caixa. São citados, entre outros, os saques a
descoberto do Banco Nacional (R$5,8 bilhões), do
Banco Econômico (R$2,0 bilhões) e do Banco Bamerindus (R$2,3 bilhões), que denotam falta de controle
pelo Banco Central sobre operações que viriam a gerar o prejuízo de cerca de R$ 13 bilhões, já referido
anteriormente.
Os empréstimos totais do sistema financeiro, no
conceito líquido de rendas a apropriar, atingiram o
montante de R$286,7 bilhões, em dezembro de 1999,
com decréscimo de 1,7% em relação a janeiro. Os
empréstimos em situação normal apresentaram crescimento de 3,1%, encerrando o exercício no montante
de R$ 262,4 bilhões, enquanto os empréstimos em
atraso ou em liquidação tiveram decréscimo de li %,
fechando o ano na casa dos R$24,3 bilhões. Os setores que mais contribuíram para os empréstimos con tratados foram o industrial, de pessoa física. habitacional. de comércio, rural e de governo.
O saldo da dívida pública mobiliária federal de
responsabilidade do Tesouro Nacional aumentou, em
1999, R$120,7 bilhões, alcançando o patamar de
R$464,5 bilhões, incluídos R$51,7 bilhões em tesouraria da STN. Isso representou crescimento de 35,2%
em termos nominais e de 12,6% em termos reais, em
relação a 1998. Já o saldo de títulos do Tesouro Nacional e do Bacen em poder do mercado alcançou a cifra de R$414,9 bilhões, apresentando crescimento
nominal de 28,1% em relação a 1998. Considerando-se apenas os títulos do Bacen em poder do mercado, houve um decréscimo de 40% no saldo apurado
ao final do ano, totalizando R$63 bilhões.
Chama atenção à trajetória de evolução da dívida mobiliária federal desde 1994, que apresentou variação acumulada de 571,5%, passando de R$61,8
bilhões para R$414,9 bilhões. As principais causas
dessa explosão de endividamento foram a securitização da dívida de Estados e Municípios e de agricultores, os socorros aos bancos privados, a assunção de
outras dívidas pelo governo central e a apropriação
de juros nominais. Neste último caso, verificou-se que
o valor médio das apropriações foi de R$10,4 bilhões
ao mês no primeiro semestre e de R$6,6 bilhões no
segundo, significando um crescimento nominal do estoque da dívida mobiliária interna de R$101,9 bilhões.
O programa de renegociação de dívidas dos
Estados resultou na emissão de R$35,1 bilhões em títulos federais, destinados a programas de ajuste fis cal (R$26,8 bilhões) e ao PROES (R$8,3 bilhões) e
beneficiando principalmente os Estados de Minas
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Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo (87,6% do to tal). Já o programa de renegociação de dívidas dos
Municípios levou à emissão de títulos federais no
montante de R$4,3 bilhões e à assunção de títulos
municipais no valor de R$1,5 bilhão, beneficiando
principalmente o Rio de Janeiro (88% do total).
Observando-se o perfil de beneficiários dos progra mas de refinanciamento de dívidas, conclui-se que
entre os responsáveis pelo aumento da dívida mobi liária federal figuraram os Estados mais ricos da Fe deração, e não os mais pobres.
Já a dívida líquida do setor público, externa e interna, alcançou R$516,6 bilhões, com uma preocu pante trajetória de crescimento desde 1996: passou
de R$269,2 bilhões nesse ano para R$308,4 bilhões
em 1997 (+14,6%), atingindo R$385,8 em 1998
(+25,1%) e chegando a R$516,6 bilhões (+33,9%). As
principais conseqüências desse padrão de comporta mento da dívida é a inviabilização do ajuste das con tas públicas e o comprometimento dos níveis de ativi dade econômica e de crescimento do produto interno.
A necessidade de financiamento do setor públi co, no conceito nominal, alcançou 10% do PIB em
1999, elevando-se em 2 pontos percentuais em rela ção a 1998. As despesas líquidas com juros nominais
foram de R$109,6 bilhões. Já o déficit operacional
apresentou decréscimo, tendo-se verificado que o
Governo Federal e o Banco Central foram os principa is responsáveis pelo aumento do déficit nominal e
pela redução do déficit operacional. O superávit pri mário, por sua vez, foi de R$ 34,2 bilhões, ou 3,13%
do PIB, portanto dentro das metas estabelecidas.
Enquanto a contribuição de Estados e Municípi os para a obtenção do superávit primário veio princi palmente pelo comprometimento de 13% de suas re ceitas líquidas reais para o pagamento das dívidas renegociadas com a União, a contribuição do Governo
Central decorreu, sobretudo, do aumento da receita
líquida em R$ 22,5 bilhões, provenientes em maior
parte da COFINS, da CPMF e de receitas extraordi nárias.
A dívida externa total apresentou queda de
1,8% em relação a 1998, chegando a US$238,9 bi lhões, sendo US$213,6 bilhões de dívida de médio e
longo prazos e US$25,3 bilhões de dívida de curto
prazo. A maior parte da dívida externa compôs-se de
empréstimos e financiamentos contratados a taxas
de juros fixas e maior participação das obrigações denominadas em Euro e DES, neste último caso devido
aos recursos recebidos no âmbito do programa de assistência financeira do FMI.

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

Devido à retração das exportações em 7,5%, à
redução do PIB medido em dólares em 26,4% e ao
aumento do volume dos pagamentos de juros e amor tizações, os principais indicadores de endividamento
apresentaram piora em relação aos de 1998: a razão
dívida total/exportações passou de 4,8 para 5,1; a razão dívida líquida/exportações passou de 3,6 para
3,9; o percentual dívida total/PIB passou de 3 1,4%
para 41,9%; o percentual dívida líquida/PIB passou
de 23,7% para 32%; a proporção do serviço da dívida
sobre o PLB passou de 6,4% para 11,5%; e a proporção do serviço da dívida sobre as exportações pas sou de 96,7% para 139,3%. O serviço da dívida totalizou R$17,7 bilhões, sendo R$ 9,0 bilhões referentes
ao principal da dívida total e R$8,6 bilhões a juros e
encargos.
Em 1999, ingressaram no Brasil US$10,9 bilhões do programa de assistência financeira internacional, sendo US$4,9 bilhões do FMI, US$4,5 bilhões
do BIS e US$424 milhões do Banco do Japão (BOJ).
Foram amortizados no prazo de seis meses cerca de
30% dos saques efetuados junto ao BIS e ao BOJ
(US$1,5 bilhão), ficando um saldo de obrigações de
US$3,4 bilhões em relação a essas instituições, remunerado pela libor semestral mais 460 pontos básicos. Já os recursos obtidos junto ao FMI têm remuneração ao redor de 4% ao ano na modalidade Credit
Tranche (US$1,1 bilhão) e de 4% ao ano mais 300
pontos básicos na modalidade Supplemental Reserve Facility (US$4,9 bilhões). Também participaram do
programa o BIRD e o BID, com US$2,8 bilhões, sendo
que os recursos desses organismos consistiram em
financiamentos a programas sociais e auxílio a médias e pequenas empresas, e não empréstimos de re gularização para cobrir déficit do balanço de pagamentos.
Os critérios de desempenho firmados com o
FMI, cujo não cumprimento implicaria a impossibilidade de que o país efetuasse saques de forma automática, foram atendidos com: folga de US$5,9 bilhões
em relação ao teto para a dívida do setor público
não-financeiro, de US$93,8 bilhões; folga de US$ 700
milhões em relação ao teto para a dívida privada com
aval do setor público, de US$1,6 bilhão; e folga de
US$2 bilhões em relação ao teto para a dívida de curto prazo do setor público não financeiro, de US$5,4 bilhões.
Com relação à execução financeira do Tesouro
Nacional em 1999, verificou-se um déficit de caixa da
ordem de R$6,0 bilhões, 45,7% inferior ao déficit de
R$11,13 bilhões apresentado em 1998. Essa melhora
na situação financeira do Tesouro decorreu basica-
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mente da elevação de 2,2% na receita total e diminui ção de 0,8% nas despesas. O total de receitas atingiu
R$ 171,5 bilhões, sendo 92% de natureza tributária e
8% de operações oficiais de crédito. Já as despesas
somaram R$177,6 bilhões, sendo 32,7 de pessoal e
encargos sociais, 20,4% de transferências a Estados
e Municípios, 22,2% de encargos da dívida mobiliária
interna e externa e 12,4% de custeio e investimento.
Com relação às despesas com pessoal, é digna de
nota a promulgação da Emenda Constitucional nº
19/98, que viabilizou a adoção de uma série de medi das voltadas para o controle de gastos com pessoal,
como as relacionadas pelo TCU nas pp. 139 a 143 de
seu Relatório sobre as Contas do Governo. O déficit
de caixa foi financiado por operações com títulos pú blicos federais (R$41,2 bilhões) e remuneração das
disponibilidades no Banco Central (R$18,8 bilhões),
resultando em uma variação das disponibilidades do
Tesouro de R$35,2 bilhões.
Durante a vi gência do regime de bandas cam biais, o balan ço de pa gamentos apresentou gran des oscilações, com superávits e déficits de gran des magnitudes e substanciais perdas e ganhos de
reservas internacionais. A partir do estabelecimen to do regime de câmbio flutuante, as oscilações se
reduziram, a composição das contas externas se alterou, sobretudo no balanço de transações corren tes, e o déficit caiu de US$33,6 bilhões para US$
24,4 bilhões. Pesaram na balança de serviços: os
pagamentos líquidos de juros, que foram 27% supe riores aos de 1998, montando a US$15,2 bilhões;
os pagamentos de juros de títulos mobiliários, de
US$ 7,4 bilhões; os pagamentos re lativos a notes,
de US$3,8 bilhões; e as despesas com juros de fi nanciamentos de importações a longo prazo, de
US$2,7 bilhões.
Houve pagamento de empréstimos de regulari zação no montante de US$1,2 bilhão, sendo US$603
milhões ao BIS, US$478 milhões ao FMI, US$56 mi lhões ao BOJ, US$40 milhões ao BIRD e US$22 mi lhões ao BID. As transferências unilaterais líquidas totalizaram US$ 2,0 bilhões (14% superiores às de
1998) e os investimentos diretos líquidos registraram
o maior valor histórico, de US$29,9 bilhões. Em rela ção a esses últimos, verificou-se que apenas US$8,8
bilhões estiveram associados ao programa de privati zações e concessões, sendo US$6,3 bilhões relativos
à privatização da Telebrás.
Devido à diminuição do crédito externo que se
seguiu à mudança do regime cambial, os financia mentos de longo prazo de fornecedores e comprado res caíram 44,2%, ou US$8 bilhões. As amortizações
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de financiamentos de médio e longo prazos somaram
US$23,8 bilhões, sendo superiores às de 1998 em
US$4,1 bilhões, por força de elevação nos pagamentos a fornecedores e compradores e a organismos internacionais.
I.4 – Temas em destaque
A exemplo do que ocorreu nos últimos exercícios, o Tribunal de Contas da União realizou previamente análises especificas em diversas áreas da
ação governamental, para levantamento de subsídios que lhe permitissem uma análise mais aprofundada das Contas do Governo. Os resultados desse
trabalho estão expostos no item “6 – Temas em
Destaques” do Relatório daquele Tribunal.
Para o exercício de 1999, foram escolhidas para
estudo as seguintes áreas de atuação do Governo
Federal:
1. O Processo de Elaboração do Balanço Geral
da União;
2. Empréstimos e Financiamentos Internacionais;
3. A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF;
4. O Programa Nacional de Desestatização –
PND;
5. Programas da Área Social;
6. As Instituições Federais de Ensino Superior –
IFES;
7. A Carga Tributária Nacional;
8. Indicadores Sociais;
9. O Sistema de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
As informações levantadas por ocasião das
análises empreendidas permitiram ao Tribunal formular conclusões e recomendações de relevância para
nortear as iniciativas deste Congresso Nacional, as sim como propiciar o exame mais aprofundado das
Contas do Governo.
Passa-se na seqüência a comentar, de forma
sucinta, os pontos considerados mais importantes
constantes desses estudos prévios do TCU.
I.4.1. – O Processo de Elaboração do Balanço
Geral da União – BGU
Neste tópico do Relatório, o TCU objetivou
analisar os processos, métodos e critérios relacionados com a elaboração do Balanço Geral da União,
bem como os relacionamentos estabelecidos e concretizados entre os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos, os sistemas utili-
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zados para a elaboração do BGU e a aplicação das
normas e regulamentações orçamentárias, financei ras, patrimoniais e contábeis relacionadas a esse
trabalho.
Deve-se ressaltar a importância da análise em preendida pelo TCU quanto a esse ponto, tendo em
vista que o Balanço Geral da União, juntamente com
o relatório do órgão central de controle interno do Po der Executivo, é o documento que representa a Pres tação de Contas Anual, efetuada pelo Presidente da
República, sobre a execução dos orçamentos de que
trata o § 5º, do art. 165, da Constituição Federal. Em
seu Relatório o TCU afirma que, não obstante sua re levância, o Balanço Geral da União não tem recebido,
em regra, a atenção que merece.
É também notado que os instrumentais normati vos que dão embasamento às relações interinstítuci onais dos órgãos que elaboram o BGU e os demais
executores dos orçamentos públicos não estão bem
balizados para este fim.
Verificou-se que o acompanhamento e controle
do orçamento de investimento das empresas estatais
é dificultado pela utilização de um sistema paralelo de
processamento de informações e do descumprimen to dos dispositivos legais que regem a execução orça mentária e financeira.
Da análise realizada nos sistemas, informatiza dos ou não, que dão suporte e conformidade às infor mações e dados constantes no BGU, a Corte de Con tas identificou algumas falhas que comprometem o
acompanhamento da execução orçamentária por
parte dos órgãos de controle.
A avaliação do TCU demonstrou também que a
SOF atrasou até o mês de outubro de 1999 o envio
completo das dotações orçamentárias, descumprin do os dispositivos legais concementes à matéria
(arts. 89, 90 e 91 da Lei nº 4.320/64 e art. 42 da LDO
– Lei nº 9.692/98), o que dificultou o acompanha mento e controle das compensações de antecipa ções orçamentárias.
No Relatório também foram registradas incon sistências verificadas na classificação das receitas
arrecadadas. Constataram-se, ainda, incongruências
e incorreções nos saldos da conta disponibilidades financeiras do Tesouro Naciona1 por fonte de recur sos, desde 1997, por conta de se ter utilizado metodo logias distintas de classificação de receitas entre a
SOF e a STN, em virtude de interpretações diferenci adas da legislação aplicável, o que afetou inclusive os
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recursos direcionados ao Sistema de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.
Diante da análise empreendida relativamente a
este tópico, entendeu a Corte de Contas necessária
encaminhar aos órgãos responsáveis pela execução
orçamentária e pela elaboração do Balanço Geral da
União algumas recomendações, particularmente ao
Poder Executivo e às Secretarias de Orçamento Fe deral e do Tesouro Nacional e ao Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais, com
vistas a aprimorar o processo de elaboração do Ba lanço Geral da União.
I.4.2. – Empréstimos e Financiamentos
Internacionais
Ao proceder à sua análise sobre os Empréstimos e Financiamentos Internacionais, preocupou-se
o TCU em realizar um levantamento dos projetos fi nanciados com recursos externos contratados junto
aos organismos multilaterais de crédito e agências
governamentais estrangeiras. Foram destacados, ao
longo do trabalho, os fluxos financeiros dos projetos
co-financiados por esses organismos, com o objetivo
de possibilitar um melhor acompanhamento do desempenho dos executores, relativamente ao volume
de recursos disponibilizados.
Em seu Relatório, o TCU utiliza dados fornecidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais –
SEAIN, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que é responsável por coordenar o processo
de captação de recursos externos de fontes oficiais
(organismos multilaterais de crédito e agências governamentais estrangeiras) para o financiamento de
projetos governamentais no Brasil e pelo acompanhamento da execução desses projetos.
Consoante o Relatório do TCU, encontravam-se
em execução, em 31-12-1999, 153 projetos financiados com recursos externos, por 185 fontes de financiamento. Esses projetos totalizavam US$34.828 milhões, sendo US$21.473 milhões referentes aos em préstimos e o restante de contrapartidas. Até aquela
data haviam sido desembolsados US$10.143 milhões (47,2% dos financiamentos), enquanto os encargos atingiam US$1.292 milhões, o que evidencia
um fluxo positivo, relativo aos projetos em execução,
no valor de US$8.851 milhões.
Em 1999, no tocante à contrapartida nacional,
foram liberados R$425 milhões, destinando-se a mai or parte desses recursos aos projetos coordenados
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pelo Ministério dos Transportes, que recebeu R$229
milhões, o que representa 53,9% do total. O montante
liberado do setor externo foi de R$936 milhões, dos
quais 45% referentes à Conta Especial, 44,5% de re embolso e o restante 10,5% sob a forma de ressarci mento. Do total de R$1.361 milhões liberados pelo Te-
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souro Nacional, ao longo do exercício de 1999, R$724
milhões (53,2%) foram para o Ministério dos Transportes. A tabela a seguir apresenta dados sobre os
projetos relativos a empréstimos internacionais em
execução em 31º-12-1999.
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Ao fazer considerações sobre a alocação de re cursos do aparelho estatal brasileiro, o TCU conside rou que este deve enfatizar sua atuação no campo do
desenvolvimento social, com vista a assumir predo minantemente as funções de regulação e fomento da
economia em setores específicos, preocupando-se
mais com a redistribuição de renda e o desenvolvi mento social. Não obstante, considerou ser necessá rio assegurar a realização de determinados projetos
de investimento que são básicos para viabilizar plena mente uma multiplicidade de outros investimentos
que irão sustentar a dinâmica do crescimento econô mico nos anos seguintes.
O Relatório do TCU também faz menção ao fato
de que, no exercício de 1999, houve uma sensível re dução do abatimento concedido para o mutuário que
se mantém em dia com os seus pagamentos. O cha mado “waiver” sobre os juros devidos, que vem a ser
um desconto concedido no período imediatamente
posterior àquele em que foi alcançado, que se situava
em 0,25% desde julho de 1993, foi reduzido pa5a
apenas 0,05%, a partir de 1º de janeiro de 1999, . di minuição na economia de divisas que a obtenção do
“waiver” representa, anualmente, para os cofres do
Tesouro Nacional.
A Corte de Contas ressalta que o Brasil é
país-membro de vários organismos multilaterais de
crédito e recorre com freqüência às linhas de financia mento disponibilizadas por essas instituições. Em vis ta disso, o TCU considera que seria necessário um
maior esforço com o objetivo de fazer prevalecer os
interesses do País quando da definição das políticas
de investimento dos organismos multilaterais, princi palmente do Bird e do BID. Adverte também que o
Brasil aparentemente não se preocupa em conhecer
o custo efetivo dos recursos obtidos mediante em préstimos externos. Afirmam que poucos estudos
abordaram essa questão, possivelmente porque pre domina a crença de que os empréstimos são favorá veis e porque se acredita que organismos como o
Bird não têm fins lucrativos, e simplesmente visariam
à promoção do progresso econômico e social dos paí ses que a ele recorrem.
Também é destacado o fato de, no caso do Bird,
na medida em que ele é quem determina a moeda em
que receberá os seus créditos, variações significati vas do valor do dólar causam flutuações expressivas
no custo dos empréstimos, quando medidas nessa
moeda.
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Foi mencionado, outrossim, que o Bird e o BID,
apesar de terem ultimamente priorizado os investimentos no setor social, ainda não implementaram
mecanismos diferenciais na cobrança de suas comissões quando da aplicação de recursos naquele setor.
Argumenta o TCU que tal diferenciação faz-se necessária, haja vista o fato de os projetos da área social terem uma vida mais longa que os das demais áreas,
além do que, devido às suas peculiaridades, são mais
freqüentes as mudanças de ordem política e econômica que afetam a execução desses programas. Por tanto, caberia aos projetos que têm um forte componente social um tratamento distinto dos demais, evi tando-se assim uma penalização indevida.
Foi ressaltada também a necessidade de realizar-se uma uniformização dos dados concernentes
aos financiamentos externos, particularmente quanto
aos desembolsos, reembolsos e resultados desses
investimentos. Tal mister, consoante o TCU, decorre
da pouca interação entre os órgãos envolvidos (Seain, STN, Bacen e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN), o que resulta por vezes na obtenção
de diferentes dados nesses órgãos, para uma mesma
consulta.
Também foram mencionados os resultados de auditoria operacional que a Secretaria Federal de Controle
- SFC realizou nos procedimentos de contratação de
empréstimos externos e doações, no período compreendido entre 13 de outubro e 14 de novembro de 1997.
Além da excessiva burocracia, os auditores da SFC
constataram a carência de pessoal, a falta de treinamento específico para a execução das tarefas, o pouco
intercâmbio entre os órgãos – o que dificulta a elaboração de uma rotina mais racional – e a existência de sis temas informatizados isolados, sendo impossível, em
um único banco de dados, inserir informações por parte
de todos os envolvidos. Para incrementar o controle interno do processo, os auditores da SFC recomendaram
o desenvolvimento de um sistema único pelo Serpro,
com assessoria dos técnicos da Seain, Pgfn e STN,
pois cada uma destas entidades desenvolve/um ou
mais programas em particular.
I.4.3. – A Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira – CPMF
Em seu Relatório, o TCU, a partir de levantamento feito junto ao SIAFI, inicialmente identificou
que as receitas que compuseram a fonte de recursos
“155 – Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira – CPMF” foram as seguintes:
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Conforme se observa da tabela acima, a maior
parte da arrecadação da Cpmf (94,93%) é provenien te de movimentação em conta corrente de pessoas físicas e jurídicas. Há ainda operações sobre as quais
incide a Cpmf, mas cujos recursos não transitam por
contas correntes. A arrecadação relativa a essas ope rações corresponde a 1,56% do total. Dessa forma, a
contribuição de pessoas físicas e jurídicas retida por
instituições financeiras importou em 96,49% da arre cadação. Já a contribuição feita por instituições finan ceiras como contribuintes teve uma participação de
apenas 2,4 1%.
A distribuição realizada pela STN dos recursos
arrecadados com a Cpmf, no exercício de 1999, se
deu da seguinte forma:
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De acordo com o disposto no § 2º do art. 75 do
Adct, o resultado do aumento da arrecadação decorrente da maj oração da alíquota da Cpmf deve ser
destinado ao custeio da previdência social. Dessa forma, a partir de 17-6-1999, coube ao Ministério da Saúde 52,63% do valor arrecadado e ao Ministério da
Previdência e Assistência Social 47,37%. Observa-se, no entanto, que os percentuais apresentados
na tabela anteriormente exposta referem-se a transferências ocorridas durante todo o exercício de 1999,
explicando, assim, a diferença dos percentuais consignados, porquanto até maio/99 todo o produto da
arrecadação da Cpmf destinava-se totalmente à área
de saúde.
Por intermédio de pesquisa efetuada no Siafi, o
TCU observou que, dotação autorizada em 1999, na
fonte 155, foi de R$7.952.777.671,00. Deste total, foram realizadas despesas no montante de
R$7.926.664.693,16, representando, portanto, a execução de 99,67% do orçamento na respectiva fonte.
Ressalte-se que, neste valor, estão incluídos os res tos a pagar não processados (correspondentes a
despesas já contabilizadas, mas cuja liquidação e pagamento ocorrerá no exercício seguinte) inscritos em
dezembro/99, no valor de R$192.999.907,41, que re presentam 2,44% das despesas realizadas. Portanto,
97,56% dos créditos liquidados correspondem a des pesas consideradas efetivas, tendo em vista não es tarem sujeitas à liquidação posterior ou cancelamento no exercício seguinte.
Ao concluir sua análise sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, o Tribunal de
Contas da União entendeu pertinente dirigir recomendações ao Fundo Nacional de Saúde, à SPO/MS e à
STN, com vista a corrigir falhas formais observadas.
I.4.4. – O Programa Nacional de Desestatização – PND
De acordo com dados constantes do Relatório
do TCU, a receita obtida pelo Programa Nacional de
Desestatização, em 1999, foi de aproximadamente
R$245,9 milhões, equivalentes, à época, a aproximadamente US$132,8 milhões, quase totalmente
auferida em moeda corrente nacional, com exceção
do leilão de ações no âmbito do Decreto n.º 1.068,
realizado em novembro de 1999, em que foram ace itos títulos no valor de R$0,2 milhões (US$0,1 milhão). No que se refere aos adquirentes, as empresas nacionais não-financeiras participaram em 49%
e pessoas físicas em 51% das receitas obtidas com
as desestatizações realizadas em 1999.
No Relatório, destaca-se que as privatizações
brasileiras no exercício em análise, incluindo aquelas
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não constantes do PND, resultaram em US$3.202 milhões, que, acrescidos aos US$1.238 milhões de dívi das, que foram transferidas ao setor privado, perfazem um montante de US$4.440 milhões. Desse valor,
US$554 milhões decorrem de privatizações federais.
Computado o período de 1991 a 1999, a receita
obtida com as privatizações do PND alcançaram
US$19,7 bilhões. Somando-se essa quantia à transferência de dívidas para o setor privado, no valor de
US$9,2 bilhões, chega-se a um resultado da ordem
de US$28,9 bilhões. A receita em moeda corrente no
período foi de US$10,8 bilhões, o que representa
54,8% da receita de venda.
A privatização das estatais que atuam no seg mento industrial foi praticamente concluída. Assim,
iniciou-se uma nova fase do PND, centrada em ativi dades de serviços, na qual estão sendo transferidas
ao setor privado as empresas concessionárias estatais e licitadas novas concessões de serviços públi cos.
O TCU destacou o incremento do valor em moe da corrente recebido nos três últimos exercícios, em
relação ao valor da receita de venda. Tal fato foi funda mentado pelas decisões governamentais de, para determinadas alienações, somente receber moeda cor rente.
Foi salientado também o fato de o processo de
privatização no Brasil, antes restrito quase que exclu sivamente à venda de empresas inclusas no PND, ter
ganhado nova dimensão a partir do exercício de 1997.
Foram intensificadas as alienações de empresas no
âmbito estadual. as quais, em sua grande maioria,
contaram com o apoio do Bndes. No exercício em
análise, foram arrecadados pelas privatizações estaduais US$2.648 milhões, além de terem sido transferidas dívidas no valor de US$1.238 milhões.
Consoante opinião exposta pelo TCU, a conces são de serviços públicos demanda o reordenamento
do papel do Estado, que passa a desempenhar, com
mais eficiência, suas funções típicas de regulador e
fiscalizador. Ao Estado, consoante esta linha de pen samento, cabe propiciar as condições adequadas
para o crescimento dos investimentos privados nos
projetos de infra-estrutura, devendo ficar atento à
qualidade dessas futuras prestações de serviços, ga rantindo maior beneficio para consumidores e usuári os.
Nesse contexto, verifica-se que, desde o início
do atual Governo, o foco das desestatizações tem
sido os serviços públicos, objeto de concessões, permissões ou autorizações, com o propósito de intensi ficar os mencionados investimentos em infra-estrutu -
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ra. Para o Governo, esses investimentos buscam responder às necessidades do crescimento econômico
sustentado, reduzir os custos e aumentar a competitividade das exportações.
Por fim, o TCU lembrou que um dos principais
objetivos para os quais o PND foi criado ainda não foi
atingido em sua totalidade, apesar do grande volume
de ações adquiridas pelos empregados nas ofertas
destinadas aos mesmos, relevando-se a forma privilegiada dessa aquisição. Trata-se da democratização
do capital e fortalecimento do mercado de capitais,
que efetivamente não ocorreu por conta da execução
do PND. Este fato é confirmado quando se observa a
concentração das ações alienadas em mãos de pequenos grupos e segmentos do setor privado.
1.4.5. – Programas da Área Social
Este tópico do Relatório teve como objetivo
propiciar uma visão geral sobre os seguintes programas da área social do Governo, executados no decorrer do exercício sob análise: Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério – FUNDEF, Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM e Programa de Combate às Carências Nutricionais –
PCCN. Os resultados obtidos pelo TCU quanto a
cada um desses programas será apresentado a seguir.
1.4.5.1 – O Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF
O Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF foi criado pela Emenda Constitucional nº 14/96, tendo entrado em vigor em janeiro
de 1998. Trata-se de fundo de natureza contábil, ins tituído no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, cujos recursos são destinados exclusivamente
ao financiamento de projetos e programas do ensino
fundamental. Esse programa assegura não menos
de 60% dos seus recursos ao pagamento dos professores em efetivo exercício no magistério.
A instituição do Fundef visa à melhoria da quali dade na educação, à valorização do magistério, bem
como à municipalização do ensino fundamental,
como decorrência da aplicação de uma política de
descentralização e democratização da gestão do en sino público nacional.
Os repasses para o FUNDEF, no exercício de
1999, totalizaram R$15,3 bilhões, incluída a complementação da União no montante de R$675,1 milhões,
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que foram destinados aos Estados de Alagoas (R$3,9
milhões), Bahia (R$248,7 milhões), Ceará (R$57,0
milhões), Maranhão (R$181,2 milhões), Paraíba
(R$10,2 milhões), Pernambuco (R$11,9 milhões), Pi auí (R$28,5 milhões) e Pará (R$133,7 milhões).
Em relação ao primeiro ano de implantação do
FUNDEF, 1998, os recursos destinados ao Fundo so freram acréscimo de 15,4%, passando de R$13,2 bi lhões para os atuais R$15,3 bilhões. Foi mantido, to davia, o mesmo percentual de 1,5%, que essas des pesas representam em relação ao PIB, avaliado para
o ano de 1998 em R$899,8 bilhões.
A quase totalidade (95,6%) dos recursos do
FUNDEF é originária dos Estados e dos Municípios.
Entretanto, a Complementação da União foi proporci onalmente maior em 1999 do que em 1998, passando
de 3,2% de R$13,2 bilhões (R$424,9 milhões) para
4,4% de R$15,3 bilhões (R$674,9 milhões). Para o
ano de 2000, entretanto, o Orçamento da União fixou
valor equivalente ao de 1999 (R$672,1 milhões) para
essa complementação.
Analisando-se a média de recursos do Fundo,
por aluno matriculado, dos Estados e respectivas re giões, verifica-se o desequilíbrio nos gastos com o
ensino fundamental, em que apenas as regiões Su deste e Sul apresentam valores (R$623,86 e
R$541,36, respectivamente) acima da média nacio nal, que é de R$473,95. De outro lado, tem-se a re gião Nordeste com a média mais baixa, próxima do
valor mínimo estipulado para o Fundef, de R$315,00
(apenas os estados de Sergipe e Rio Grande do Norte distanciam-se positivamente dessa média). A re gião Norte, por sua vez, apresenta média por aluno
de R$404,04. A Corte de Contas ressaltou que a re gião Centro-Oeste apresenta uma situação singular,
haja vista o Distrito Federal não vir aportando recur sos do ICMS para o Fundo, o que distorce a média re gional (ver Emenda Constitucional nº 19/98, art. 25, e
Emenda Constitucional nº 14/96, art. 5º). Assim, o va lor médio da região, desconsiderando-se o DF, é de
R$436,88. Observouse, ainda, que apenas o Estado
de Pernambuco tem média por aluno inferior ao valor
mínimo estipulado para o Fundef.
Comparativamente ao exercício anterior, o gas to médio nacional por aluno registrou um acréscimo
de 9,5%, passando de R$433,00 para os atuais
R$473,95, em que pese o aumento do número de matrículas, que foi de 6% – 30.535.072, em 1997, para
32.380.024, em 1998 – conforme apurações dos
Censos Escolares e estimativas do Ministério da Educação.
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Constatou-se também que os aumentos nos
gastos médios por aluno das regiões Norte e Nordeste, de 4% e 5,1%, respectivamente, foram inferiores
ao acréscimo da média nacional (9,5%), o que contraria um dos objetivos pretendidos ‘com a criação do
Fundef, qual seja, a promoção da eqüidade na alocação de recursos para o ensino fundamental. Os aumentos dos números de matrículas nessas regiões,
7,7% e 12,1% -superiores aos 6% relativos à média
nacional -, não constituem razão suficiente para explicar o afastamento dos valores gastos por aluno do
Norte e Nordeste com relação à média nacional, visto
que a região Sudeste apresentou crescimento do nú mero de matrículas de 9,8% – superior, também, à
média nacional –, mas registrou acréscimo valor médio gasto por aluno de 13 5% acima, portanto, do gasto média nacional.
Como forma de aumentar a capacidade dos
Estados e Municípios das Regiões Norte e Nordeste
no financiamento do ensino fundamental, aproximando os gastos nessas regiões, por aluno, à média nacional, entende o TCU que seria necessária à fixação
do valor mínimo por aluno equivalente ao gasto médio
nacional estimado para o exercício, implicando maior
aporte de recursos por intermédio da Complementação da União.
Visando complementar as informações acerca
do Fundef, o Tribunal realizou levantamento de auditoria em 18 Estados da Federação. O levantamento
foi realizado de forma dirigida, com a utilização de
questionários padronizados, cuja aplicação compreendeu entrevistas com prefeitos e secretários municipais, membros dos conselhos municipais de acompanhamento e controle social do Fundef e professores
de 168 escolas (101 urbanas e 67 rurais).
As principais conclusões resultantes do levantamento são destacadas a seguir:
– em 71 municípios (78% dos 91), houve melhora da remuneração dos professores de ensino fundamental;
– em apenas 38 municípios se verificou a implementação de programas de capacitação de professores leigos. Entre os 53 municípios que não implementaram cursos de especialização, 28 não contavam
mais com professores leigos. Destes últimos, 26 estão localizados nas regiões Sul e Sudeste;
– verificou-se que 67 dos 91 municípios (cerca
de 74%) aplicaram pelo menos 60% dos recursos do
Fundef na remuneração dos professores do ensino
fundamental e na capacitação de professores leigos,
havendo indícios de que, em 14 outros municípios
(cerca de 15% dos municípios pesquisados), os re-
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cursos estão sendo desviados para outros fins; tam bém observou-se que em 8 dos 14 municípios anteri ormente referidos, os respectivos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social eram atuantes. A
observação suscita, então, dúvida quanto à efetiva
participação da sociedade na fiscalização dos recur sos do Fundef. Ou seja, problemas na indicação dos
membros dos conselhos e dificuldades de acesso às
informações relativas à aplicação dos recursos do
Fundo podem estar, de modo geral, comprometendo
a atuação dos conselhos;
– em 81 dos 91 municípios (89%), o valor res tante, 40% dos recursos do Fundo, foi aplicado exclu sivamente na manutenção e desenvolvimento do en sino fundamental, enquanto que, em tão-somente 4
municípios (4,4%), existiam indícios de que esses re cursos estariam sendo desviados para outros fins; e
– 73 dos 91 municípios (80%) dispunham de
novo plano de carreira e remuneração do magistério,
tendo-se a confirmação, por parte dos professores,
de que em 59 dos 73 municípios (cerca de 65% do to tal de 91) o plano já estava sendo implementado.
Em seu Relatório, o TCU destacou que a Câma ra dos Deputados tem recebido denúncias de supos tas irregularidades na aplicação dos recursos do Fundef ocorridas em todo o País. Em razão do número de
reclamações, foi criada, pela Comissão de Educação,
Cultura e Desportos daquela Casa, Subcomissão
Especial para análise das denúncias formuladas. O
acesso do Tribunal de Contas da União às informa ções relativas às irregularidades apontadas foi facul tado pela referida Subcomissão Especial. O exame
então realizado pelo Tribunal revelou quais foram as
irregularidades ocorridas com maior freqüência. Os tipos de irregularidades que mais se repetem são indi cados a seguir:
– desvios de recursos do Fundef para gastos
alheios à manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental, a exemplo de: frentes de serviços, construção de açudes, calçamento de rua, construção de
bairro, pagamento de servidores que não atuam no
ensino fundamental, aquisição de veículos utilizados
para outros fins;
– pagamento de salários dos profissionais do
magistério com atraso, embora os recursos do
FUNDEF tenham sido repassados tempestivamente;
– discrepância entre os dados do Censo Escolar
e as quantidades de alunos matriculados nas redes
de ensino fundamental dos municípios: alunos, tur mas, séries e escolas “fantasmas”;
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– gastos com a remuneração dos profissionais
do magistério inferiores aos 60% dos recursos do
Fundo;
– não funcionamento ou mal funcionamento dos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social;
não fornecimento pela prefeitura dos dados acerca
dos recursos financeiros do Fundef; não fornecimento
pelo Banco do Brasil do extrato da conta do Fundo; e
– fraudes variadas: registro de pagamento de
salários superiores aos efetivamente pagos; não recolhimento ao Inss dos recursos retidos dos trabalhadores; pagamento de salários com desconto; registro
de reforma em escola que não ocorreu; superfaturamento de obras e serviços em escolas; gastos superfaturados com transporte escolar; contratação a pre ços superfaturados de cursos de habilitação e capacitação de professores leigos; aquisição de materiais
em quantidades excessivas e a preços superfaturados; notas fiscais frias, irregularidades em procedimentos licitatórios–licitações direcionadas, dispensas ilegais de licitação; contabilização a menor dos
recursos recebidos pela prefeitura; pagamento de
benfeitorias em imóvel particular; aquisição e manutenção de veículos de uso particular; pagamento de
credores do prefeito.
Em sua conclusão, o TCU ressalta que os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social não
têm sido os agentes das denúncias apresentadas à
Câmara dos Deputados. Esse fato reforça o entendimento de que não se pode prescindir da fiscalização
exercida pelos controles interno e externo da Admi nistração Pública. Faz-se necessária, consoante a
Corte de Contas, uma eficaz estrutura de fiscalização
no âmbito do Ministério da Educação, mormente porque esse órgão é o responsável pela condução da política nacional de ensino fundamental, consubstanciada no Fundef.
1.4.5.2 – Programa de Garantia de Renda Mínima
– PGRM
O Programa de Garantia de Renda Mínima –
PGRM foi criado pela Lei nº 9.533, de 10-12-1997,
com o objetivo de reduzir o nível de pobreza e exclusão em que vive grande parte da população brasileira
e, simultaneamente, promover a escolarização de crianças e adolescentes. Na realidade, constata o TCU,
o Pgrm consiste em programa instituído pelo Município, que visa assegurar um beneficio financeiro às famílias com renda per capita inferior a meio salário
mínimo e que tenham filhos ou dependentes menores
de 14 anos. A concessão do auxílio é condicionada,
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ainda, à permanência dos filhos ou dependentes,
com idade entre 7 e 14 anos, na escola. O Programa
objetiva, portanto, transferir renda a famílias carentes
e, também, incentivar a escolarização dos seus filhos
e dependentes.
Àqueles municípios que não têm condições de
arcar com o custo total do programa, a Lei nº 9.533/97
prevê o apoio financeiro da União, custeado com re cursos de dotação orçamentária específica. Os recur sos são transferidos pelo Governo Federal,por meio
de convênios firmados pelo Fundo Nacional de De senvolvimento da Educação – FNDE com as prefeitu ras municipais, conforme o disposto no Decreto nº
2.728/98.
O apoio é restrito aos municípios com receita tributária por habitante, incluídas as transferências
constitucionais correntes, inferior à respectiva média
estadual e com renda familiar por habitante inferior à
renda média familiar por habitante do estado. O apoio
também se limita a cinqüenta por cento do valor total
dos respectivos programas municipais e tem por referências o limite máximo de beneficio por família, cal culado pela equação R$15,00 x o número de depen dentes com idade entre zero e catorze anos — [0,5 x o
valor da renda familiar per capita] e o limite mínimo,
de R$15,00 por família. Os outros cinqüenta por cento
da contrapartida municipal, por sua vez, podem ser
fornecidos isoladamente pelo município ou em con junto com o estado.
A Lei nº 9.533/97 estabeleceu, ainda, que o apoio da União deve avançar gradualmente, no período
de 1998 a 2002, sobre o universo de municípios sus cetíveis de serem beneficiados. Desse modo, novos
municípios devem ser incorporados ao Pgrm à razão
de 20% ao ano, contemplando-se prioritariamente
aqueles mais carentes, segundo o critério que com para a renda familiar por habitante da municipalidade
com aquela correspondente do Estado.
Embora criado em dezembro de 1997, o Pgrm
teve início apenas em abril de 1999, com a assinatura
dos primeiros convênios entre prefeituras e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Foram firmados convênios com 1.005 municípi os, perfazendo 75% da quantidade prevista na Lei nº
9.533/98 para 1998 e 1999, que seria de 1.342 muni cípios. O beneficio abrangeu cerca de 504 mil famílias
carentes, compreendendo aproximadamente 1 mi lhão e 88 mil crianças de 7 a 14 anos de idade. Em
média o beneficio para cada família foi de R$37,47.
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Nesse valor estão computados os recursos financeiros entregues às famílias e o custo de realização de
ações socioeducativas, que em 95% dos casos constituiu a contrapartida integral da prefeitura.
Portanto, conclui a Corte de Contas, na grande
maioria das municipalidades, o beneficio pecuniário
recebido pelas famílias proveio dos recursos da União.
Esse benefício pode ser estimado em R$19,00 mensais, haja vista a limitação do apoio financeiro da União
em 50% do valor total dos programas municipais.
Para apoiar os programas de renda mínima dos
1.005 municípios conveniados, a União despendeu
cerca de R$39 milhões da dotação orçamentária de
aproximadamente R$54 milhões, provenientes do
Fundo Nacional de Assistência Social.
A divisão do valor da despesa executada (R$ 39
milhões) pelo número de famílias atendidas pelo
Pgrm (504 mil) e pelo valor do beneficio pecuniário
(R$19,00/mês) permiti ao Tribunal inferir que, em média, as famílias receberam o auxílio durante 4 meses
no ano de 1999.
O Tribunal planejou, com o apoio da Secretaria
Federal de Controle, levantamento de auditoria com
vistas a avaliar a execução do PGRM em âmbito nacional. O levantamento abrangeu uma amostra de 87
Municípios, de 18 Estados, extraída da população
composta pelos 251 municípios que em agosto de
1999 desenvolviam o Programa.
Diante das constatações que fez, o Tribunal recomendou o estudo de medidas para fortalecer a atuação dos conselhos – a divulgação de suas atribuições para a sociedade pode constituir uma das medidas.
A questão de insuficiência de recursos para o
PGRM também me rece, segundo o TCU, maior
atenção, pois, como constatado, em 68% dos muni cípios eles não eram suficientes para atender à po pulação. Assim, a realização de um levantamento
nacional para determinar o tamanho real da popula ção alvo do Pgrm – e, daí, o conseqüente custo total
a ser incorrido anualmente pelo Programa – se faria
necessária.
1.4.5.3 – Programa de Combate às Carências
Nutricionais-PCCN
Consoante informado no Relatório do TCU, o
Programa de Combate às Carências Nutricionais PCCN é um programa com abrangência em todo
território nacional, cuja prioridade é o fortalecimento
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e a consolidação de ações de combate às carências
nutricionais específicas, considerando os grupos de
maior vulnerabilidade à desnutrição energético-pro teica e às deficiências de ferro e vitamina A.
O Programa repassa aos Municípios recursos
que devem ser aplicados em dois componentes: compra de leite e óleo de soja para crianças de 6 a 23 me ses e outras ações nutricionais consideradas relevan tes para o Município.
Para o exercício de 1999, o Pccn beneficiou, de
acordo com o Relatório do TCU, cerca de 563 mil crianças, de 6 a 23 meses de idade, em risco nutricional,
e mais outras 281 mil pessoas, entre crianças de ou tras faixas etárias, gestantes e idosos carentes. O to tal de 844 mil beneficiados correspondeu a aproxima damente 91% do total previsto pelo Ministério da Saúde para atendimento no ano. O Programa abrangeu
4.722 do total de 5.506 Municípios brasileiros.
O Programa despendeu aproximadamente
R$140 milhões da dotação orçamentária de cerca
de R$153 milhões (BGU – Exercício de 1999, Vol. II,
pág. 326).
A Corte de Contas realizou fiscalizações especi ficamente para avaliar a execução do PCCN. Neste
trabalho, foi observada a insuficiência de recursos
para o atendimento da população-alvo do Programa.
Consoante os dados apurados, em 61,2% dos muni cípios o volume de recursos repassados pela União
era insuficiente para atender ao total de crianças des nutridas na faixa etária de 6 a 23 meses. Dessa forma,
a Corte de Contas considera necessária a revisão
dos cálculos realizados pelo Ministério da Saúde no
tocante ao número de crianças, por Município, em ris co nutricional.
1.4.5.4 Considerações Finais sobre os
programas da área social
Em sua conclusão sobre a atuação do Governo
Federal na área social, o TCU destacou ser esta ativi dade de relevante importância para atender uma
grande parte da população brasileira que requer as sistência mais direta e adequada.
Os números analisados demonstram que os
programas da área social, apesar dos bons propósi tos estabelecidos como diretrizes e objetivos, não
vêm alcançando, em sua totalidade, as metas progra madas.
No que tange ao Fundef, o TCU argumenta que,
mesmo considerando o volume de recursos envolvi dos e o alcance que ele tem, verifica-se que um dos
objetivos pretendidos, qual seja, a promoção da equi-
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dade na alocação dos recursos, não está sendo atendido em sua plenitude, o que vislumbra uma redefinição do valor mínimo nacional, principalmente implicando em um maior aporte de recursos por parte da
União.
Quanto ao Pccn e ao Pgrm, a Corte de Contas
registra a insuficiência de recursos para atendimento
da população-alvo, induzindo a que se faça um levantamento nacional para determinação do tamanho real
da população a ser atendida, assim como dos reais
custos desses programas para completa satisfação
dos atendidos e dos objetivos propostos.
Por fim, quanto a este item, o TCU observou que
em um País que tem um considerável contingente populacional em níveis de pobreza absoluta, faz-se ne cessária à implementação efetiva de políticas públicas, particularmente voltadas para a área social, que
possam minimizar, senão extinguir, as seqüelas advindas da situação em que se encontra esse contingente.
1.4.6. – As Instituições Federais de Ensino
Superior – IFES
Na presente análise, o TCU teve por objetivo
avaliar a produção científica, o regime de trabalho, a
qualificação do corpo docente e as despesas totais
das Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes
vinculadas ao Ministério da Educação.
De sua avaliação, a Corte de Contas concluiu
que instituições federais de ensino superior vêm nos
últimos anos dando ênfase ao aperfeiçoamento e es pecialização do seu corpo docente, saindo de uma
média de 65% deste contingente com mestrado ou
doutorado, em 1996, para uma média de 71,6% com
os respectivos títulos em 1999.
Apesar dessa evolução no aperfeiçoamento do
corpo docente das IFES, assim como de uma maior
dedicação ao ensino, ressalta o TCU que a produção
científica, no que se refere aos trabalhos publicados,
tem uma média para os dois primeiros anos verificados (1996 e 1997) quase que estática, ou seja, não há
evolução no quantitativo produzido. Somente no exercício de 1998 é que houve um incremento na produção científica.
No que se refere aos gastos das Ifes, ficou de monstrado que, a preços de 1999, houve um incremento de 1995 para 1996, mantendo-se a partir daí,
no mesmo patamar até 1998, com um pequeno incremento em 1999 de 6,8% em relação a 1998 e de
77,3% em relação a 1995. Verificou-se que o mesmo
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ocorreu na alocação desses recursos entre as despe sas das Ifes com Pessoal e Outros Custeios. Vale res saltar que apesar de o percentual relativo a aposenta dorias e pensões ter-se mantido crescente até 1998,
houve quanto a este item uma pequena redução em
1999. Algumas instituições apresentaram percentuais
bem abaixo dessa média, como as Fundações Universitárias Federais do Amapá (1,0%), de Rondônia
(5,4%) e de Roraima (2,9%). Em contrapartida, outras
instituições tiveram mais do que 40% dos gastos com
pessoal comprometidos com aposentadorias e pen sões, tais como as Universidades Federais da Bahia
(42,7%), do Ceará (40,7%), do Paraná (41,5%), de
Pernambuco (40,2%) e Rural de Pernambuco (45,5%).
Registrou-se também que os gastos com apo sentadorias e pensões equivalem aos gastos com ou tros custeios e capital-OCC, que representam as de mais despesas das Ifes exclusive pessoal. Verifi cou-se, ainda, da análise dos gastos das Ifes, no pe ríodo de 1995 a 1999, que os valores destinados para
investimentos e inversões financeiras vem reduzin do-se acentuadamente. Na média, houve uma redu ção de 57,3% nos gastos com investimentos e inver sões financeiras no período. Contudo, algumas instituições apresentaram aumentos dessas despesas no
período, e bastante significativos, como a Escola de
Farmácia e Odontologia de Alfenas (176%), a Facul dade de Ciências Agrárias do Pará (111,3%), a Facul dade Federal de Odontologia de Diamantina
(227,8%), a Fundação Faculdade Federal de Ciênci as Médicas de Porto Alegre (376,6%) e a Fundação
Universitária Federal de Sergipe (105,9%). Tal fato,
segundo o TCU, pode levar a crer que essas institui ções estão contando com condições materiais neces sárias a um bom desempenho acadêmico.
Dos gastos realizados pelas Instituições Fede rais de Ensino Superior, constatou-se que grande
parte é direcionada para a Região Sudeste, até mes mo por que é onde se concentra o maior número de
instituições, de alunos, de docentes, assim como de
servidores. Dessa forma, também é na Região Su deste que se tem as melhores relações aluno/docen te, aluno/funcionário e funcionário/docente. Os piores
indicadores relativos a estas relações estão na Re gião Norte.
A Corte de Contas também registrou que o nú mero de professores, tanto em seu total como no
montante dos que trabalham com dedicação exclusi va, reduziu-se quando se comparam os dados relati vos às posições de 30 de abril de 1998, fornecidos
pela SESU, com aqueles fornecidos pelas universida des indicando a posição de final de 1999.
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I.4.7. – A Carga Tributária Nacional
O presente item do Relatório do TCU trata de levantamento realizado em diversos órgãos/entidades
da Administração Pública responsáveis pela gestão
de receitas tributárias, com o objetivo de quantificação do coeficiente tributário brasileiro referente ao
exercício de 1999.
No quadro seguinte, constante do Relatório
apresentado pelo TCU, encontra-se a estimativa da
carga tributária brasileira no exercício de 1999.

Pode-se observar que os tributos da esfera federal representam mais de 21% do PIB, o que corresponde a 68,4% da carga tributária. Os tributos estaduais, com a ressalva feita pelo TCU de que os dados
apresentados contêm componentes estimados, representam mais de 8% do PIB, ou seja, 26,2% da carga. A estimativa do valor dos tributos municipais é de
1,6% do PIB, o que representa 5,4% do coeficiente tributário brasileiro.
No Relatório, o TCU elaborou quadro comparando os valores que compõem a carga tributária do
exercício de 1999 em relação a 1998, a seguir reproduzido.
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Pelos dados apresentados, pode-se observar
que a carga tributária em 1999 cresceu 0,265 pontos
percentuais em relação a 1998, o que corresponde a
um aumento de 0,87%. Esses valores, alerta o TCU,
são provisórios, mesmo porque o Ibge, quando da
elaboração do Relatório, ainda não havia divulgado a
estimativa do PIB para o exercício de 1999, o que exigiu a utilização do valor estimado pelo Banco Central.
Além disso, os dados de receitas estaduais e munici pais de 1999 não estavam disponíveis na STN, com o
grau de detalhamento necessário.
O Tribunal de Contas ressaltou que, por força do
disposto no art. 165, § 6º, da Constituição Federal, o
Poder Executivo deve elaborar demonstrativo regio nalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, de correntes de isenções, anistias, remissões, subsídios
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e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia, que acompanhará o projeto de lei orçamentária
anual, encaminhado ao Congresso Nacional. O TCU
consignou, em seu Relatório, que desde 1989 a Se cretaria da Receita Federal – SRF tem elaborado
apenas o demonstrativo referente aos benefícios de
natureza tributária. o chamado DBT. Além disso, o
DBT não trata de forma consistente os recursos renunciados, uma vez que reflete apenas o impacto deles na receita pública, deixando à margem o efeito sobre as despesas. Estes fatos demonstram que o Po der Executivo está infringindo o que prescreve o citado art.165, § 6º, da Constituição Federal.
Em seu Relatório, o TCU estimou os benefícios
tributários para o exercício de 1999, relativamente
aos principais tributos, conforme a tabela a seguir.
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O TCU constatou, no exercício de 1999, uma redução dos benefícios tributários previstos para as Regiões Norte, Sul e Nordeste, e um incremento, apesar
do ajuste fiscal, para as regiões Centro-Oeste e, prin cipalmente, Sudeste. Dessa forma, houve uma redu ção de benefícios tributários para as regiões menos
desenvolvidas – Norte e Nordeste – e um incremento
de benefícios tributários para a Região Sudeste.
Em suas considerações finais sobre este tema,
a Corte de Contas destacou que as dificuldades ope racionais de obtenção dos dados referentes a tributos
estaduais e municipais não permitiram atribuir o de sejado e necessário grau de fidedignidade a este segmento do trabalho para aferição da Carga Tributária
Nacional, dada a estrita limitação do prazo para con clusão das informações.
O Relatório afirma a necessidade de designa ção de um órgão do Poder Executivo que tenha a mis são de coordenar ações e normatizar procedimentos
para mensuração da carga tributária oficial do País.
Alertou que somente um índice tributário oficial per mitirá a avaliação fidedigna do comportamento das
receitas da economia brasileira e do ônus tributário.
Com base na análise desenvolvida, o TCU deci diu, quanto a este tema, formular uma série de reco mendações ao Poder Executivo, com vista a corrigir
as falhas e permitir uma mensuração mais fidedigna
da carga tributária brasileira. Em especial, foi sugeri da ao Chefe do Poder Executivo a adoção de provi dências visando a atribuir a um órgão do governo fe deral a missão de aferir, com fundamento em uma
única metodologia, a carga tributária do País, que
possa ser adotada como referência oficial para fins de
planejamento de políticas públicas, tributárias e ou tras aplicações que requeiram essa informação. Tam bém foi recomendado ao Sr. Presidente., da Repúbli ca que avalie a adequação da distribuição dos benefí cios tributários, quando das propostas formuladas
pelo Poder Executivo para implementação de altera ção da legislação especifica, de forma a se obter uma
efetiva redução das desigualdades inter-regionais,
como preceitua o § 7º do art. 165 da Carta Magna.
Além disso, foi sugerido ao Sr. Presidente do Con gresso Nacional a adoção de providências com vistas
a assegurar que, ao apreciar a Proposta de Emenda
Constitucional — PEC que altera o capítulo do Sistema Tributário Nacional, seja verificado se a proposta
do Poder Executivo contempla medidas que assegu rem o combate efetivo à evasão fiscal e à otimização
do processo de recuperação do crédito tributário, bem
como a revisão criteriosa dos gastos tributários reali zados por meio da renúncia de receita pública federal.
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I.4.8. – Indicadores Sociais
Este tópico do Relatório do TCU objetivou a
análise de dados e informações vinculados a indicadores sociais, os quais refletem a implementação e
execução das políticas e ações sociais do Governo
Federal. O propósito desta análise foi promover a
avaliação da efetividade das ações do governo na
área social, a partir dos resultados de trabalhos realizados por organismos internacionais, bem como de
estudos e análises realizados pelo Núcleo de Estudos da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, entre outros.
Em sua análise, o TCU considerou que muito há
que se realizar para que o País passe a ostentar indicadores econômicos e sociais compatíveis com as
necessidades e expectativas da sociedade e que reflitam a dignidade expressa na realidade de países considerados desenvolvidos.
Os dados colhidos por organismos internacionais, ressalta o Relatório, têm reiteradamente demonstrado que o nível de desenvolvimento do País
continua em patamares de países subdesenvolvidos,
apesar de uma pequena melhora verificada nos últimos anos. Têm revelado, ainda, que o nível de renda
em nosso País é elevado, embora a distribuição desta
renda não seja equânime.
Órgãos e entidades governamentais e não-go vernamentais também têm constatado que muito há
para ser realizado pelo governo na área social, mes mo tendo ocorrido significativo direcionamento de recursos para essa área nos últimos anos. Indicam, in clusive, que o volume de recursos é suficiente para a
erradicação da pobreza, desde que bem aplicados.
Para diminuir a distância que separa as classes
sociais no Brasil, o Relatório do TCU propõe que se jam incorporados à proposta de Lei de Responsabilidade Social, formulada no Relatório sobre as Contas
do Governo referentes ao exercício anterior, os indicadores de saúde, educação e mortalidade infantil,
que fazem par te da composição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), já. calculado para os Municípios do Brasil. Dessa forma, o desempenho qualitativo e quantitativo da gestão pública na área social
deve ser considerado quando da transferência de re cursos entre governos, e amplamente divulgado para
que a sociedade disponha de e1~mentos fidedignos
para escolher seus administradores nas três esferas
do governo.
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1.4.9. – O Sistema de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Ao tratar do Sistema de Manutenção e Desen volvimento do Ensino, o TCU, inicialmente, conside ra ser grande o conjunto de mudanças efetuadas na
atuação da União relativas ao ensino público no pe ríodo compreendido no Plano Plurianual 1996/1999.
Ressalta que com a Emenda Constitucional nº 14,
de 12 de setembro de 1996, as atribuições das três
esferas de governo ficaram melhor especificadas.
Informa a Corte de Contas que a descentralização
na distribuição dos recursos possibilitou maior agili dade no gasto, ao tempo em que tornou mais difícil
o seu controle.
Consoante a análise realizada pelo Tribunal de
Contas, ainda que seja louvável o esforço do Ministé rio da Educação de distribuir parte dos recursos de
acordo com o número de alunos matriculados na rede
pública, tal fato cria um grande incentivo a que os
Estados e Municípios beneficiários superestimem a
clientela de suas respectivas escolas. As diferenças
verificadas no Censo Escolar de 1999, consoante
pesquisa realizada pela Universidade Estadual de
Campinas, entre o número de alunos matriculados na
rede de ensino dos estados e municípios e os dados
informados pelas respectivas Secretarias de Educa ção confirmam essa tendência.
Em seu Relatório, a Corte de Contas destaca
que, a despeito do esforço nacional de superar o gra ve quadro de analfabetismo e baixo nível de escolari dade da força de trabalho, é possível constatar que as
despesas orçamentárias anuais da União nessa área
não têm evoluído às mesmas taxas de crescimento
das receitas de impostos que compõem a base de
cálculo do comando constitucional ínsito no art. 212, e
nem mesmo às taxas de inflação dos últimos quatro
anos.
Ao analisar os dados da execução de despesas
da União com a Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino no período 1996/1999, a Corte de Contas destaca que, ainda que entre o primeiro e o último ano do
plano plurianual a receita de impostos tenha aumen tado em R$20,7 bilhões, os recursos do sistema de
manutenção e desenvolvimento do ensino encolhe ram R$1,5 bilhão no período considerado, como re sultado da desvinculação de receitas proporcionada
pela transferência ao Fundo de Estabilização Fiscal.
A queda de 15,6% na receita líquida de impostos en tre os exercícios financeiros de 1996 e 1999 foi acompanhada por uma diminuição de 21,5% nos dispêndi -
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os com a manutenção e o desenvolvimento do ensino.
A Corte de Contas destaca também que a evolu ção dos gastos na função educação e cultura, para o
quadriênio considerado, mostra que o aumento da
execução financeira nessa função, entre 1997 e 1998,
decorre da criação do FUNDEF e da atividade “Com plementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Profissional e Valorização do Magistério”, que aportaram, respectivamente,
a preços correntes, R$3,7 bilhões e R$424 milhões.
Em 1999, esses títulos contribuíram com R$4,9 bilhões e R$ 685 milhões. Excluindo-se esses itens, entre 1998 e 1999, houve uma diminuição de R$238 milhões na execução de despesas de educação pela
União.
Também foi constatado que o aumento da exe cução financeira com o ensino fundamental no exercício de 1999 foi proporcionado pelo artifício utilizado
pelo Executivo de incluir o FUNDEF nesse programa,
que até 1998 estava classificado como programação
a cargo de estados e municípios, código 038. Importa
ressaltar que, excluídos os R$4,9 bilhões do
FUNDEF, os valores do programa “Ensino Fundamental” caem para R$3,1 bilhões, inferiores à quantia
aplicada em 1998.
Observou-se, outrossim, que as despesas com
o ensino superior mantiveram-se no patamar de
R$4,5 bilhões nos três primeiros anos do período. Verificou-se um crescimento no ano de 1999, o qual está
relacionado, principalmente, às despesas com pessoal no programa ensino superior, que variou de R$3,0
bilhões para R$3,7 bilhões. Mesmo com esse acréscimo, se for retirado do total gasto nesses cinco programas o dispêndio relativo ao Fundef, conclui-se que o
ensino superior mantém-se com uma participação
percentual de cerca de 55%, quase repetindo a com posição de gastos no exercício de 1996.
Segundo o entendimento apresentado pelo
TCU, os indicadores de escolaridade no Brasil continuam demonstrando a necessidade de maior intervenção do Estado. De acordo com o documento “Desempenho do Sistema Educacional Brasileiro: 1994 1999”, do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/MEC, “o Brasil segue exibindo
uma das taxas de analfabetismo mais elevadas da
América Latina na população com 15 anos ou mais de
idade: era de 20,1% em 1991 e caiu para 14,7% em
1997, o que corresponde em números absolutos a
cerca de 15,8 milhões de pessoas, contingente superior à população total da maioria dos países da região.”
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A Corte de Contas considera a presença do se tor público, de todas as esferas de governo, no provi mento da educação como decisiva quando a desi gualdade social é grande. Ressalta também que, ape sar de as escolas do setor público atenderem a 45,8
milhões de alunos, o que representa 87,8% do total
de 52,2 milhões de alunos matriculados em todo o
País, em 1999, exceto o ensino público superior, a
qualidade do ensino básico gratuito ainda é baixa devido à restrição generalizada de recursos.
Foi reconhecida por parte do TCU a bem suce dida estratégia da União de consolidar um mecanis mo de financiamento do ensino com vinculação de receitas estaduais e municipais e desvinculação de
suas próprias fontes de recursos, dando maior flexibi lidade aos seus dispêndios. Ressaltou, no entanto,
que entre 1996 e 1999 os gastos federais na função
educação e cultura cresceram, a preços correntes,
apenas R$1,0 bilhão, dos quais R$ 619 milhões cor responderam a aumentos de despesas com pessoal
no programa ensino superior, no último ano do perío do. Enquanto isso, no quadriênio, a inflação medida
pelo IGP-DI variou 43,4% e a própria receita de im postos teve aumento nominal de 38,9%.
Quanto à interpretação da forma de cálculo dos
recursos destinados à erradicação do analfabetismo,
o TCU reiterou o posicionamento apresentado pelo
Senhor Ministro Bento Bugarin em declaração de
voto sobre as contas do Governo da República, exercício de 1997, repetido na síntese das contas do exercício de 1998, das quais foi Relator.
Nessa oportunidade, o citado Ministro discor dou da interpretação dada pela Secretaria do Tesouro
Nacional no que tange à aplicação do disposto no § 6º
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucio nal nº 14/96. Segundo este Órgão do Ministério da Fazenda, o percentual de 30% previsto no citado § 6º
deve incidir sobre os 18% previstos no caput do art.
212 da CF. Consoante este entendimento, não impor ta o quanto o Governo tenha aplicado na rubrica Ma nutenção e Desenvolvimento do Ensino, mas sim a
receita líquida dos impostos. Consoante a exegese da
Corte de Contas, o percentual indicado no § 6º do art.
60 do Adct deveria incidir sobre o total gasto pela
União com a manutenção e o desenvolvimento do en sino. O Executivo não seguiu a interpretação apontada pelo TCU.
O TCU também observou o descaso do Gover no Federal com a estruturação de uma base confiável
de informações, fato que pode ser constatado pela divergência entre os projetos/atividades incluídos na lei
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orçamentária anual como referentes à manutenção e
desenvolvimento do ensino e aqueles informados no
quadro do Balanço Geral da União, que consolida os
valores referidos.
I.5 – Ação Setorial do Governo
Nesta seção, informamos as ações mais importantes desenvolvidas pelo Governo Federal em
seus diversos setores de atuação. As informações
aqui destacadas guardam simetria com o item V do
Volume I do BGU – Atividades do Poder Executivo,
elaborado pela Secretaria Federal de Controle, do
Ministério da Fazenda.
Outrossim, de modo a abarcar as realizações
dos Poderes Legislativo e Judiciário, não figurantes
do item V do Volume 1 do BGU, o TCU solicitou aos
órgãos desses Poderes as informações necessárias
à elaboração de um relatório mais abrangente acerca
da ação setorial dos três Poderes da República, no
que foi atendido. Estendeu-se, assim, a abrangência
dos programas ora analisados.
Em seguida, expomos as principais ações setoriais desenvolvidas, excluindo as anteriormente exa minadas neste Relatório (inseridas no item Temas em
destaque). De se ressaltar o fato de que o conteúdo
do BGU/99 não propicia uma avaliação mais esmerada das políticas públicas executadas. Mais uma vez,
corrobora-se a necessidade de uma regulação nor mativa mais consistente do conteúdo das Contas do
Governo.
I.5.1 – Saúde
O ano de 1999 marcou importante reorganização gerencial na área da Saúde Pública. Um dos
instrumentos desse processo foi o Plano de Ação
1999/2000, elaborado pela Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA. Aprovado em maio de 1999, o
Plano contou, de início, com 27 macroações, posteriormente concentradas em 25 para o exercício sub
examine. Até dezembro de 1999, a Fundação havia
concluído 9 dessas ações (36%).
O Fundo Nacional de Saúde (FNS), unidade fi nanceira do Ministério da Saúde, teve disponibilizado,
em 1999, o montante de R$17.641,7 milhões, representando um aumento de 6,3% sobre os valores da
execução orçamentária de 1998.
Por sua vez, o Sistema Único de Saúde (SUS)
priorizou uma nova política de destinação de recursos, com ênfase na prevenção e descentralização
das atividades, O Relatório do Poder Executivo sustenta que o Ministério vem estimulando a gestão plena,
por intermédio de transferências diretas de recursos
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fundo a fundo. Parte-se do pressuposto de que o po der público local é o mais indicado para administrar as
demandas sociais relativas ao setor saúde.
O Relatório do Tribunal de Contas da União
aponta que os recursos destinados ao financiamento
do SUS vêm aumentando ano a ano. Em 1999, foram
orçados R$20,3 bilhões, o que assegura um valor per
10
capita de R$ 123,82.
Dentre os dados relacionados à Área, desta cam-se:
– até outubro de 1999, 88% dos Municípios ha bilitados na condição da Gestão Plena da Atenção
Básica (total de 4.834 Municípios) receberam direta mente recursos do Piso de Atenção Básica – PAB, beneficiando 87 milhões de habitantes;
– ocorreu a habilitação de 491 Municípios à
Gestão Plena do Sistema Municipal do SUS, onde re sidem mais de 65 milhões de pessoas;
– o Programa Saúde em Família foi implantado
em 1.870 Municípios, atuando por intermédio de
4.945 equipes, envolvendo os 111.659 Agentes Co munitários de Saúde. Aproximadamente 15 milhões
de pessoas foram beneficiadas pelo Programa em
1999;
– o Programa Saúde da Criança e Aleitamento
Materno capacitou cerca de 1.500 profissionais de
saúde de nível superior, na estratégia de atenção in tegrada às doenças prevalecentes na infância;
– no âmbito do Programa Valorização e Saúde
do Idoso, tiveram realce ações para a humanização
do atendimento junto ao SUS e a vacinação de cerca
de 8 milhões de pessoas com mais de 65 anos, contra
gripe e tétano;
– o Programa Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar tem recebido maior aporte de re cursos, com acréscimo da ordem de 42,8% no perío do de 1996 - 1999. Em 1999, o custeio da assistência
ambulatorial e hospitalar do SUS recebeu R$12,1 bi lhões, resultando em 12 milhões de intenções e 1,4
bilhão de procedimentos ambulatoriais.
I.5.2 – Emprego e Renda
As iniciativas consideradas prioritárias para o
desenvolvimento do mercado de trabalho foram: for talecimento das políticas de fomento ao emprego,
estimulando projetos específicos de geração de em prego e renda; continuidade dos projetos de qualifi cação profissional; ampliação da eficiência do mer cado de trabalho; e intensificação das ações de fis calização do trabalho. Recorde-se que, apesar do
desempenho pouco pujante da economia em 1999,
o nível geral de desemprego manteve-se sem gran -
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des sobressaltos em relação ao exercício anterior
(vide seção I.3 – Desempenho da Economia). As
principais ações públicas federais, em 1999, foram:
– o Programa Geração de Emprego e Renda realizou cerca de 53,4 mil operações de crédito, totalizando R$ 383 milhões aplicados, atingindo valor médio de R$7.172, por empreendimento;
– no âmbito do Programa de Qualificação Pro fissional do Trabalhador, financiado pelo FAT, foram
qualificados, em 1999, 2,6 milhões de trabalhadores;
– 4,4 milhões de trabalhadores inscreveram-se
no SINE e quase 400 mil foram colocados ou recolocados;
– relativamente ao seguro-desemprego, foram
beneficiados 4,2 milhões de trabalhadores, com o dispêndio de R$4 bilhões.
I.5.3 – Previdência e Assistência Social
A Lei nº 9.876/99 trouxe alterações importan tes no Sistema de Previdência Social, dando continuidade aos ajustes na legislação deflagrados a
partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
Esse diploma legal estabeleceu incentivos para a fi liação ao Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) e modificou o cálculo dos benefícios, instituindo o fator previdenciário e ampliando o período
computado de contribuição.
O déficit do RGPS alcançou, em 1999, R$9,3 bilhões, ante a previsão inicial de R$13 bilhões. De
mais a mais, o fluxo de ingresso de novos beneficiários no sistema reduziu-se de 2.078 mil, em 1998, para
1.880 mil, em 1999. A Previdência vem, ainda, envidando esforços tendentes à valorização do usuário,
incrementando a qualidade na prestação de serviços.
É nesse sentido que se desenvolvem o Programa Qualidade do Atendimento na Previdência Social e a re estruturação do INSS.
No que toca à Assistência Social, algumas
ações relevantes foram:
– o Programa Atenção à Criança atendeu 1,4
milhão de crianças carentes em creches e pré-escolas, ao custo de R$241 milhões para a esfera federal;
– o Programa Erradicação do Trabalho Infantil
atendeu a 145.507 crianças e adolescentes, contemplando 237 Municípios em 14 Estados;
10

Ressalte-se que, em 1999, não havia sido promulgada a
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, que
vinculou recursos para a área da Saúde, nos trás níveis de Go verno, garantindo um aumento dos recursos públicos destinados
à Saúde.
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– no âmbito do Programa Atenção à Pessoa
Portadora de Deficiência, foram atendidas cerca de
120.000 pessoas, por rede composta de 2.050 orga nizações não-governamentais com recursos da
União, sendo pagos 702.095 benefícios;
– o Programa Combate ao Abuso e à Explora ção Sexual de Crianças e Adolescentes, por intermé dio do Projeto Cunhatã & Curumim, atendeu cerca de
10.000 adolescentes no Estado do Amazonas. Este
Projeto foi desenvolvido em conjunto com os Ministé rios da Educação, Saúde, Justiça e Cultura.
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Nesse Setor, sobressaem-se o Programa
Expansão e Consolidação do Conhecimento Cientí fico e Tecnológico e o Programa Inovação para a
Competitividade. O primeiro apoiou 354 projetos de
pesquisa, em setores de tecnologia de ponta, medi ante parceria com 161 empresas privadas.
O objetivo do Programa Inovação para a Com petitividade é desenvolver e difundir soluções e inova ções tecnológicas voltadas à melhoria da competitivi dade dos produtos e processos das empresas nacio nais. Sua meta envolve a elevação dos gastos em
pesquisa e desenvolvimento das empresas brasilei ras, de 1% para 2% do faturamento bruto, até 2003.
O Programa Nacional de Atividades Espaciais
foi marcado por alguns eventos de grande significado,
com destaque para o lançamento do primeiro satélite
sinobrasileiro de recursos terrestres, o CBERS-1.

destinados à conservação, uso ou manejo adequado do patrimônio natural. Em 1999, foi aplicado mais
de R$1,8 milhão, em 78 projetos.
Quanto ao Programa Qualidade Ambientai, em
1999 foram captados recursos externos que atingiram
US$4,7 milhões, com a finalidade de conversão industrial das tecnologias das empresas nacionais, o
que propiciará a eliminação de quase 300 toneladas
anuais de substâncias agressoras à camada de ozô nio.
Sem embargo, essa é uma Área que deve merecer maior atenção por parte dos formuladores de políticas públicas. Em sua Declaração de Voto, o ilustre
Ministro Ademar Paladini Ghisi, do Tribunal de Contas
da União, alertou para as mazelas ao meio ambiente
decorrentes da má formulação e implementação das
ações públicas. Alude, ainda, à necessidade de políticas governamentais de caráter global, mais importan tes que a mera estruturação dos órgãos públicos afetos ao setor, como o IBAMA e o Ministério do Meio
Ambiente.
O Ministro exemplifica sua preocupação ao
questionar a concessão de incentivos governamentais de desenvolvimento da Região Amazônica sem a
existência de estudos que considerem os impactos
ambientais dessas atividades econômicas. O desmatamento da Região Norte do País está a exigir providências urgentes do Poder Público, a fim se evitar os
conhecidos problemas advindos da extinção da cobertura florestal.

I.5.5 – Desenvolvimento Urbano e Habitação

I.5.7 – Agricultura e Reforma Agrária

Na seara da Habitação, foram financiadas, no
exercício de 1999, 245 mil moradias, resultantes de
investimentos da ordem de R$4,4 bilhões, o que ge rou, ainda, 690 mil empregos diretos e indiretos.
No âmbito do Programa Morar Melhor, destina do a reduzir o déficit habitacional e melhorar a in fra-estrutura urbana em áreas de maior concentração
de pobreza no País, foram aplicados quase R$300
milhões, beneficiando 360 mil pessoas e gerando cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos.
No ano de 1999, o Governo Federal lançou o
Programa Minha Casa, financiado com recursos do
FGTS. O Programa colima fornecer acesso à moradia
a famílias com rendimento mensal de até 6 salários
mínimos.

No curso do exercício de 1999, os produtores
agrícolas tiveram à sua disposição cerca de R$13,1
bilhões para financiar sua produção, com taxa de ju ros de 8.75% a.a. Para fins de comparação, na safra
antecedente, foram desembolsados R$9,6 bilhões, a
título de financiamento.
O BGU informa que as operações de sustentação de preços, levadas a termo pelo Governo Federal, foram muito importantes para os produtores de arroz e algodão. As aquisições somaram 1.084 mil toneladas, provenientes de dispêndios de R$472,7 milhões.
A safra de grãos 1998/1999 atingiu 82,4 milhões
de toneladas, ao passo que se estimava a safra
1999/2000 em 83,4 milhões de toneladas, a partir dos
primeiros levantamentos de intenção de plantio.
Importante instrumento de política agrária, o
PRONAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar) fixou, para a safra 1999/2000, a meta de
atender 1,2 milhão de contratantes com financiamen-

I.5.4 – Ciência e Tecnologia

I.5.6 – Meio Ambiente
Em 10 anos de existência, o Fundo Nacional
de Meio Ambiente – FNMA – investiu recursos em
mais de 570 projetos de médio e pequeno por te,
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to rural. Para isso, contava com R$3,4 bilhões, oriun dos, sobretudo, do FAT e dos fundos constitucionais.
Com referência à Reforma Agrária, 1999 mar cou uma nova preocupação governamental, qual
seja, assegurar a qualidade dos assentamentos im plantados, ao largo das sempre presentes metas en focando a obtenção de terras. Assim, os gastos com
implantação de assentamentos cresceram proporcio nalmente mais que os destinados à obtenção de ter ras. Via de conseqüência, os beneficiários terão suas
terras demarcadas mais celeremente, possibilitando
antecipar a plantação e a conseqüente obtenção de
renda de subsistência.
A meta da reforma agrária previu, para 1999, o
assentamento de 85.000 famílias. Ao se adicionar os
assentamentos realizados no período de 1995-1998,
totalizam-se 372 mil famílias contempladas.
I.5.8 – Infra-estrutura
Na área de transportes rodoviários, o Relatório
do Poder Executivo frisa que o Governo vem atuan do prioritariamente na conservação e sinalização
das estradas, para só após enfocar restauração e
construção. Nesse contexto, foi estruturado, em
1999, um programa de concessão, por período fixo
de cinco anos, atingindo ao redor de 10.000 km de
rodovias federais (implementação prevista para o
ano de 2000).
O Programa de Recuperação Descentralizada
de Rodovias, iniciado em 1998, terá custo total de
US$,25 bilhão, sendo US$500 milhões do BID,
US$500 milhões do Banco Mundial e US$250 mi lhões de contrapartida da União. A execução foi des dobrada em duas fases, sendo a primeira, de 1998 a
2000, no valor de US$750 milhões, e a segunda, de
2001 a 2002, no valor de US$500 milhões. Já foram
concluídos 1.540 km de restauração de rodovias, dos
quais 1.200 em 1999, e transferidos 4.130 km de ro dovias aos Estados.
Dentro das ações de Controle e Segurança do
Tráfego Rodoviário, foram realizadas as ações de: eliminação de 170 pontos críticos, manutenção e operação de 22 postos de pesagem, sinalização horizontal
de 4.000 km e vertical de mais 4.000 km.
No setor portuário, deu-se seqüência ao proces so de desestatização dos portos no Brasil (iniciado
em outubro de 1995). Já haveria, de acordo com o
BGU, ganhos associados à retração do “Custo Brasil”
(cita-se o exemplo da redução de 70% na tarifa públi ca no Porto de Santos).
Os grandes investimentos públicos da área portuária concentraram-se nas obras do Porto de Suape,
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em Pernambuco, e de Pecém, no Ceará. Nos últimos
quatro anos, foram investidos em portos públicos algo
em tomo de R$1,5 bilhão dos quais 1/3 aplicado pela
iniciativa privada.
Nas hidrovias, destaca-se a implantação da Hi drovia Tietê-Paraná, com 95% das obras executadas.
A Hidrovia possibilita a navegação por cerca de 2.400
km, por cinco Estados, servindo ao maior pólo
agro-industrial da América Latina. A eclusa de Jupiá,
ao entrar em operação em janeiro de 1999, possibilitou a navegabilidade por uma grande extensão da Hidrovia.
O setor de Energia apresentou um aumento na
capacidade de geração de energia elétrica, no período de 1996 a 1999, de 57.197 MW para 64.511 MW.
Persiste, no entanto, fundado receio quanto à capacidade de o sistema atender a contento o aumento de
demanda de energia projetado para os próximos
anos, sem que isso implique a necessidade de impor tação dessa utilidade.
Entre os projetos referentes ao gás natural, destaque para o Gasoduto Bolívia – Brasil, que envolve
investimentos totais de US$2 bilhões. Em fevereiro de
1999, foi inaugurado o trecho norte do Gasoduto, li gando Rio Grande, na Bolívia, a Guararema, em São
Paulo, num total de 1.977 km. A operação comercial
desse trecho iniciou-se em julho de 1999. O trecho
sul, ligando Campinas (SP) a Porto Alegre (RS), teve
sua conclusão em dezembro de 1999.
No âmbito da telefonia fixa, ocorreu uma mudança marcante para o consumidor, consolidando-se
a competição por meio da introdução, em julho de
1999, dos códigos das prestadoras de serviço nas
chamadas de longa distância. O Programa Telefonia
Fixa tem por meta elevar, até 2003, os índices de telefones fixos individuais de 15 para 23 por 100 habitantes, e de telefones públicos em serviço de 4,3 para
10,3 por 100 habitantes.
Por seu turno, a competição no Sistema Móvel
Celular teve início em dezembro de 1997. A última
operadora da Banda B iniciou a prestação de serviços
na Região 8 em outubro de 1999. No geral, foi detectada uma expansão de 75% na oferta de acessos ao
longo do exercício de 1999.
1.6 – Implementação das recomendações
anteriores formuladas pelo TCU
De forma inédita e conferindo maior atenção
ao caráter contínuo do sistema de prestação de con tas prestadas pelo Presidente, o TCU apresentou,
em seu Parecer Prévio, seção especifica para abor dar a implantação, por parte de diversos órgãos e
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entidades do Poder Executivo, das providências e
recomendações feitas pelo Tribunal em seus pare ceres prévios dos últimos cinco anos.
O TCU realizou diligências junto aos entes juris dicionados, que resultaram na formalização de res postas quanto às medidas tomadas. As principais re comendações formuladas pelo Tribunal em anos an teriores foram:
a) observância do art. 212 da Consti tuição Federal e do art. 60 do ADCT, quanto
à aplicação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fun damental, objetivando à eliminação do anal fabetismo e à universalização do ensino fundamental;
b) cumprimento do inciso II do art. 167
da Constituição, no que tange aos limites orçamentários do Orçamento de Investimento
das Estatais;
c) observância do art. 42 do ADCT
quanto á regionalização dos gastos com irrigação;
d) adoção de medidas junto aos ór gãos e entidades da administração federal,
visando ao incremento de procedimentos li citatórios na execução dos gastos públicos,
reduzindo-se os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
e) cumprimento do art. 36 da Lei nº
4.320/64, que estabelece a distinção entre
restos a pagar processados e não processados;
f) adoção de medidas saneadoras das
falhas no financiamento do setor de saúde
pública, visando a encontrar soluções capazes de permitir uma maior destinação de re cursos para ações preventivas;
g) observância da Emenda Constituci onal no 12/96, relativamente à destinação
do produto da arrecadação da CPMF para o
Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde.
Grande parte das recomendações listadas aci ma foi atendida pelo Poder Executivo. Nessa situa ção, encontram-se os itens d), e) e g). O item f) teve
como solução a recente promulgação da Emenda
Constitucional no 29, de 2000, que carreara um mai or volume de recursos à Saúde Pública, nas três es feras de Governo.
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No que atine ao item a), aplicação dos recursos
destinados constitucionalmente à Educação, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aduz que
os recursos a que se refere o art. 212 da CF/88, sobre
os quais incide o percentual de 30% (ADCT, art. 60, §
6º), correspondem ao equivalente do produto da aplicação do percentual de 18% sobre a receita de impostos. Não se trata, portanto, de aplicar na erradicação do analfabetismo 30% sobre o total de recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme apregoa o TCU. Finaliza o Ministério assinalando que o critério utilizado pelo Poder Executivo
sempre foi corroborado pelo Congresso Nacional por
ocasião da tramitação das leis orçamentárias. De fato,
é o entendimento adotado no âmbito desta Comissão
de Orçamentos nos últimos ciclos orçamentários.
Os itens b) e c), por seu turno, já foram devidamente abordados neste Relatório (Seção 1.2.1).
1.7 – Conclusões
Chegamos à conclusão de que, no geral, foram
atendidas as determinações constitucionais e legais
aplicáveis ao tema. Ademais, após empreender exa mes percucientes sobre a documentação encaminhada pelo Poder Executivo, esta Relatoria entende que
o Balanço Geral da União e os demais demonstrativos apresentados foram escriturados em consonância com os preceitos de Contabilidade Pública e indicam a inexistência de elementos que maculem as
ações de Governo. Em suma, não foram detectados
óbices para a aprovação das referidas Contas por
parte do Congresso Nacional.
II – Voto
Tendo em vista os elementos trazidos à colação
neste Relatório, em especial os subsídios encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, bem corno
o conteúdo do Balanço Geral da União, esta Relatoria
opina pela Aprovação, sem ressalvas, das Contas
apresentadas pelo Presidente da República, referentes ao exercício financeiro de 1999, razão pela qual
apresentamos o anexo Projeto de Decreto Legislativo.
Sala da Comissão, – Jonas Pinheiro, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2000
Aprova as Contas prestadas pelo
Presidente da República, relativas ao
exercício financeiro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:

744

ANAIS DO SENADO FEDERAL

25270 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 1º São aprovadas as Contas prestadas pelo
Presidente da República referentes ao exercício financeiro de 1999, de acordo com o inciso IX do art. 49
da Constituição Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, de
de 2000. – De putado Alberto Goldman, Presidente – Senador Jo nas Pinheiro, Relator.
Ofício nº S–006/2001-CMPOPF (Circular)
Brasília, 5 de abril de 2001
Senhor Parlamentar,
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Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar
que foi aprovado, preliminarmente, por esta Comissão, nesta data, o Relatório do Senador Jonas Pinheiro sobre as Contas do Governo Federal relativas ao
Exercício de 1999, o qual concluiu por um Projeto de
Decreto Legislativo – PDL.
Comunico, ainda, que foi estabelecido o prazo
de 6 a 14-4-2001 para apresentação de emendas ao
referido PDL.
Informo, outrossim, que seguem anexos o PDL
e o formulário para apresentação das referidas emendas.
Atenciosamente, – Myrna Lopes Pereira, Secretária.
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PARECER Nº 165, DE 2002-CN
Da Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização, sobre a
emenda nº 1 – CMPOF, apresentada ao
Projeto de Decreto Legislativo, que
“Aprova as Contas prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercício
financeiro de 1999”.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
I.1 – Histórico
Na forma regimental, o ilustre Deputado Henri que Fontana apresentou emenda aditiva (nº 1) ao
Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que “Aprova as
Contas prestadas pelo Presidente da República, rela tivas ao exercício financeiro de 1999 “.
A Emenda em tela visa a acrescer parágrafo ao
art. 1º do PDL, com a seguinte redação:
“As contas são aprovadas com as seguintes ressalvas:
1) Não foi cumprida a determinação
contida no Art. 42 do ADCT, referente à aplicação dos recursos mínimos da irrigação na
Região Centro-Oeste,
2) A Cia. Docas de São Paulo e a Da tamec ultrapassaram as respectivas dotações na execução orçamentária.”
De acordo com a justificação da emenda, a al teração proposta tem como fundamento o fato de
que “o próprio relatório do TCU aponta problemas
nas contas do Presidente e, neste sentido, parece
ser mais adequado aprová-las com ressalvas “.
I.2 – Análise
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sidente da República, relativas ao exercício financeiro
de 1999”, de forma a que o Projeto de Decreto Legislativo tenha a redação apresentada em anexo.
Sala da Comissão, 8 de junho de 2002. _ Senador Jonas Pinheiro, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2002
Aprova, com ressalvas, as Contas
prestadas pelo Presidente da República,
relativas ao exercício financeiro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As Contas prestadas pelo Presidente da
República referentes ao exercício financeiro de 1999,
de acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição
Federal, são aprovadas com as seguintes ressalvas:
I – não foi cumprida a determinação contida no
art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transítórias, referente à aplicação dos recursos mínimos de
irrigação na Região Centro-Oeste.
II – a Cia. Docas do Estado de São Paulo e a Datamec S.A. realizaram despesas com investimentos
em valores que excederam ao autorizado para o exercício.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, de 2002. – Senador Jonas
Pinheiro, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1º Secretario, Senador Calos Wilson.
É lido seguinte:
Aviso nº 1.361 – SAP/C. Civil.
Em 6 de dezembro de 2002

Preliminarmente, cabe assinalar que a emenda
em comento atende aos pressupostos regimentais
de admissibilidade.
No que tange ao mérito, após rever o posiciona mento inicialmente adotado em nosso parecer, consi deramos ter razão o ilustre Deputado Henrique Fontana, no sentido de que os fatos apontados na análise
prévia realizada pelo Tribunal de Contas da União são
suficientes para que sejam apostas ressalvas às con tas em análise.
II – Voto Do Relator
Ante o exposto, votamos pela aprovação da
Emenda nº 1, apresentada ao Projeto de Decreto Le gislativo, que “Aprova as Contas prestadas pelo Pre -

Senhor Primeiro Secretário,
Restituo a Vossa Excelência, para os fins do disposto no § 7º do art. 66 da Constituição Federal, os
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de
2002 (MP Nº 46/02), que “Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que
passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita
Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, e dá outras providências”.
Atenciosamente – Pedro Parente – Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com referência ao expediente lido, a Presidência co-
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munica ao Plenário que promulgou a Lei nº 10.593, de
6 de dezembro de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Passemos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna,
por permuta com o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente eleito
do Brasil, Presidente Lula, deve encontrar-se hoje
com o Presidente dos Estados Unidos. A pauta da re união é extensa e, com toda certeza, o diálogo não
será tão fácil quanto gostaríamos.
O nosso País e os Estados Unidos têm um rela cionamento muito antigo, que já foi próximo e distan te. Hoje, o Brasil busca ter um pouco mais de indepen dência em relação aos Estados Unidos. Os nossos
PIBs já tiveram uma diferença de apenas seis vezes;
atualmente, é de quase dezessete vezes. O Brasil
perdeu espaço. Sabemos que 25% de nossas expor tações vão para os Estados Unidos. Embora a União
Européia já represente peso maior, individualmente,
os Estados Unidos são o país mais importante nesse
balanço.
Entre o diálogo e a ação existe uma diferença
muito grande. Na teoria, no diálogo, na conversação,
os Estados Unidos se dizem um país aberto e querem
que todos os demais países o sejam, e este mundo
globalizado tem exigido isso. Na realidade, entretanto,
sabemos que não é bem assim. E não é bem assim,
quando analisamos alguns itens. O fumo, por exem plo, tem 350% de taxação; o aço brasileiro, de grande
produtividade, mais de 200%. Os sucos estão em si tuação semelhante. Entre nossos produtos de maior
produtividade, agrícolas e até mesmo industriais, temos entre 36 e 40 produtos altamente taxados pelos
Estados Unidos.
Graças a Deus, nossas diferenças estão no co mércio, porque é muito difícil estar ao lado de um país
grande. Que o diga o México, que perdeu dois terços
de seu território para os Estados Unidos. Nós sabe mos que os Estados Unidos são a maior potência do
mundo. Nós sabemos que nunca na história da huma nidade houve um país com tanta força militar, tanta
força tecnológica. Eu mesmo tenho o maior respeito
pelos Estados Unidos, mas é preciso que esse relaci onamento melhore. Aliás, ele já caminha para uma
proximidade que, se Deus quiser, vai ser producente
para nós. Mas precisamos ter certa cautela.
Com a globalização, o mundo passou a ser uma
grande aldeia mesmo. Países que nem conhecíamos,
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de repente passaram a ser importantes, por causa da
fluidez dos recursos financeiros. Imaginem se, há cinqüenta anos, houvesse, por exemplo, uma crise na
Rússia. Ela não teria nenhuma repercussão no Brasil,
ninguém tomaria conhecimento dela. Hoje sentimos
as conseqüências de acontecimentos que ocorrem
em qualquer país, por menor e mais distante que ele
seja. O mundo globalizado é complicado e não temos
a opção de não fazer parte dele.
Nós estamos vivendo o sonho do Mercosul.
Esse é um sonho difícil. Temos ao nosso lado a
Argentina, que já foi, no mundo militar – sabe disso
quem fez Escola Superior de Guerra, quem é militar
–, a nossa primeira opção de guerra. Não que quiséssemos realmente isso, mas os dois grupos militares,
de um lado e de outro, faziam todos os exercícios pensando em quem seria o inimigo e não havia coincidência de idéias. Entramos até em uma corrida em
busca da bomba atômica. Graças a Deus, essa é uma
fase superada. Sobre o assunto, há que se mencionar
também aqueles acordos que corriam entre os paí ses. Na América do Sul inteira, só havia um país que
era nosso aliado para valer, que era o Chile; os outros
todos eram aliados caso houvesse um enfrentamento. Graças a Deus, isso também foi superado. O mun do é outro e nos tratamos hoje como irmãos.
O Mercosul tem sido uma demonstração da
nossa boa vontade: compramos dos argentinos, Se nador Nabor Júnior, US$5 bilhões anualmente, e eles
nos compram aproximadamente US$2 bilhões. Temos mantido abertas as nossas portas apesar de
nem sempre ter havido reciprocidade. Sabemos, po rém, que ações nesse sentido são necessárias para a
criação de um mercado comum. Aliás, esse mercado
dá um passo gigantesco, com o conceito nacionalidade que se esboça – o cidadão brasileiro poderá trabalhar na Argentina e lá exercer a sua profissão ou
vice-versa, sendo tal situação válida para outros paí ses. Isso é um progresso muito grande. Anos atrás um
conceito de nacionalidade com essa flexibilidade se ria inconcebível. Graças a Deus, o que aconteceu na
Europa está acontecendo no Mercosul. Mas ainda somos muito pequenos quando comparados à Alca, que
deve ser, com toda a certeza, um dos itens de discussão entre o Presidente Bush e o Presidente Lula.
A Alca pode ser uma redenção: o México, com a
entrada no Nafta, saltou da 21ª posição para a 8ª no
cômputo das nações, em exportação.
A Alca pode ser muito importante, mas é preciso
que olhemos alguns itens com cautela: por exemplo,
os serviços. Os nossos serviços são muito caros e
muito complicados quando comparados aos presta-
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dos no Hemisfério Norte, e certamente muitas das
nossas empresas não terão saúde, muitos dos nos sos profissionais não terão saúde para enfrentar con corrência tão acirrada como a que virá com a implan tação total da Alca.
Sr. Presidente, apesar de ser importante a dis cussão de outros temas, como o terrorismo e o pro blema dos fitossanitários, nossa maior preocupação
recai sobre a implantação da Alca. Precisamos pen sar seriamente sobre essa Área de Livre Comércio
das Américas, que, a partir de janeiro de 2006, pode rá ser concretizada – será uma espécie de mercado
comum, uma espécie de Mercosul envolvendo trinta e
quatro países da Organização dos Estados America nos. A Alca funcionaria de forma semelhante aos mercados regionais hoje existentes neste lado do mundo,
como o Mercosul, e o Nafta, na América do Norte, que
engloba Estados Unidos, Canadá e México.
Se somarmos a janeiro de 2006 – faltam aproxi madamente quatro anos – uns poucos anos adiciona is de transição para a vigência plena da abertura dos
mercados, tem o Brasil entre cinco e oito anos para se
adaptar a essas novas regras. Esse tempo de prepa ração é pequeno para enfrentar uma competição com
os Estados Unidos – principalmente no que diz respe ito a serviços e indústrias –, que hoje é a mais potente
economia do planeta. Como eu disse, isso pode nos
trazer muitas vantagens, mas, com certeza, muitos
ajustes serão necessários.
Se bem que tal abertura econômica, caso bem
negociada, possa significar vantajoso acesso de al guns produtos nossos a um mercado ampliado e rico,
a maior parte da nossa economia estará, com a Alca,
sob a ameaça de destruição, a não ser que, no exíguo
prazo que nos resta, saibamos nos preparar para a
nova situação, elevando dramaticamente a nossa ca pacidade de produzir e concorrer.
As linhas gerais de um programa nacional de
mobilização para enfrentar a Alca constam de um do cumento que foi preparado por duas entidades em presariais preocupadas com esse monumental desa fio. Trata-se de um breve texto, ao qual desejo aqui dar
destaque, assinado por Luiz Carlos Delben Leite, pre sidente da Associação Brasileira da Indústria de Má quinas e Equipamentos, Abimaq, e do Sindicato Naci onal da Indústria de Máquinas, Sindimaq.
É uma espécie de agenda de ações para fortale cer a competitividade internacional dos setores pro dutivos brasileiros, uma tentativa de converter o que
hoje se vê como ameaça – a Alca – em oportunidades
positivas para nossa indústria, nosso serviço, comér cio e agronegócio.
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A agenda proposta pelas duas entidades desenvolve-se em várias vertentes. Primeira: considerando
os elevadíssimos níveis tecnológicos nor te-americanos, devemos implementar estímulos para que as
nossas empresas possam rapidamente galgar patamares superiores aos atuais no que tange à tecnologia utilizada.
Um dos meios para isso é trilhar o caminho adotado pelos Estados Unidos, onde o Poder Público associa aos programas de investimentos governamentais as indústrias e a pesquisa científica, garantindo,
sem subsídios, a permanente modernização e irrigação de recursos para toda a economia.
Numa segunda vertente: as ações dessa agenda positiva deveriam estar dirigidas à conclusão e efetivação das reformas de base, com especial ênfase e
urgência à complementação da reforma tributária,
que deve induzir a eficiência produtiva.
A competitividade em nossa economia requer,
além disso, a modernização da Justiça – é uma lástima vê-la como está; não é culpa dos juízes, é que o
nosso ritual jurídico é processualístico, entupindo to das as varas federais e estaduais –, a modernização
da previdência – este ano não sei como sobreviveremos com um furo de 70 bilhões – e a modernização
das leis trabalhistas. Morei nos Estados Unidos e
pude perceber a diferença entre as leis dos dois paí ses: lá tudo é muito fácil. Aqui procuramos garantir o
emprego com leis, mas acabamos aumentando a in formalidade. Isso nos criará problemas.
Para melhorar nossa competitividade, é necessário, ainda, recapacitar recursos humanos e reduzir
taxas de juros – estamos falando em taxas de juros
que, nos Estados Unidos, hoje, giram em torno de
2%, enquanto aqui elas alcançam 22%. Aliás, se formos confrontar moedas, a defasagem é maior ainda,
o que torna insustentável a nossa situação. Daí os
problemas por que estão passando nossas empresas
aéreas – as empresas aéreas deles também estão
tendo problemas, mas as nossas se tornam inviáveis
numa competição como essa.
Necessária se faz também a reestruturação dos
mercados de capitais. Já fiz aqui três ou quatro discursos mostrando como a legislação lá é perfeita – as
informações são punidas. Aqui não temos sequer
uma legislação organizada.
Por fim, como terceira ver tente, haveria a ação
diplomática: a negociação em todas as frentes, e não
só a da Alca, de acordos comerciais, bilaterais ou multilaterais, visando ao aumento do fluxo do nosso comércio exterior e, portanto, das escalas de produção
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de empresas brasileiras, aproximando-as das dimen sões das empresas em vigor nos Estados Unidos.
O documento da Abimaq/Sindimaq ressalta ain da que, nesse esforço nacional concatenado, deverão
engajar-se entidades representativas das empresas
e dos trabalhadores, as universidades, os serviços de
formação profissional, as grandes empresas, todos
esses procurando obter uma sinergia de moderniza ção de processos de produção e métodos de gestão,
em uma busca incessante, ampla e obstinada da efi ciência produtiva e da qualidade.
Como disse o ex-Ministro do Exterior, Mário Gibson Barboza, em artigo publicado pelo Jornal do
Brasil, no dia 9 de julho próximo passado, a Alca, tão
insistentemente defendida pelos Estados Unidos é,
no fundo, um projeto de poder desse país para en frentar o seu único concorrente, a União Européia, o
que não significa que isso seja fatalmente desvantajo so para o Brasil. Isso dependerá de como o Brasil vai
negociar com eles, se com competência – e para isso
precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades –
ou se de forma incompetente.
No processo de negociação do nosso ingresso
na Alca, devemos insistir na prioridade e no fortaleci mento do Mercosul. O Mercosul é o nosso destino na tural, é uma escola de negociação comercial, é uma
experiência valiosa de integração, escola e experiên cia que podem nos melhor credenciar para um projeto
mais amplo e mais arriscado como é a Alca.
É aprendendo a superar as pendências e dispu tas do Mercosul que nos habilitaremos a enfrentar o
feroz protecionismo de economias mais poderosas
que a nossa, que aprenderemos a difícil convivência
com a Organização Mundial do Comércio – OMC,
esse clube de iguais criado segundo regras que favo recem os mais iguais, isto é, os países mais ricos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vasta
agenda que o Presidente eleito Luiz Inácio Lula da
Silva terá com o Presidente George W. Bush é apenas
o início de um debate em que haverá alguns atritos,
mas que, com certeza, terminará bem. Que tenhamos
o engenho e a arte para sairmos bem dessa negocia ção imediata, enfrentando com sucesso o desafio da
Alca!
A imprensa está demonstrando uma enorme
preocupação com a legislação trabalhista, um dos
itens importantes de diferenciação. No Brasil, há uma
legislação obsoleta, feita na década de 40. E toda vez
em que se discute essa questão, veri fica-se que não
há convergência: o empregado diz que precisa de
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mais regras, e o empregador alega que é preciso
mais liberdade.
Temos que nos conscientizar no sentido de que,
no prazo de seis a oito anos – não temos como escapar –, estaremos dentro da Alca. Precisamos encontrar os pontos de convergência e nos preparar para o
enfrentamento desse desafio, para que o nosso ferro
elétrico possa concorrer com o americano; para que o
nosso dentista, uma vez que haverá um território único, possa concorrer com o americano; para que nos sas construtoras possam concorrer com as americanas; para que os nossos carros possam concorrer
com os deles; para que a área de Informática, que
está gerando um enorme rombo na balança de pagamentos, tenha condições de concorrer com a deles.
Na Comissão de Assuntos Econômicos, hoje,
falávamos da xenofobia que surge na legislação feita
pelos parlamentares, e mostrei um exemplo que
aconteceu recentemente. Criamos tanta dificuldade
para a área de Informática, que as empresas, não podendo se instalar no Brasil, foram para a Costa Rica,
que é hoje um país florescente, com PIB crescente,
com padrão de vida excelente, tudo isso graças ao
crescimento da Informática, da fabricação de placas e
tudo mais. Perdemos a vez, porque fomos incompetentes.
Mais uma vez, o destino nos dá a oportunidade
de discutirmos o nosso futuro, e, mais uma vez, o tempo é curto.
Fui o Relator de patentes na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa e sei o
quanto foi difícil obtermos algumas pequenas vitórias,
como aquela que permitiu a venda dos produtos ge néricos e a fabricação de medicamento licenciado
cuja implantação não tivesse sido efetuada ou cujo
preço fosse abusivo. Graças a isso, conseguimos algumas vitórias no Ministério da Saúde.
Mas me lembro do quanto as coisas pareciam
simples nesta Casa e o quanto se tornaram difíceis.
Queríamos um INPI forte para fazer pressão à propriedade industrial e para que, assim, não acontecesse
o que está acontecendo agora. Por exemplo, no caso
de um comprimido para dor de cabeça à base de acetilsalicílico, o fabricante muda um pouco a fórmula e
diz que agora é aspirina forte, passando a obter mais
25 anos de patente. Com isso, passa a existir uma escravidão tecnológica.
Tendo conhecimento disso, devemos começar a
trabalhar imediatamente, para podermos ser vitoriosos nessa batalha. Temos que reconhecer as nossas
vulnerabilidades e corrigi-las. Caso contrário, quando
houver o confronto, apenas lamentaremos o fato de
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os mais fortes levarem vantagem e nós ficarmos a ver
navios.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernan des, por cessão do Senador Pedro Simon.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orado ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna para registrar nos Anais desta Casa um
evento que se realizou de 29 de novembro a 1º de de zembro, o qual consideramos da mais alta importân cia e significado do ponto de vista da inclusão, da par ticipação e da luta pela presença das mulheres no
contexto nacional e internacional.
Como sabem V. Exªs, neste ano de 2002, faz 70
anos que as mulheres votaram e puderam ser votadas. Desde então, a luta pela presença das mulheres
no contexto político, social e econômico, buscando a
igualdade, o combate à violência e à exploração,
tem-se dado de uma forma muito positiva.
Mas é evidente que o Brasil tem uma dívida so cial para com as mulheres. Apesar de estarmos no
mercado de trabalho, dados e pesquisas comprovam
que recebemos salários menores. Apesar de toda a
nossa luta pela igualdade, respeito e valorização, ain da sofremos com a violência dentro e fora de casa. Na
política, apesar do avanço com a Lei de Quotas, as
mulheres ainda representam um percentual muito pe queno dentro do Congresso Nacional.
É certo que houve grandes avanços. A presença
da mulher nos movimentos sociais e populares e nas
organizações não-governamentais tem estimulado e
pautado, de certa forma, o avanço, a exigência e a garantia de direitos que todas nós desejamos.
Portanto, esse evento que faço questão de re gistrar no plenário desta Casa adquiriu um significado
muito importante neste ano. E, com os novos ares que
passaremos a respirar, acredito que vamos fortalecer
a esperança e a credibilidade a partir do ano que vem.
Portanto, de 29 de novembro a 1º de dezembro,
ocorreu o XIV Congresso da Federação Democrática
Internacional de Mulheres – FDIM, na sede da Unes co, em Beirute, Líbano. Essa Federação faz parte do
Conselho Consultivo da ONU. Recebemos um convi te para comparecer ao evento, mas, infelizmente, não
nos foi possível, o que lamentamos profundamente,
tendo em vista a representatividade, o resultado e a
qualidade dos debates e dos participantes.
O Congresso teve como tema central “Paz,
Independência, Igualdade e Justiça”. Mulheres repre -
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sentantes de 46 países, dos cinco continentes, debateram esse tema em seis grupos de trabalho. O primeiro grupo debateu o tema “Igualdade no Emprego e na
Sociedade, Acesso à Educação, à Saúde e Participação na Tomada de Decisão”; o segundo trabalhou a
questão “Direito das Mulheres, Direitos Humanos Fundamentais e Violência contra as Mulheres”; o terceiro
grupo discutiu “A Luta das Mulheres contra o Agravamento da Pobreza e a Destruição do Meio Ambiente; o
quarto, “A Imagem da Mulher”; o quinto, “Paz Justa,
Soberania, Democracia e justiça Social”; e o sexto
grupo debateu a “Solidariedade Internacional”.
Durante o Congresso, foi promovido ato de apoio e solidariedade ao povo do Oriente Médio, em es pecial às mulheres palestinas. O Congresso posicionou-se radicalmente contra a guerra do Iraque e em
defesa do Estado Palestino.
Também foi debatida, de forma vigorosa, a ampliação da participação feminina no mercado de trabalho, formal e informal, visto o agravamento da crise
econômica mundial.
No que se refere à participação brasileira, é importante ressaltar que o Brasil levou a maior delegação ao Líbano: dezoito lideranças de todo o País fo ram a Beirute como convidadas especiais da Federação Democrática Internacional de Mulheres. A segunda maior delegação foi a da França, que levou nove
representantes, e a terceira foi a de Angola, com oito
representantes.
A delegação brasileira levou ao Congresso do
Líbano as deliberações tiradas no II Congresso da
Confederação das Mulheres do Brasil, ocorrido em
São Paulo, em setembro, com a presença de 842 de legadas e 206 autoridades municipais, estaduais e federais.
As mulheres brasileiras apresentaram ao mun do suas propostas para o desenvolvimento econômico e social, para o resgate da soberania perdida com
a subserviência ao FMI e para o atendimento às ne cessidades básicas da população, como saúde, habitação, emprego, moradia, alimentação e qualidade de
vida.
As propostas da nossa delegação refletiram o
momento de mudanças e de esperança que o nosso
País atravessa. Dessa forma, a exemplo do que ocorreu na política, os olhos do mundo se voltaram para o
Brasil: durante o Congresso, a atual presidenta da
Confederação das Mulheres do Brasil, companheira
Márcia Campos, foi eleita Presidenta da Federação
Democrática Internacional de Mulheres.
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Tradicionalmente, a Federação Internacional é
presidida por mulheres européias – a atual presidenta
é francesa. É a segunda vez que o Brasil preside a entidade. A primeira brasileira à frente da Federação foi
Alícia Tibiriçá, em 1964, que também presidiu a Con federação das Mulheres do Brasil.
Com essa decisão, o mundo reconhece a impor tância, a qualidade de uma instituição que, há mais de
20 anos, congrega centenas de lideranças políticas,
comunitárias, empresariais e sindicais, atuando de
forma decisiva pela democracia, pela melhoria das
condições de vida do povo brasileiro, pelo desenvolvi mento econômico e social.
A Conferências das Mulheres do Brasil tem sido
presença marcante em todos os momentos decisivos
da história do Brasil e do mundo, como no encontro
“Mulheres pela Paz”, contra a guerra no Golfo; na IV
Conferência Mundial da Mulher, em Pequim, China; e
na Marcha Mundial de Mulheres Contra a Pobreza e a
Violência.
A Conferência das Mulheres do Brasil vem de senvolvendo inúmeros projetos em nosso País, como
a alfabetização de 7.800 mulheres jovens e adultas, a
qualificação profissional de outras 86 mil mulheres, os
programas de saúde da mulher por meio da formação
de agentes de saúde e a conquista de 20 mil casas,
tanto em regime de mutirão como em convênios com
órgãos estaduais e municipais, principalmente para
mulheres chefes de família.
A eleição de Márcia Campos à Presidência da
Federação Democrática Internacional de Mulheres é
prova de que o mundo reconhece o trabalho compro missado e qualificado da Conferência das Mulheres
do Brasil. É prova também da fé, da confiança que os
povos do mundo, assim como os brasileiros, deposi tam em nosso País e no momento de mudança que
começou a ser traçado a partir do resultado democrá tico das urnas, este ano.
Dentre os desafios da nova presidenta, de acordo com a sua própria avaliação, está o fortalecimento
das oficinas regionais (existe uma em cada continen te, reunindo todos os países da região que integram a
Federação Internacional). O objetivo é traçar metas
que promovam a igualdade e o desenvolvimento integrado da população.
Um outro desafio é descentralizar o poder e le var a visão brasileira à Federação. Pela primeira vez
na história da entidade, as ações e reuniões não de vem estar centradas no país-sede, mas espalhadas
em todos os continentes, a fim de dar maior visibilida de e alcance às iniciativas a serem desenvolvidas.
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Com esse objetivo, durante o Congresso foram
eleitas, em vez de uma, quatro vice-presidentas para
a Federação. Estrategicamente, as eleitas são de
Angola (representante da África), de Chipre (representante da Europa), de Cuba (representante da
América) e da Palestina (representante do mundo
árabe).
Com este registro, Sr. Presidente, queremos
mostrar que a luta das organizações de mulheres no
Brasil tem tido cada vez mais projeção nacional e in ternacional; e que a Federação Democrática Internacional de Mulheres, que, a partir desse Congresso, é
presidida pela companheira Márcia Campos, a quem
prestamos nossa homenagem, recebe uma conotação de reconhecimento e de valor.
Desejamos que a nova Presidenta tenha sucesso à frente da entidade, a fim de que, unindo esforços,
possamos avançar na luta das mulheres como protagonistas em todos os momentos históricos deste
País. O desafio é avançar, cada vez mais, na justa luta
pela igualdade, com democracia e justiça social.
Era o registro que gostaríamos de fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, por
permuta com o Senador Paulo Souto.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, a
Rede Globo e a Rede Record, por meio de seus jornais, Jornal da Globo e Jornal da Record, respectivamente, noticiaram uma operação realizada pela Polícia Federal, chamada “Operação Diamante”, envolvendo vários Estados da Federação, inclusive da Amazônia, como Amazonas e Roraima, que resultou na
prisão de 20 pessoas envolvidas com o narcotráfico.
Na verdade, Sr. Presidente, essa notícia só vem
corroborar o alerta que faço reiteradamente desta tribuna sobre a vulnerabilidade das nossas fronteiras e
a necessidade de o Governo Federal implementar
medidas e providências que garantam a nossa invulnerabilidade. Atualmente, são onze mil quilômetros de
fronteiras totalmente susceptíveis a qualquer tipo de
ação criminosa, tanto do narcotráfico quanto do con-
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trabando de armas e de outros produtos, inclusive a biopirataria, que se pratica livremente naquela região.
Todas as medidas que foram tomadas até aqui
são muito tímidas e já deveriam ter sido adotadas há
muito tempo. Além do mais, vêm sendo aplicadas de
maneira muito acanhada. Uma operação como essa
mostra a dimensão da ramificação do narcotráfico,
cujo epicentro, vamos dizer assim, é a Colômbia,
alastrando-se pelo Brasil e, daqui e de países vizi nhos como o Suriname, propaga-se para a Europa,
além de abastecer os grandes centros do Brasil,
como Rio e São Paulo.
Portanto, é importante que observemos essa situação cada vez mais visível e que cobremos medi das claras. Não basta, por exemplo, aumentar o nú mero de policiais federais nas nossas fronteiras; não
basta equipar melhor a nossa Polícia Federal; não
basta também equipar melhor as polícias estaduais
nem simplesmente instalar o Projeto Sivam, que con sidero muito importante. Se não adotarmos medidas
que façam com que as nossas fronteiras sejam vivifi cadas, que sejam, portanto, habitadas, sempre tere mos uma grande porteira aberta nessa imensa área
de onze mil quilômetros de fronteiras da Amazônia
com os países limítrofes, como é o caso do Suriname,
da Colômbia, do Peru e da Bolívia, países que decla radamente apresentam casos de produção e tráfico
de drogas.
Este é o momento adequado para repetirmos
aqui a necessidade da implementação de programas
que desenvolvam os Municípios da faixa de fronteira
da Amazônia, motivando, por conseguinte, a perma nência das suas populações e interrompendo o ciclo
migratório para as cidades da própria Amazônia, pri meiramente, e, em segundo lugar, para os grandes
centros do Sul e do Sudeste, gerando o abandono e o
esvaziamento da nossa região. Portanto, é preciso que
nos preocupemos com a nossa grande Amazônia.
É importante também acompanhar o noticiário
sobre a Venezuela, país vizinho, fronteira com o meu
Estado. Aquele país está atravessando uma séria turbulência política, que pode redundar, inclusive, em
prejuízos imensos para o Brasil, uma vez que o co mércio com o mesmo vem aumentando sensivelmen te. O intercâmbio comercial entre os dois países tem
sido favorável ao Brasil. Portanto, é necessário imple mentar-se uma política que dê condições a Venezue la de ter o Brasil como parceiro preferencial, como o
país que irá ajudá-la inclusive em outros setores, já
que o grande produto da Venezuela é basicamente o
petróleo.
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Então, esses casos que se somam servem para
chamar a atenção do nosso futuro Presidente, já que
o segundo mandato do atual Presidente está terminando, no sentido de que seja implementada uma política de integração da Amazônia ao restante do País.
Que aquela região, que representa 60% do território
nacional, seja um motivo e um local de bem-estar
para todos os brasileiros.
Não podemos continuar vendo essas coisas
acontecerem e fazer de conta que quem está no Rio
de Janeiro, em São Paulo, em Brasília está imune aos
acontecimentos da Amazônia, principalmente no que
tange à entrada das drogas e do contrabando de armas. É bom relembrar, inclusive, que o Fernandinho
Beira-Mar foi preso na Colômbia, o que demonstra a
grande ligação do tráfico da Colômbia com a nossa
Amazônia e, por conseqüência, com todo o Brasil.
Entre os 22 narcotraficantes presos ontem pela Polícia Federal, estava um que, segundo o noticiário, foi o
professor do Fernandinho Beira-Mar – ele trafica no
atacado enquanto que o Fernandinho Beira-Mar trafica no varejo.
Portanto, é preciso que haja realmente uma política séria para a Amazônia. Já tive a oportunidade de
analisar nesta Casa o documento apresentado pelo
então candidato, hoje Presidente, Luiz Inácio Lula da
Silva, sobre a Amazônia. Espero que esse documento
não seja transformado em um plano de governo dentro de quatro paredes por apenas alguns luminares,
que, muitas vezes, nem estiveram na Amazônia, mas
que traçam políticas para a região, geralmente políticas engessadoras do seu progresso, políticas que le vam ao grande vazio nas nossas fronteiras, permitindo, portanto, que essa situação que se agrava nos
grandes centros possa ter como acesso justamente a
porteira fácil das nossas fronteiras amazônicas.
Quero, portanto, deixar esse alerta, atualizado
pelas notícias veiculadas pela mídia, quais sejam, a
situação da Venezuela e do Suriname e a operação
da Polícia Federal, que, de uma vez só, prendeu 22
narcotraficantes no Brasil, dos quais, dois inclusive lá
no meu Estado de Roraima.
Vejam como a ramificação do narcotráfico está
ocupando, de maneira muito nítida, a Amazônia. Parece que, com exceção da Polícia Federal, que realizou essa operação de prisão de narcotraficantes, os
dirigentes do País não percebem que precisam implementar ações complementares que freiem esse crescimento do narcotráfico, do contrabando de armas e
da biopirataria.
Na verdade, o que se faz na Amazônia? Criam-se imensas reservas indígenas e imensos par-
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ques nacionais nas fronteiras, deixando-as vulnerá veis, sem nenhum tipo de presença que possa inibir a
ação dos narcotraficantes. Precisamos deixar bem
claro para a Nação brasileira que não é possível ter mos uma visão míope desse problema e, amanhã, arrependermo-nos amargamente.
Quero, portanto, deixar registrado esse fato, que
hoje é público, mas que não pode passar despercebi do por esta Casa. Não podemos ficar cegos ou mou cos, diante de uma realidade tão gritante, que está a
exigir do Governo Federal uma providência mais
enérgica.
Nesse sentido, deixo consignado, de antemão, o
meu apelo ao futuro Presidente da República, para
que adote ações mais nacionalistas na Amazônia,
que visem à efetiva integração da região ao País, e
não ações para entregar a Amazônia ao G-7, como
ocorre, por exemplo, com a Amazônia colombiana.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALVANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
NARCOTRÁFICO
PRESOS EMPRESÁRIOS ACUSADOS
DE INTEGRAR QUADRILHA INTERNACIONAL
Os empresários de Roraima, Helder Dias Men donça, dono da Futura, que funciona na avenida Ve nezuela, com avenida Ataíde Teive e Henrique Bartolomeu de Rego Barros, dono da empresa “Berrante’,
localizada no Centro Cívico, foram presos pela Polícia
Federal. Helder Dias é irmão de Leonardo Dias Men donça, o “Léo”, procurado no Brasil e também nos
Estados Unidos e Holanda. A prisão dos dois e de outras 20 pessoas ligadas ao tráfico internacional de
drogas é resultado da “Operação Diamante”, realiza da por policiais federais em nove Estados brasileiros
e tinha como objetivo desarticular a quadrilha, que
produzia cocaína na Colômbia, em área controlada
pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
“Farcs.”
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Paulo Souto, por 20 minutos.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena dores, embora tendo sido eleito Governador do meu
Estado, pretendo exercer, até o último dia desta Le gislatura, o cargo de Senador da República. Entretan -
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to, como sei que, nos próximos dias, teremos dificuldade de usar a tribuna por causa da longa lista de oradores que haverá no Senado Federal, faço hoje, aqui,
o que eu poderia dizer que é o meu pronunciamento
de despedida, embora, como eu disse, pretenda continuar exercendo as funções do meu mandato até o
último dia da sessão legislativa do Senado Federal.
Na verdade, o que desejo fazer neste momento
são agradecimentos. Este é, sobretudo, um pronunciamento de agradecimento. Primeiro, é claro, ao povo
da Bahia, que, durante todo esse período em que estive exercendo o mandato no Senado Federal, me estimulou, me deu força, me deu apoio para que eu
exercesse, com as limitações da minha inteligência, o
cargo de Senador da República.
Portanto, quero agradecer, neste momento, aos
baianos, que me estimularam neste mandato, mas
também àqueles que, em um momento importante
para o nosso Estado, elegeram-me mais uma vez Governador, confiando a mim e aos meus companheiros
os destinos da nossa querida Bahia.
Como eu disse, quero também aqui fazer alguns
agradecimentos especiais: ao Senado e aos Senadores da República, por vários motivos. Primeiro, por que foram quatro anos de aprendizado para um político que, por uma eventualidade qualquer, não havia
exercido um cargo legislativo e que, durante todo
esse tempo, aprendeu com V. Exªs, aprendeu com o
Senado Federal. Creio que essa experiência foi e será
muito importante para a continuidade da minha vida
política. Não tenho nenhuma dúvida, Srs. Senadores,
que a minha vida pública foi enriquecida por novos valores que só o Legislativo, com a qualidade desta
Casa da República, com a qualidade do Senado Federal, poderia me proporcionar. Por isso, V. Exªs po dem acreditar na sinceridade deste agradecimento.
Se eu continuar na política – assim espero –,
nunca me esquecerei desses quatro anos extremamente importantes para a minha vida pública. Por
isso, agradeço a todos os Senadores; aos que estão
aqui, neste momento, e àqueles com os quais convivi
durante quatro anos. Foi um convívio muito importan te para que eu pudesse aprimorar e enriquecer a minha vida pública.
Não sei se Deus me dará a felicidade de realizar, no meu segundo mandato no Governo do Estado,
o que pude realizar no primeiro. Farei tudo para isso.
Vou usar toda a minha energia e toda a minha inteligência para que eu consiga repetir – e quem sabe superar – as realizações do 1º mandato como Governador do meu Estado. Sei que isso será muito difícil de vido às novas condições, mas tenho certeza de que,
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se eu conseguir realizar um Governo à altura dos bai anos, vou creditar muito desse êxito a esse período
extremamente importante, no qual convivi com V.
Exªs, aqui, no Senado da República.
Não tenho nenhuma dúvida e repito: se Deus
me der a felicidade de realizar o mandato que espero
para o povo da Bahia, o Senado terá um grande crédi to no êxito que, eventualmente, eu tiver durante o
exercício desse novo mandato.
Quero agradecer também a todos os funcionári os do Senado, do meu gabinete, da assessoria legis lativa e a todos os demais, que, durante esse período,
me proporcionaram um convívio extremamente interessante, de muito trabalho; trabalho que praticamen te se estendeu pelos quatro anos; trabalho que, às vezes, foi efervescente. Por exemplo, durante a CPI do
Judiciário; por exemplo, durante a relatoria da Comis são Especial, que investigou as causas da falta de
energia no Brasil.
Portanto, o meu agradecimento também a todos
os funcionários desta Casa, que contribuem – e muito –
para o trabalho que aqui se realiza em favor do Brasil.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Com pra zer, ouço V. Exª.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Paulo
Souto, como V. Exª mesmo disse, esta não é uma
despedida, mas apenas uma antecipação, pelas cir cunstâncias, pois V. Exª ainda permanecerá entre nós
por mais alguns dias. Particularmente, eu não poderia
deixar de participar deste momento, que considero
importante na vida política de V. Exª. Durante esses
anos de convivência nesta Casa, V. Exª me proporcio nou, além de uma amizade sincera, além de um rela cionamento de trabalho profícuo – porque trocamos
idéias sobre questões nacionais de grande relevância
–, V. Exª também nos ensinou, com a sua postura ética, firme, com a sua forma de atuação inquestionável,
respeitada por todos, que é possível exercer um mandato legislativo produzindo muito para o País. Quando
V. Exª participou da CPI do Judiciário, deu uma enorme contribuição, abrindo muitas portas para a morali zação da vida pública em nosso País. Portanto, dei xou aqui uma marca de trabalho, de seriedade e de
postura ética inquestionável, o que, de minha par te,
resulta em grande admiração e em um sentimento de
amizade muito forte. Quero desejar a V. Exª muito su cesso em mais este mandato de governo que assumi rá no seu Estado, a Bahia. A forma com que V. Exª fala
da agricultura baiana, da nova fronteira agrícola, que
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está contribuindo para que o País supere cada dia
mais suas próprias safras – teremos um novo recorde
na próxima safra, com a previsão de 105 milhões de
toneladas –, e a forma apaixonada com que V. Exª trata o tema também me cativaram, porque temos o
mesmo pensamento para esse setor fundamental do
País, que é a agricultura. Por isso, desejo a V. Exª todo
o sucesso. V. Exª terá em mim um parceiro leal naquilo que for necessário para contribuir modestamente
com o trabalho que – eu sei – será muito importante
para o desenvolvimento da Bahia. V. Exª tem em mim
não só um amigo, mas um parceiro para a realização
dos seus projetos no seu Estado. Parabéns pela atuação de V. Exª nesta Casa, muito sucesso e obrigado
pela amizade que sempre me dedicou.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Eu é que
agradeço a V. Exª, Senador Osmar Dias, que, durante
todo esse período, além de um grande amigo, foi um
grande companheiro e um grande conselheiro. V. Exª
atuou nesta Casa sempre de forma correta, competente e eficaz. O convívio com V. Exª foi realmente
uma das boas coisas que me aconteceram no Senado Federal. Por isso, V. Exª sabe da minha imensa alegria ao vê-lo reconduzido pelo povo do Paraná, mais
uma vez, ao cargo de Senador da República, o que
será importante não apenas para o seu Estado, mas
para todo o País, que aprendeu a admirar a conduta
de V. Exª nesta Casa.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo
um aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Quando, em 1996, criou-se nesta Casa uma comissão para
analisar as obras inacabadas no Brasil – cujo presidente era o Senador Carlos Wilson, e eu tive a honra
de ser o Relator – percorrendo o País, chegamos à
Bahia e encontramos V. Exª como Governador do
Estado; depois, Senador nesta Casa. O que eu distinguiria em V. Exª? Um homem de pouca conversa, eu
diria; como se diz no Sul, não é de muito enrolar. V.
Exª tem um aspecto extraordinário: é muito prático, é
um homem pragmático nas ações. Falou, está falado
– como se diz popularmente! E senti que V. Exª tem
uma queda para o Executivo, tanto é que a recondução de V. Exª ao Governo da Bahia fica consagrada.
Mesmo aqui, nesta Casa, as ações de V. Exª têm sido
práticas e no sentido de economizar tempo. Uma tendência muito clara e muito firme. É por isso que a volta
de V. Exª ao Governo da Bahia, pela decisão da maioria esmagadora do povo, é prova de que o Estado foi
bem governado. E se a Bahia estiver bem, até pela ex-
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pressão daquele Estado no contexto nacional, isso
será uma contribuição também para o Brasil. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner, com quem também
tive a felicidade de conviver de forma tão proveitosa
durante esse período. Agradeço o convívio com V.
Exª. Estou, também, convicto de que V. Exª continua rá militando na política com o espírito público que lhe
tem caracterizado durante toda essa permanência no
Senado, importante para o povo do seu Estado.
O Sr. Lúdio Coelho (Bloco/PSDB – MS) – Per mite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte ao Senador Lúdio Coelho.
O Sr. Lúdio Coelho (Bloco/PSDB – MS) – Se nador Paulo Souto, no meu Estado, indagado sobre o
desempenho dos Senadores, tive a oportunidade de
fazer referência a V. Exª. Não estou aqui para fazer
elogios apenas porque V. Exª nos está comunicando
a sua ida para o Governo da Bahia, mas o seu desem penho no Senado nos transmitiu uma impressão de
seriedade e de objetividade. Sempre tive a impressão
que V. Exª tem uma vocação maior para o Executivo e
estou seguro de que o povo baiano acertou em levá-lo
ao Governo, bem como de que os Governadores dos
nossos Estados muito podem contribuir para a recu peração da economia brasileira. A estabilidade eco nômica conseguida por este Governo precisa ter
prosseguimento durante um período de desenvolvi mento e de crescimento econômico. V. Exª, no Gover no da Bahia, nos transmite confiança e segurança
pela sua competência. Boa sorte a V. Exª.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado Senador Lúdio Coelho, a quem também tive a
felicidade de acompanhar durante esses quatro anos
e que sempre nos deu demonstração de muita firme za e de muita coragem. Às vezes em assuntos de difí cil resolução, V. Exª mostrou sempre a independência
de sua opinião, a força de suas idéias e, por isso mesmo, V. Exª foi também, aqui, um exemplo importante
para todos nós que militamos no Senado. Agradeço
sobretudo essas palavras de estímulo que tenho re cebido de V. Exª durante todo esse período e agora
mais uma vez.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Senador Paulo Souto, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte a V. Exª, Senador Iris Rezende.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Agradecen do a oportunidade que V. Exª me dá de aparteá-lo
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nesta tarde, quero cumprimentá-lo primeiro por esse
gesto: mesmo assoberbado com os últimos projetos
em andamento nesta Casa, em que V. Exª tem interesse, debruçado sobre centenas e centenas de pro blemas que, como Governador a ser empossado no
próximo dia 1º de janeiro, enfrentará no seu Estado,
uma vez que todos os nossos Estados se defrontam
com problemas e mais problemas, V. Exª teve a preocupação de ocupar a tribuna nesta tarde e, com esse
gesto de grandeza extraordinária, agradecer a seus
colegas o convívio e a participação nos quatro anos
em que, brilhantemente, V. Exª desempenhou seu
mandato de Senador como representante do Estado
da Bahia. Senador Paulo Souto, apenas lamento que
o nosso convívio tenha começado, no Senado, há
quatro anos. V. Exª é uma daquelas criaturas com a
qual perde quem não se relaciona. E eu perdi tanto
por não estar próximo, bebendo os exemplos que V.
Exª, pelas atitudes, pronunciamentos e ações, ensinou-nos durante esse tempo. Aliás, a Bahia é um
Estado que tem dado ao Brasil grandes figuras, como
o nosso grande líder, Senador Antonio Carlos Magalhães – que para esta Casa voltará –, o Senador Antonio Carlos Júnior, o saudoso Senador Josaphat Marinho, V. Exª e outro companheiro nosso, que, brilhantemente, ocupou um Ministério. Tratam-se de pessoas
que militam na política e que emprestam muito ao
País e àqueles com os quais convivem. Goiás é um
Estado que tem afinidades muito grandes com a Ba hia, uma vez que grande parte da população daquela
Unidade da Federação tem origem baiana. No nor deste goiano, encontramos milhares e milhares de
pessoas oriundas da Bahia: os avós e bisavós. Nós
temos, por exemplo, em Goiânia, dois bairros mais
tradicionais, Vila Nova e Nova Vila, que são os primeiros da Capital, em que a maioria da população é de
origem baiana – quando não é baiana é do Nordeste
brasileiro. Assim, nós, goianos, admiramos muito os
baianos. Eu, por exemplo, tenho na minha esposa a filha de um baiano; meus filhos são netos de baiano.
De forma que nós nos orgulhamos muito disso. Eu realmente me realizei com esse relacionamento, com
esse conhecimento com V. Exª, como bem diziam os
colegas que me antecederam em seus apartes. V. Exª
é um homem prático, determinado, rápido nas suas
ações, quer dizer, produz com muita facilidade, de forma que eu estou certo de que, nos Anais desta Casa,
ficará a passagem de V.Exª como um dos Senadores
mais brilhantes, mais atuantes e mais respeitados
que esta Casa conheceu. Que Deus o abençoe nessa
nova missão de dirigir os destinos do nosso grande
Estado da Bahia.

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obri gado, Senador Iris Rezende, pela generosidade de
suas palavras. É verdade. Nossos Estados são fronteiriços, irmãos e têm procurado dar uma grande cola boração ao Brasil. Eu também admirei muito a forma
como V. Exª sempre esteve ligado aos problemas do
seu Estado, presente a cada momento, a cada dificul dade. Essa é uma característica importante de cada
um de nós. Nós, Senadores, fazemos parte desta
Casa, somos os representantes dos nossos Estados
e temos que lutar por eles. Ao final deste rápido pro nunciamento, vou dizer o que penso sobre esse as sunto. Portanto, agradeço a V. Exª tanto o convívio
quanto a generosidade dessas palavras.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (PFL – BA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte ao Senador Antonio Carlos Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (PFL – BA) – Senador Paulo Souto, acompanho sua brilhante carreira
na vida pública desde 1979, quando V. Exª assumiu a
Secretaria de Minas e Energia, no segundo Governo
de Antonio Carlos Magalhães. Daí, somente o bri lhantismo: Superintendente da Sudene, Vice-Gover nador do Estado, Secretário de Indústria e Comércio,
Governador do Estado, com uma brilhante gestão,
Senador e, agora, novamente Governador da Bahia,
Embora muitos digam que V. Exª tem vocação para o
Executivo, o que é verdade, pois a sua gestão do Go verno da Bahia comprovou isso, V. Exª também foi
sempre um brilhante Senador e todos se recordam
das suas intervenções nos diversos momentos do
mandato de V. Exª, culminando com a Relatoria da
CPI do Judiciário, onde V. Exª fez um brilhante traba lho e contribuiu muito para que se desvendasse uma
série de desmandos e de mazelas existentes naquele
Poder. E em todos os momentos em que a Bahia pre cisou, pôde contar com V. Exª de corpo e alma! Então,
eu, como representante da Bahia, gostaria de pres tar-lhe uma homenagem, por toda a sua vida dedica da àquele Estado, e aos seus interesses e aos do
Brasil. Sabemos que V. Exª vai fazer falta ao Senado,
mas será muito importante para o desenvolvimento
do Estado da Bahia no próximo quatriênio. Gostaria
de saudá-lo e de dizer-lhe que V. Exª, tenha a certeza,
contará com a minha colaboração. Em todos os mo mentos que precisar, saiba que estarei a sua disposi ção para colaborar para que façamos uma Bahia cada
vez melhor.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Júnior, cuja interven ção me relembrou um momento importante de minha
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vida, quando, efetivamente, eu diria que ultrapassando a carreira de um Técnico em Administração Pública, fui chamado pelo Senador Antonio Carlos Magalhães – e sequer nos conhecíamos – para exercer o
cargo de Secretário de Minas e Energia. Ali, realmente, foi o início, sem dúvida nenhuma, de minha vida
política, ainda no princípio, sem essa pretensão, restringindo muito a minha atuação como Técnico, como
homem voltado para a administração de recursos naturais, mas, enfim, a carreira política acabou sendo
uma conseqüência.
Quero agradecer as palavras elogiosas com
que V. Exª, neste momento, está me saudando e dizer
também de minha imensa alegria em tê-lo como amigo – já o era antes –, mas, aqui no Senado Federal,
onde V. Exª honrou a Bahia com uma atuação permanentemente voltada para os interesses do nosso
Estado e foi, efetivamente, um Senador que esteve ao
meu lado, ao lado do Senador Waldeck Ornelas, en fim, dos outros Senadores baianos, ajudando-nos na
grande luta que tivemos, aqui, pelo Estado da Bahia.
Agradeço muito a intervenção de V. Exª, e espero – V. Exª sabe bem disso – reunir toda a minha energia, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade, e a ajuda dos meus amigos, para realizar um grande trabalho pela Bahia.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo a
palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero também cumprimentá-lo, Senador Paulo Souto,
que, desde que chegou ao Senado, soube granjear o
respeito de todos os seus Colegas, sobretudo pela
forma tão séria com que se teve na CPI do Judiciário,
quando V. Exª mostrou a sua isenção e imparcialidade, mas seriedade também. As pessoas puderam notar o quão assertivo era V. Exª na hora de fazer as perguntas certas e difíceis a quem aqui estava vindo depor, mas V. Exª também mostrou o seu empenho em
estudar um assunto de tamanha complexidade e que
tanto exigiu. Mas em todas as demais áreas, nas di versas Comissões, dentre as quais a Comissão de
Assuntos Econômicos, da qual V. Exª sempre participou com muita seriedade, V. Exª mostrou empenho.
Cumprimento-o por sua atuação. V. Exª foi Governador, depois Senador, e agora foi reeleito Governador,
mesmo diante de um candidato que, todos sabemos,
distinguiu-se tão bem, como o Deputado Jaques
Wagner, que cresceu muito nessas eleições – sendo
S. Exª membro do Partido dos Trabalhadores, o meu
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Partido, obviamente eu gostaria muito que S. Exª ti vesse sido eleito. Mas o fato é que V. Exª, tendo sido
Governador e tendo tido um mandato de Senador tão
bem feito, acabou fazendo que o povo da Bahia reco nhecesse em V. Exª uma pessoa que merecia nova mente ter oportunidade de levar adiante a administra ção do Governo baiano. Quero desejar a V. Exª suces so na sua missão outra vez. Acho que, inclusive, V.
Exª é um exemplo. Avalio como muito mais saudável
que uma pessoa seja chefe do Executivo e saia por
um tempo para, depois, se avaliar como adequado,
ser novamente candidato, do que ser diretamente re eleito. Portanto, acho mais saudável o procedimento
de V. Exª, de não ser candidato à ree leição imediata mente, mas de ser candidato depois desse interreg no, ainda mais exercendo o seu mandato tão bem
como Senador. Quero ressaltar esse aspecto. Nas
inúmeras oportunidades em que estivemos dialogan do – ainda hoje pela manhã, mais uma vez, no diálogo
sobre o projeto de lei que institui a renda de cidada nia, a que V. Exª votou favoravelmente –, houve mo mentos em que, mesmo de Partidos diferentes, pude mos defender o interesse público com proposições
nas quais estávamos de comum acordo. Quero res saltar que tenho a convicção de que o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva irá, como tem dito, tratar um go vernador de outro Partido, como o do PFL, no Estado
onde teve tão brilhante votação, a Bahia, como se fosse um governador de seu próprio Partido, o Partido
dos Trabalhadores. Não haverá distinção. E V. Exª po derá sempre contar conosco, com o PT, para que
essa colaboração se efetive para valer. Meus cumpri mentos.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Começando pelo fi nal, penso que todos nós que vivemos um momento
tão delicado de nosso País temos que ter esse pensa mento voltado para o Brasil, voltado para os nossos
problemas. Certamente vão existir as diferenças de
enfoque, mas creio que se tomarmos essa posição
pensando em nossos Estados, pensando em nosso
País, pensando em nosso povo, tenho certeza de que
essas divergências de natureza política não serão capazes de afastar os homens de boa vontade, que vão
trabalhar em benefício do País.
V. Exª foi para mim um grande exemplo de ho mem inteligente, sobretudo de um homem que acre dita e persiste nas suas idéias. Essa é uma caracterís tica extremamente importante. E disso também pude
apreender e isso foi extremamente proveitoso para
mim durante esse convívio.
Por isso, agradeço a V. Exª.
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O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte ao Senador Roberto Saturnino, pedindo des culpas ao Presidente da Mesa por estar realmente invadindo o tempo de uma sessão tão importante como
esta.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Senador Paulo Souto, procurarei ser breve diante do aviso do Presidente, mas não poderia deixar de dar também o meu testemunho. V. Exª escutou, aqui, palavras
que não são absolutamente protocolares, são efetivamente sinceras e refletem essa admiração que é co mum a todos nós. V. Exª, nesta Casa, nestes quatro
anos, conquistou 80 admiradores, entre os quais – e
um dos maiores, quero lhe dizer – eu mesmo, porque
pude apreciar, neste plenário, na Comissão de
Assuntos Econômicos, o caráter de V. Exª, o caráter
forte, o caráter límpido, a personalidade franca, aberta, de V. Exª, construtiva, sempre buscando exatamente o bem. V. Exª é um homem do bem, como se
costuma dizer para apontar as pessoas que são construtivas, que trabalham pensando não no artifício da
busca de um determinado objetivo de natureza pes soal, mas da busca realmente da realização do bem
público, pelo caminho direto, pela franqueza, pela
abertura, pela inteligência da argumentação. V. Exª
merece efetivamente as palavras sinceras que está
escutando nesta tarde. Quero deixar também os
meus cumprimentos, os meus parabéns, a minha felicidade por ter conhecido e privado com V. Exª nesta
Casa. Meus votos de êxito certo, que terá mais uma
vez no Governo da Bahia.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agradeço
as palavras de V. Exª, Senador Roberto Saturnino.
Elas me animam muito para o futuro, no sentido de
continuar nesse caminho que, graças a Deus, pude
trilhar até agora, na minha vida pública. As palavras
vindas de um Senador experimentado como V. Exª,
um homem admirado e com atuação de grande des taque neste Senado Federal, além de me reconfortarem, animam-me para continuar na vida política, que
sabemos ser dura, difícil, mas que, afinal de contas, é
feita também de momentos tão importantes como
este que vivemos, nesta oportunidade.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte a V. Exª.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Paulo Souto, também gostaria de me mani-
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festar neste momento em que V. Exª faz o seu pronun ciamento de despedida. Quero dizer que foi uma
imensa satisfação e uma honra conviver com V. Exª
nesses quatro anos de mandato. Somos da mesma
profissão, e eu já o conhecia de nome, pelo respeito
que V. Exª tem na comunidade envolvida no setor de
mineração, em todo o Brasil, como professor e como
ex-Secretário de Minas e Energia da Bahia. A nossa
proximidade se estreitou naquele período turbulento,
mas, ao mesmo tempo, muito rico para o Senado e
para o Legislativo brasileiro, que foi a CPI do Judiciá rio. Naquela ocasião, pude presenciar a sua firmeza,
a convicção com que V. Exª fazia o seu trabalho, sem pre rechaçando pressões, mesmo naquele momento
em que V. Exª estava encarregado de fazer um relató rio que poderia, inclusive, culminar, como culminou,
na cassação de um colega nosso. Mas V. Exª nunca
arredou o pé das suas convicções e da certeza de
que o que estava escrevendo naquele relatório era o
espelho da verdade. Tivemos também atuações con juntas em outras oportunidades, como na discussão
da transposição do rio São Francisco, quando sempre
falávamos da necessidade de se aprofundar o debate
sobre aquela questão. Gostaria de continuar como
colega de V. Exª na condição de Governador, mas, in felizmente, não vislumbrei vitória nas urnas. Mas que ria desejar a V. Exª um grande trabalho à frente do Go verno da Bahia, V. Exª, que já foi Governador daquele
Estado, que saiu com índices de aprovação muito
grandes, os quais acabaram refletindo-se na votação
de V. Exª no segundo turno, como disse o Senador
Eduardo Suplicy, mesmo enfrentando um candidato
forte e gabaritado como é o companheiro Jacques
Wagner. Desejo aqui reafirmar minha satisfação pela
convivência com V. Exª nesses quatro anos e dese jar-lhe boa sorte à frente do Governo do Estado da
Bahia. Muito obrigado.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obri gado, Senador José Eduardo Dutra. Quero dizer que
também admiro V. Exª por seu trabalho, pela forma
como exerceu a liderança do seu Partido, pelo conví vio que tem com todos os colegas, pela firmeza de
suas convicções. Meu convívio com V. Exª foi de in tenso aprendizado no Senado Federal. Por isso, além
de agradecer-lhe, quero desejar-lhe felicidade na
continuidade de sua vida pública. Não é a eventuali dade de um momento que deve interromper uma carreira que se mostrou, até aqui, tão brilhante e que,
certamente, no futuro, continuará tendo um papel im portantíssimo ou no Executivo, ou no Legislativo, em
qualquer setor público que precise de homens com a
capacidade de V. Exª.
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O Sr. José Agripino (PFL – RN) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Paulo Souto?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Paulo Souto, os discursos importantes normalmente são
anunciados. Vejo que V. Exª pronuncia um discurso
importante, que é o de sua despedida. A sua despedida é um acontecimento importante. O fato de o seu
discurso não ter sido anunciado é a marca registrada
da sua personalidade. V. Exª é um homem discreto,
recatado, limpo, arguto, dedicado às causas da Bahia
e do Brasil. V. Exª é um ponto de referência e disso V.
Exª não pode fugir. Quem, no gabinete, está ouvindo
o discurso de V. Exª e os apartes concedidos está correndo a este plenário, para dirigir uma palavra de despedida ao colega com quem conviveu bem nos últimos quatro anos. Não fui nem ao menos avisado de
que o meu colega Paulo Souto, que foi Secretário de
Estado – ocasião em que conheci V. Exª –, Vice-Go vernador, Superintendente da Sudene, Governador,
Senador brilhante, estava na tribuna para se despedir, porque, senão, teria feito arregimentação do seu
Partido, para lhe prestar a homenagem que merece. E
eu o faria por uma razão muito simples, Senador Paulo Souto: são poucas as pessoas, neste País, que têm
o currículo político de V. Exª, com a folha limpa e competente. Ser honesto, probo é obrigação, mas hoje
nem todos o são. V. Exª o é e pode orgulhar-se disso.
V. Exª teve uma passagem brilhante pelo plenário do
Senado, dedicando-se com obstinação, com decência e com muita atenção às causas da Bahia e do Brasil. Dentro do Partido a que pertencemos – e aqui fala
o Líder do seu Partido no Senado, para prestar seu
depoimento –, V. Exª é e continuará sendo uma referência, pelo apreço que todos nós lhe temos. Tenho
certeza de que, se V. Exª é uma referência para o Partido, no Governo da Bahia – desejo-lhe todo o sucesso do mundo –, será uma referência honrosa para o
Brasil. Que Deus o proteja!
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado, Senador José Agripino. Quero agradecer-lhe as
palavras de estímulo e dizer que sempre tive em V.
Exª, individualmente e como Senador, e também no
meu Partido, o Partido da Frente Liberal, a que pertenço desde o início de minha carreira política, um
grande apoio nesta Casa.
Por isso, quando registro as palavras de V. Exª,
quero dizer, conforme o fiz até aqui, como foi impor tante meu convívio nesta Casa, como aprendi com
Senadores que têm a experiência e a dedicação de V.
Exª. Nunca me esquecerei disso.
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As pessoas dizem – e talvez seja verdade – que
tenho uma tendência maior para área do Executivo,
mas tenho certeza – e disse aqui no princípio – de
que, se conseguir realizar – Deus há de me ajudar –
um trabalho que seja digno dos baianos, creditarei
muito a esse convívio no Senado, ao aprendizado e à
experiência de cada um de V. Exªs, enfim, à felicidade
de continuar trabalhando em benefício do meu povo,
da minha terra.
Por isso, agradeço bastante a V. Exª e estou cer to de que vou continuar contando com o apoio de V.
Exª, do meu Partido e de todos os colegas Senado res, para realizar o trabalho que pretendo pelo meu
Estado. Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Ouço V. Exª,
com muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Veja V. Exª,
Senador Paulo Souto, como é difícil quando se aproxi ma um sem-número de aparteantes: quem fica para o
final incorre, provavelmente, numa repetição. Depois
da intervenção do Líder do nosso Par tido, proclaman do V. Exª como referência, melhor seria que eu o ho menageasse com o meu silêncio. Mas ouvi, desde o
começo, o discurso de V. Exª e, como alguns, também
corri para o plenário, para registrar este meu aparte.
Por quê? Porque V. Exª, sendo engenheiro em forma ção, revelou-se um homem das letras jurídicas nas
Comissões por onde passou – e posso testemunhar
isso –, no que se refere às emendas, aos pareceres,
às intervenções. Apesar de o Direito envolver uma
questão de bom senso, V. Exª exercitou-o com proficiência, a exemplo do que faz na sua profissão. Se,
em verdade, a passagem pelo Senado, conforme V.
Exª assentou no início de seu discurso e ainda há
pouco confirmou, dar-lhe-á mais uma experiência
para o Executivo, é bem certo que V. Exª deixa aqui –
lamento não continuar – uma Bancada para apoiá-lo,
além da sua da Bahia. O seu nome sério, competente
e eficiente faz com que os seus amigos lhe digam isto
de viva voz: “Vá! Seja feliz. Que a fé continue alentan do seu caminho”. Mas de uma coisa esteja certo, Se nador Paulo Souto, V. Exª não é apenas o Governa dor, como dizem seus amigos, vocacionado, mas é
também o Parlamentar que aqui estreou e daqui sai
deixando uma folha de serviços prestados ao Legisla tivo. Meus parabéns, e volte breve!
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Senador
Bernardo Cabral, se alguma coisa vai-me recompen sar após minha saída do Senado, tenho certeza de
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que será justamente essa amizade, por que não dizer
esse respeito, que, graças a Deus, consegui conquistar de todos os meus Colegas.
De modo que as palavras de V. Exª, ressaltando
essas questões, me animam ainda mais. Tenho certeza de que, em alguns momentos difíceis que certamente vamos passar no futuro, vou contar, sim, com o
apoio de todos os Colegas – os que estão aqui no Senado; os que não vão estar, mas que voltarão; os que
vão continuar de uma forma ou de outra se dedicando
à vida pública. Tenho certeza de que vou contar com
eles, enfim, por tudo que aqui, juntos, conseguimos
realizar em benefício do País.
V. Exª foi aqui um exemplo para todos nós. Um
exemplo sempre de dedicação, sabedoria e proficiência. Um homem a quem todos nós recorríamos em
momentos difíceis. Por isso mesmo, V. Exª sabe como
eu, neste momento, me sinto gratificado com as palavras que acabo de ouvir de V. Exª nesta sessão. Por tanto, muito obrigado.
Tenho certeza de que vamos continuar, sim, lu tando por este País.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Paulo Souto, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo um
aparte a V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Paulo Souto, a Casa ouviu com muita aten ção o seu discurso e também os apartes que V. Exª
concedeu a vários Colegas, todos testemunhando o
seu trabalho, a sua eficiência e a sua competência
não apenas no Plenário, mas nas Comissões. Relevaram também o tratamento cordial que V. Exª sempre
dispensou a seus Colegas, não só àqueles que faziam parte da chamada base de sustentação do Governo, mas também àqueles que, como eu, fazemos par te da Oposição nesta Casa. Tenho certeza absoluta
de que o Senado Federal vai sentir a sua falta, mas a
Bahia mostrou mais uma vez o apreço que tem por V.
Exª, votando maciçamente no seu nome para Governador, prova evidente de que o povo baiano sentiu saudades de seu primeiro governo. Que Deus o ajude
nessa nova missão que o povo do seu Estado lhe en trega! É o que lhe desejo.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares, do nosso
vizinho Estado de Sergipe. Bahia e Sergipe são Estados irmãos. Durante todo esse período, as diferenças
partidárias nunca impediram que lutássemos pela
nossa região em diversos momentos: em projetos de
V. Exª e em projetos que tive a felicidade de apresen-
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tar. Enfim, isso tudo fez com que eu me acostumasse
a admirá-lo, a respeitá-lo. Ouvi, portanto, com muita
alegria as palavras de V. Exª nesta tarde. Desejo-lhe
também uma continuidade de vida política brilhante
em favor do Brasil e, particularmente, do seu Estado.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Paulo Souto, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo
um aparte a V. Exª, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Paulo Souto, eu gostaria também de deixar registrado
nos Anais desta Casa o meu reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados por V. Exª ao Senado,
ao Congresso e ao Brasil. Quero concordar com to dos os oradores que me antecederam, em gênero,
número e grau: V. Exª é dotado de todas as qualida des aqui ressaltadas. Além disso, é um político reco nhecido e respeitado nacionalmente não só pelo tra balho feito no Senado, mas também pelo primeiro go verno que executou na Bahia. Tive a honra de ter sido
seu colega – eu, Governador de Goiás, e V. Exª, da
Bahia. Como Governador, V. Exª deu exemplo a todo
o País, com uma administração digna, profícua, ho nesta, séria, desenvolvimentista. Registro o meu re conhecimento, e desejo muito êxito a V. Exª no Gover no da Bahia, que assumirá no dia 1º de janeiro. A Ba hia estará em excelentes mãos – mãos honradas, ho nestas, criteriosas –, e V. Exª continuará certamente
colaborando com o Brasil. Como Governador da Ba hia, irá naturalmente colaborar com o Brasil, com
mais uma administração exemplar. Portanto, dese jo-lhe muito sucesso no próximo Governo, para o bem
da Bahia e do Brasil. No Senado, estarei à sua dispo sição. V. Exª terá ao seu lado, aqui no Senado, mais
um Senador – que não é baiano, mas filho de baiana –
para ajudá-lo no que for necessário. Muito sucesso e
muito êxito à frente do Governo da Bahia!
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obrigado, Senador Maguito Vilela. Mais uma vez, fico mui to agradecido pela sua manifestação. Tenho certeza
de que vou contar com o apoio de V. Exª. Vou pedir o
apoio dos Senadores e vou precisar dele em tudo o
que for legítimo para o meu Estado. As palavras de V.
Exª me deixam muito satisfeito e feliz, porque me
acostumei a vê-lo sempre combativo em favor do seu
Estado e do seu povo. Esse realmente é um exercício
importante na missão de cada Senador. Muito obriga do a V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, neste momento quero
aproveitar essa tão qualificada assistência para apre -
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sentar um breve resumo de minhas atividades nestes
quatro anos de mandado.
O Senado Federal é o palco das principais discussões da República. Aqui temos a oportunidade de
elaborar e aprovar as leis que estruturam nosso país,
matérias que interferem na vida de cada cidadão brasileiro. Porém, além disso e não tenho qualquer dúvida em dizer que é até mais significativo que estas atribuições, nós senadores temos aqui a oportunidade
de tratar dos temas que interessam diretamente aos
nossos Estados. O Senado é, no âmbito do Congresso Nacional, a casa onde os assuntos federativos devem ser discutidos. Graças inclusive ao tipo de representação proporcional dos senadores eleitos, os
Estados estão aqui igualados, independente de con dições econômicas, do tamanho de sua população e
outros fatores importantes também. Mas esta divisão
igualitária que aqui existe serve justamente para que
esta casa possa mediar melhor os interesses entre
cada unidade federativa e do país como um todo.
Desta maneira, neste período em que o povo
baiano me deu a responsabilidade de representá-lo,
detive-me especialmente nos assuntos de maior relevância para meu Estado e minha região, o Nordeste.
E ao falar da situação nordestina considero como minhas participações mais relevantes neste casa, justamente a luta para que o governo federal implantasse
uma política de desconcentração do desenvolvimento
que permitisse a diminuição dos graves desequilíbrios regiões, um mal que vem prejudicando o progresso do país. O Brasil é um dos países do mundo com
pior distribuição de renda. E se esta realidade se re flete entre os cidadão das várias classes sociais, a
sua face nacional é representada pelas enormes diferenças entre as várias regiões brasileiras. Vivemos
num país onde apenas quatro Estados representam
mais de 80% de toda a riqueza produzida. E esta má
distribuição é, a meu ver, um dos principais obstáculos para o pleno desenvolvimento do Brasil.
No Senado Federal procurei lutar de todas as
formas para a adoção de uma política nacional de
desconcentração industrial que desse mais oportunidades para que os Estados do Norte, do Centro Oeste e sobretudo do Nordeste pudessem buscar uma fatia maior no bolo do desenvolvimento do país. Entre
vários debates e proposições apresentadas ou por
mim defendidas, faço questão de destacar a questão
da chamada Guerra Fiscal. Sob o argumento de que a
política de isenção fiscal que alguns Estados tiveram
que adotar para atrair empreendimentos vitais para o
crescimento de sua economia e a geração de empregos era algo que comprometeria a economia do país,
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setores importantes de nossa sociedade queriam a
todo custo acabar com o único real instrumento de
descentralização industrial que existe no Brasil. Pois
se o governo federal não apresentou uma política que
favorecesse a desconcentração dos investimentos no
Brasil, os Estados das regiões menos favorecidas ti veram que criar seus mecanismos para alavancar
suas economias.
Dentro dessa linha de raciocínio, todos sabe mos que, se os Estados se lançaram nessa política de
atração de investimentos, é porque muitos não consi deraram a existência de um mecanismo de caráter federal que possa, efetivamente, ser eficaz à modera ção dos grandes desequilíbrios que temos. Daí, os
Estados ficaram, praticamente, sem alternativas e se
lançaram nesse programa de atração de investimen tos, extremamente salutar para o País. Quantos e
quantos governadores foram em busca de investi mentos, inclusive no exterior? Essa competição entre
os Estados foi extremamente salutar porque tenho
absoluta convicção de que, se não existisse isso, mui tos empreendimentos não teriam sido implantados
em nosso País.
Os incentivos federais, na maioria das vezes
contemplam, indistintamente, todo o País. E é eviden te que, no momento em que eles contemplam, indis tintamente, todo o País, Estados que têm uma condi ção de maior desenvolvimento têm a capacidade de
atrair mais investimentos.
O maior exemplo disto é a renúncia fiscal dos investimentos no setor de informática. Até o ano 2000,
na chamada segunda fase dos incentivos para o se tor, o Nordeste recebeu R$19 milhões; o Centro-Oes te R$35 milhões; o Sudeste R$1,9 bilhão, e o Sul
R$500 milhões. Para melhorar um pouco esta distri buição extremamente desigual, na votação da reno vação destes incentivos, apresentei proposta para fa cilitar a atração de novos empreendimentos do setor
para os Estados das regiões menos desenvolvidas.
Tive muita oposição dentro e fora desta casa, até al guma incompreensão de alguns, mas após muita ne gociação a nossa proposta foi aprovada por esta casa
para depois, infelizmente, ser vetada pelo presidente
da República.
Outra polêmica muito grande foi criada em rela ção aos incentivos dados pelo governo federal para a
instalação da indústria automobilística no nordeste.
Criou-se de um fato absolutamente normal uma ver dadeira guerra política. Parecia que um financiamento
do BNDES para a implantação de uma empresa
como a Ford era um crime contra a nação. Perdemos
dias e dias em discussões intermináveis que muitas
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vezes revelaram até um grande preconceito contra a
industrialização no Nordeste. Mas ao final de muitas
batalhas saímos vitoriosos e neste particular temos
que destacar a atuação firme da bancada baiana no
Congresso, tendo à frente o ex-presidente do Congresso, senador Antonio Carlos Magalhães.
O mais interessante é que o BNDES concedeu
grandes financiamentos para implantação e modernização de muitas indústrias automobilísticas na região
mais rica, e a grande imprensa nacional não viu absolutamente nada de errado nisso. Quer dizer, apoiar a
implantação de um projeto pioneiro numa região po bre do país foi quase um crime, enquanto injetar mais
recursos em plantas automobilísticas nos Estados
mais ricos do país é algo totalmente normal. Porém o
mais importante é que vencemos esta batalha, a in dústria automobilística da Bahia é uma realidade e a
Bahia continuará pronta para atrair os empreendimentos necessários para o seu desenvolvimento.
Se o desenvolvimento industrial é importante
para a economia do Nordeste, o melhor aproveitamento dos Recursos Hídricos é questão fundamental
para a vida de grande parte dos nordestinos. Por isso,
além de lutar para que o governo federal adotasse um
programa plurianual de recursos hídricos que contemple todos os usos deste bem fundamental e cujas
ações não ficassem a mercê de interferência políticas
a cada mudança de governo, eu tive a oportunidade
de me colocar, em todas as vezes que isto foi possível, na posição de defensor da revitalização do Rio
São Francisco.
E para ser coerente a este princípio, por diversas vezes subi a este púlpito para condenar o projeto
de transposição das águas do rio da forma como foi
proposta pelo governo federal. Pois a lógica indica
que, antes de se pensar em retirar um litro de água
que seja deste rio, primeiro tem que se ter assegurada a sua saúde. E o São Francisco vem sofrendo mui to desde sua nascente em Minas Gerais até desaguar
no Oceano, entre Alagoas e Sergipe. Matas ciliares
sendo devastadas, o assoreamento avançando em
vários trechos, a poluição. São todos os fatores que
podem condenar à morte o conhecido Rio da Integração Nacional e a posição muito delicada do Lago de
Sobradinho durante a crise energética mostra muito
bem como não há margem para desperdícios com a
água do rio. Mesmo assim, além de não tratar da ple na recuperação do rio, o projeto de transposição tra zia a meu ver um erro basilar que foi propositadamente encoberto pelos seus defensores junto à opinião
pública. Esses tentavam convencer a população que
o projeto seria a solução para o abastecimento de
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água em alguns Estados do Nordeste. Mas a principal
vertente do projeto como foi apresentado era a reali zação de projetos de irrigação, sem que para eles
houvesse qualquer garantia de recursos, nem estudos de viabilidade econômica e técnica. Alguns tentaram até dizer que a nossa posição contrária era ape nas política. Por isso tenho a obrigação de voltar ao
tema e lembrar aos senhores e senhoras senadores
que o projeto apresentado previa 73% da água trans posta para a irrigação e apenas 20% ao consumo hu mano. Ou seja, volto a ressaltar, até como um alerta
caso a proposta ressurja nesta casa, não se tratava
de projeto destinado prioritariamente a resolver,
como se propalou, a questão da sede dos nordesti nos de alguns Estados, e sim um mega-projeto que
pretendia irrigar entre 200 a 300 mil hectares. Para se
ter uma idéia do significado desse número, a
Codevasf em 51 anos de existência implantou apenas
92.000 hectares irrigados. Assim, se pretendia irrigar,
em poucos anos, fora da Bacia do São Francisco,
duas ou três vezes mais área que a Codevasf irrigou
na mesma bacia em 51 anos.
Tive inclusive a oportunidade de seguir em missão oficial para os Estados Unidos onde pude conhe cer projetos de transposição bem sucedidos no estado do Colorado e discutir a respeito do assunto com
técnicos do Banco Mundial e de organismos america nos do setor. Esta visita, além de fortalecer ainda
mais minha opinião contrário ao projeto do São Fran cisco, permitiu que apresentasse algumas propostas.
Durante a discussão do projeto de criação da Lei da
Agência Nacional de Águas, tentei, por meio de uma
emenda ao projeto, que coubesse ao Senado Federal
ratificar o instituto da outorga de água quando ela se
referisse a transposição de águas de uma bacia hi drográfica para outra entre Estados diferentes. Como
se tratava de uma questão que envolvia interesses federativos, eu considerava que projetos com essa im portância fossem discutidos pelo Senado Federal.
Além disso acredito que os projetos de transposição,
que envolvem naturalmente interesses de vários
Estados, dizem respeito essencialmente a um bem
natural que, se perdido ao longo do tempo, é absolu tamente irrecuperável. As populações que, de alguma
forma, perdem água dentro de uma bacia, não têm
praticamente nenhuma possibilidade de recuperarem
essa perda. Por isso, em qualquer país do mundo, pro jetos como esse são longamente discutidos, à exceção
do que aconteceu na Espanha na época do governo
de Franco. Nos Estados Unidos, por exemplo, projetos
como esse, depois de apresentados, foram discutidos
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durante muito tempo, e só foram realizadas depois de
entendimentos entre os Estados interessados.
Gostaria também de destacar que não somos
particularmente contra a idéia de melhor utilização
das águas do São Francisco, seja para abastecimento, seja para projetos de irrigação. Ao contrário e por
isso lutamos tanto também pela implantação de pro jetos federais de irrigação, a exemplo do Salitre, no
município de Juazeiro. Mas, para realizar uma trans posição do porte que se pretendia, todos os aspectos
devem ser analisados, o projeto precisa ser extremamente bem feito para evitar que ao invés de levar um
bem a um contingente importante de brasileiros, nós
não condenemos à morte o Rio São Francisco, talvez
o maior bem que o Nordeste brasileiro tem.
Outro assunto que envolve diretamente a Bahia
foi tratado por mim como grande prioridade. A luta
pela recuperação do cacau. Por diversas vezes subi a
esta tribuna para defender os interesses dos que tra balham na lavoura cacaueira, que já foi uma das principais fontes de riqueza não só do meu Estado, mas
de todo o país, mas passou por um grave período de
crise causado por uma conjunção de fatores dentre
os quais o período de queda de preços no mercado
internacional e a praga conhecida como vassoura de
bruxa são certamente os principais. Quando assumi o
governo baiano pela primeira vez em 1995, grande
parte da área plantada estava praticamente devastada pela vassoura de bruxa. Empreendemos uma
grande trabalho articulando a luta política para assegurar financiamentos aos produtores com a pesquisa
genética com o apoio da Embrapa e da Ceplac. Foi
criada a biofábrica onde foram produzidos clones de
espécimes resistentes à praga. O resultado é que a
produção voltou a crescer nos últimos dois anos, jus tamente num momento em que os preços internacionais voltam a ser favoráveis. Agora travamos a batalha de recuperar o crédito dos produtores, e por isso,
além de muitos contatos com autoridades do governo
federal e do Banco do Brasil, tive a oportunidade de
apresentar no ano passado um projeto de resolução
que autorizava a Bahia a renovar, ampliar e adequar
as garantias prestadas às operações de crédito con tratadas no âmbito do Programa de Recuperação da
Lavoura Cacaueira Baiana, no valor global de
R$91.600.000,00 (noventa e um milhões e seiscentos
mil reais). Continuarei a lutar, agora novamente na
condição de governador, para que o sistema de crédito possa atender melhor os produtores de forma a
propiciar o renascimento completo da cultura do cacau no Sul da Bahia, o que certamente contribuirá em
muito pela melhoria das condições sociais, para o
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emprego e para o desenvolvimento da Bahia. Espero
que o Governo Federal encontre uma forma de permi tir aos agricultores acesso aos recursos já disponíveis
do plano de safra, o que irá permitir a reconstrução
mais rápida.
Além de marcar minha posição nos assuntos
que interessam mais diretamente o meu Estado e minha região, pude também, como todos os meus cole gas desta casa, participar das principais discussões
que envolveram o Congresso Nacional nos últimos
quatro anos. Neste particular, destaco a luta, coman dada pelo ex-presidente do Senado, Antônio Carlos
Magalhães, pela formação do fundo de combate à pobreza. Foi um processo de amplo entendimento, com
participação de diversos setores da sociedade e de
parlamentares das mais diferentes matizes progra máticas. E vejo com alegria o anúncio feito pelo presi dente eleito que a luta pela erradicação da fome e da
pobreza serão prioridades de seu governo.
Tive aqui oportunidade de debater temas dos
mais diversos e apresentar proposições importantes,
com destaque para o projeto aprovado pela unanimi dade desta casa que proíbe a exigência de che ques-caução pelos hospitais para os pacientes por tadores de planos de saúde e para a proposta que pre vê alteração no Decreto-Lei Nº 2.848, aumentando
substancialmente as penas relativas a casos de pe culato, peculato culposo, peculato mediante erro de
outrem, concussão, corrupção passiva e prevarica ção. Além disso, estabelecendo que, no caso de pe culato, os benefícios relacionados a livramento condi cional e progressão de regime só serão possíveis
após a devolução integral aos cofres públicos dos re cursos dele subtraídos. Fui também relator da comis são que apurou os motivos da crise energética que
trouxe ao país o medo do apagão e propôs medidas
para evitar que o perigo da falta de energia possa ser
um empecilho para o desenvolvimento do país.
Outra participação que julgo importantíssima foi
o substitutivo que apresentei ao projeto do governo
federal que regulariza a terceirização e prestação de
serviços. É incrível constatar isto, mas toda a regula ção das empresas deste setor é baseada num sim ples Enunciado do TST. Como não poderei mais participar das discussões nesta casa em torno do tema,
deixo aqui um alerta para meus colegas e para os fu turos senadores que assumem seus mandatos em fe vereiro do próximo ano. Vamos enxergar a questão da
terceirização deixando de lado questões ideológicas
e olhando para frente, pois o trabalho temporário e a
prestação de serviços serão os principais geradores
de ocupação e renda nos próximos anos e a legisla -
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ção do país deve regular o setor propiciando o seu incremento e não impedindo o seu crescimento.
Estive aqui nesta tribuna também defendendo
projetos de importância estratégica para a Bahia,
como a extração de urânio em Caetité, o desenvolvimento do turismo no Estado com a implantação do
Prodetur 2 que cujos contratos com os Estados já poderiam ser assinados mas por motivos que desconheço ficou para o próximo governo, apesar de todas
as discussões já terem sido concluídas nesta casa. A
recuperação das estradas federais na Bahia, que sa bidamente tem algumas das piores rodovias federais
do país também foi alvo de minhas preocupações.
Mas, neste momento de despedida, não posso
deixar de dar destaque a um grande trabalho que te nho certeza já faz parte da história do Congresso Nacional. Falo da Comissão Parlamentar de Inquérito
que investigou denúncias de irregularidades em tribunais no país que ficou conhecida como CPI do Judiciário. Tive a graça de ser escolhido pelos meus pares
para o cargo de relator, uma missão penosa mas que
foi levada adiante com muito denodo e espírito público. Das milhares de denúncias encaminhadas, foram
escolhidas as que representavam os casos mais emblemáticos de problemas que havia dentro de um Poder que é fundamental para o bom funcionamento da
democracia, que é o Judiciário.
Como filho de desembargador sei de quantos e
tantos bons magistrados e funcionários pode contar
este poder basilar da República, mas como homem
público sei da importância de combater o desvio de
comportamento de alguns. E dentre os poderes o Legislativo tem seus membros vigiados diretamente
pela sociedade através da imprensa e tem como jul gador o eleitor brasileiro a cada quatro anos. O mes mo acontece com o Executivo. Mas infelizmente o Judiciário vivia uma fase muito fechada, onde algumas
posições corporativas acabavam por levar à sociedade uma sensação de impunidade, deixando-o distante do seu objetivo maior que é servir o cidadão e ga rantir seus direitos.
Passamos então por um período de minuciosas
investigações onde não se poupou esforço para apresentar à sociedade um resultado que fosse digno da
confiança que a população nos demonstrou desde o
início de nossos trabalhos. E para isto devo destacar
também a colaboração da imprensa brasileira, sobretudo daqueles jornalistas que cobrem esta casa e que
por meses a fio acompanharam de perto nossos atos
e noticiaram os fatos com competência e serenidade.
Graças também ao esforço de meus colegas senadores, especialmente dos membros efetivos da co-
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missão que teve como presidente e vice respectiva mente os senadores Ramez Tebet e Carlos Wilson,
do corpo técnico do Senado que merece um destaque especial pela forma séria e incansável como atu ou desde o início da CPI e dos técnicos de outros ór gãos federais que foram deslocados para colaborar
nas investigações, pude apresentar um relatório apro vado por unanimidade nesta casa e que serviu de
base para que o Ministério Público conduzisse as in vestigações que apuraram a maior parte dos casos
que foram alvos da CPI. O maior destaque dado às
questões relativas ao TRT de São Paulo, dado à grande soma desviada e a importância das pessoas en volvidas como o juiz Nicolau dos Santos, julgado e
condenado, foi até natural, mas não significa que os
outros casos também não tiveram punições aos impli cados e geraram mudanças em práticas em alguns
tribunais. Mas o que me deixa entristecido é que algu mas situações perfeitamente aclaradas pela CPI ain da não tiveram por parte da Justiça um aprofunda mento maior, como é o caso da herança do menor
Luís Gustavo Nominato. O Senado tem todo o direito
de cobrar o prosseguimento das apurações na esfera
judicial de todos os casos aqui investigados, já que
esta casa deu o exemplo, num processo doloroso
mas necessário, quando foi, pela primeira vez na his tória da República, cassado um senador, o senador
por Brasília Luis Estevão. Somente com atitudes corajosas e firmes nós homens públicos podemos mostrar
à sociedade que estamos realmente dispostos a cumprir nossas obrigações constitucionais e trabalhar
com afinco e denodo para nosso país.
Da CPI do Judiciário tive inspiração para apre sentar projetos que estipulam crime de responsabili dade para magistrados, igualando-os assim a qual quer agente público. Pois se até o presidente da Re pública pode ser julgado pelo Supremo Tribunal por
seus atos administrativos e políticos, os juizes brasile iros não podem ser privilegiados a ponto de não me recerem nenhum controle de suas ações fora do âm bito restrito de suas cortes.
Mas a principal lição que trouxe a CPI é que os
compromissos dos homens públicos com a probida de, a responsabilidade de cada ato e a transparência
são componentes importantes do sucesso de sua
atuação . O Poder Judiciário era, sem dúvida, absolu tamente fechado, impenetrável, corporativista, dando
sempre a entender que seus problemas deveriam ser
resolvidos internamente. Até a imprensa sempre teve
dificuldades para acompanhar os problemas relacio nados a ele e ao desempenho dos seus integrantes. A
sociedade, porém, não suporta mais este tipo de po -
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sicionamento e quer ver, dos próceres dos três poderes, as atitudes condizem com às suas responsabilidades constitucionais.
Srªs e Srs. Senadores, peço estejamos todos
atentos à situação dos Estados brasileiros. O que
aconteceu, a partir da Constituição Federal de 1988,
com os Estados brasileiros?
A União Federal buscou recompor sua receita –
e fez bem: criou as contribuições e não as compartilhou com os Estados e os Municípios. Por isso mes mo, os Estados ficaram com receitas estacionárias.
Essa foi a grande realidade!
Além disso, tivemos redução de receitas em to dos os Estados, pela criação, por exemplo, do Fundo
Social de Emergência. Por um projeto que tem mérito
e que deve ser continuado, mas que o Governo Federal não executou como prometera, muitos Estados, inclusive o meu, tiveram perdas consideráveis com o
Fundef. Essas perdas precisam ser reconstituídas.
Perdemos também com a Lei Kandir, uma lei justa,
que precisa continuar, mas pela qual os Estados pa garam muito. Perdemos com as vinculações, que, a
meu ver, foram excessivas, embora tenham méritos
quanto às suas finalidades. Enfim, aos Estados, de pois de 88, não restou outra coisa senão fazer um
equilíbrio: cortar, cortar, cortar; ninguém tem mais o
que cortar, e isso revela uma situação de grande dificuldade para muitos Estados.
Na Bahia, por exemplo, graças a Deus, temos
mantido a situação sob controle. No entanto, não há
dúvida de que tudo o que aconteceu vai-nos levar à
perda da capacidade de investimento – no setor social, na área de infra-estrutura, enfim, investimentos
que resultem, sobretudo, na melhoria da qualidade de
vida das populações mais carentes.
A redução da capacidade de investimento dos
Estados, mesmo aqueles que fizeram como nós, um
equilíbrio fiscal antecipado, é, sem dúvida, conseqüência de nos últimos dez a doze anos não ter havido, em qualquer mudança tributária verificada, absolutamente nada que aumentasse a capacidade de receita dos Estados brasileiros.
É para isso que, neste momento, peço a aten ção, se é que tenho esse direito, de todos as Srªs. e os
Srs. Senadores. No momento novo com que a Nação
vai se defrontar, vejam com muito cuidado e carinho a
situação de todos os Estados brasileiros. Os nossos
Estados já fizeram o que estava nos seus limites, do
ponto de vista de ajustes. Agora, é preciso, portanto,
encontrar uma nova fórmula, para que possamos efetivamente realizar investimentos no setor social, na
área de infra-estrutura e na melhoria dos serviços pú-
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blicos, o que é clamado por todos os nossos cida dãos.
Esse é o apelo final que faço aqui aos Srs. Sena dores como representante da Bahia. Agradeço, mais
uma vez, tantas manifestações de confiança. Tenho a
certeza de que terei, em cada um dos senhores, um
amigo que irá me apoiar nas reivindicações legítimas
que vier a fazer em favor do meu estado, em favor de
todos os Estados brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Paulo Souto, o Senado da República, a um só tempo,
lastima e regozija-se com a ausência de V. Exª: lastima-se por perder um dos melhores de seus valores,
mas regozija-se pelo fato de saber que V. Exª irá para
o governo de um dos mais importantes Estados da
Federação brasileira. A Bahia pertence aos baianos,
mas a Bahia per tence também a todos os brasileiros,
conseqüentemente, nos interessamos por tudo quan to diga respeito aos mais legítimos e elevados interesses do povo baiano.
Neste plenário, todos se identificam com aque les que norteiam seu comportamento na vida pública
pela seriedade, pela correção e pela ética e V. Exª re presenta, Senador Paulo Souto, tudo isso. V. Exª sai
carregado de realizações do Senado, ainda que te nha sido curto o período em que nele esteve.
Antonio Carlos Magalhães é um descobridor de
valores, e V. Exª está entre as melhores descobertas
desse grande líder nacional, que é o ex e futuro Sena dor Antonio Carlos Magalhães. V. Exª é um dos me lhores valores da vida pública hoje. Portanto, cumpri mentos a ele também pela descoberta que fez para o
Brasil, para o Senado e para a Bahia.
Seja feliz no exercício de seu novo mandato
como governador da Bahia.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Gostaria de saber se é possível usar da palavra para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra a V. Exª por cinco minutos para uma co municação inadiável.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Agradeço a V. Exª.
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Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção
para dois projetos que tramitam há algum tempo nesta Casa. Eles dizem respeito, principalmente, a enchentes e vendavais, sinistros que ocorrem no Brasil.
Somos, por excelência, um país imprevidente.
Pude sentir isso quando exerci as funções de governador do meu Estado, Santa Catarina: para fazer frente aos imprevistos, nada havia no Orçamento. Em função disso, apresentei duas propostas com o objetivo
de criar um fundo de defesa civil nacional: de todo seguro que se fizer no Brasil, alguma coisa, pequena
que seja, irá para esse fundo. O mesmo acontecerá
relativamente ao imposto de renda a ser recolhido
junto à pessoa física e à pessoa jurídica.
A idéia buscou inspiração na Lei Rouanet, que,
de maneira semelhante, destina recursos a projetos
de arte, cinema, cultura e assim por diante. Por que
não fazer algo semelhante para criar um fundo de defesa civil no Brasil?
Dos valores arrecadados, Sr. Presidente, um
terço ficaria com a Defesa Civil nacional; o outro terço
iria para as defesas civis dos estados; o último terço,
para completar o inteiro, seria destinado a todas as
defesas civis dos mais de cinco mil municípios brasileiros. O objetivo é fornecer recursos para que as de fesas civis, quando acontecer o que vem ocorrendo,
possam prestar socorro imediato.
O que acontece hoje? Faz-se um levantamento
nos municípios que é encaminhado à defesa civil estadual; de lá, esse levantamento é encaminhado à defesa civil nacional. Como não há previsão orçamentária, uma medida provisória é editada e encaminhada
ao Congresso Nacional. Com isso, perde-se aproximadamente seis meses, mas a pinguela continua caí da e nem a escola nem o posto de saúde foram re construídos. Está aí o desastre, a calamidade.
Todos os anos vemo-nos diante de calamidades. Exemplo recente disso foi a tragédia de ontem no
Rio de Janeiro, que levou vidas e muito deixou para
ser reconstruído. E assim acontece no País inteiro. O
Natal, o Ano Novo e o Carnaval vêm com as enchentes de verão – se não são as enchentes, são as secas
– e continuamos imprevidentes.
Chamo a atenção, mais uma vez, para essas
duas propostas que tramitam na Casa. Precisamos
ser mais organizados e previdentes no Brasil. Por
isso, Sr. Presidente, ao apresentar minhas condolências aos irmãos que faleceram ontem, conclamo
meus pares a pensarem na reconstrução. Precisamos ser mais previdentes e organizados, pois de les te a oeste, do norte ao extremo sul, costumam acon -
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tecer catástrofes. Precisamos nos organizar melhor,
Sr. Presidente, nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para uma
comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, que ro assinalar um fato histórico hoje para o Congresso
Nacional, para o Senado Federal: pela primeira vez
na história das nações, o parlamento de uma nação
votou a instituição de uma renda básica de cidadania.
Para isso colaborou extraordinariamente o Se nador Francelino Pereira, do PFL, que deu um pare cer favorável à matéria – parecer de muita qualidade,
percepção e conhecimento. Nesse parecer, S. Exª
mostrou que percebeu a importância de se instituir no
Brasil uma renda básica incondicional.
Sr. Presidente, a partir de 2005, pelo projeto de
lei aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econô micos em caráter terminativo – há, porém, a necessi dade de mais uma votação -, teremos o direito, todos
os brasileiros e estrangeiros residentes há cinco anos
ou mais no Brasil, de receber uma modesta renda –
renda suficiente para nossas necessidades vitais. Ca berá ao Poder Executivo estabelecer o montante des sa modesta renda, levando em consideração a capa cidade econômica, a arrecadação financeira e o grau
de desenvolvimento do país.
Segundo a proposta do Senador Francelino Pereira, caberá ao Poder Executivo instituir gradualmen te, a partir de 2005, essa renda de cidadania. Essa
renda básica incondicional, nos primeiros momentos,
será concedida aos mais necessitados e assim será
até o momento em que a receberá todo brasileiro ou
estrangeiro aqui vivendo há cinco anos ou mais, não
importando sua origem, idade, sexo, condição civil ou
sócio-econômica. Em outras palavras, não importa se
a pessoa é homem ou mulher, se tem um mês de ida de ou cento e quarenta e cinco anos, se é casada, solteira, desquitada ou viúva, se tem este ou aquele
comportamento sexual, se é vermelha, amarela,
branca ou negra: todas as pessoas vão receber. Até
mesmo os mais ricos? Sim, só que vão contribuir pro porcionalmente mais para que eles próprios e todos
os demais venham a receber.
E quais as vantagens? Em primeiro lugar, será
eliminada a enorme burocracia de perguntar quanto a
pessoa está ganhando, no mercado formal ou infor mal, para saber se tem direito a receber a renda bási ca de cidadania. Em segundo lugar, será eliminado
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todo e qualquer sentimento de estigma ou de vergonha ao ter que dizer o quanto recebe. E, em terceiro
lugar, e isso é o mais importante, o cidadão saberá
que daqui para frente, nos próximos doze meses e daí
a cada ano, vai poder partilhar da riqueza da Nação
por ser brasileiro ou por ser aqui residente; da mesma
maneira que qualquer brasileiro pode tomar um banho de mar nas praias do Maranhão, qualquer um
também receberá esta renda modesta, podendo contar com ela.
Assim, Sr. Presidente, não mais teremos que ver
as crianças e os adolescentes mostrados no filme Cidade de Deus convivendo com o narcotráfico, a violência e a prostituição; ou aquelas pessoas que são
retratadas nas músicas de Hip hop, Rap, como “Do
homem na estrada”, dos Racionais MCs, de Mano
Brown, ou mesmo aquelas pessoas retratadas na
Triste Partida, do Patativa de Assaré, que diz:
(...)
Eu vendo meu burro
Meu jegue e o cavalo
Nós vamos a São Paulo
Morrer ou viver
Ai, ai, ai, ai
(...)
Feliz fazendeiro
Por pouco dinheiro
Lhe compra o que tem
Ai, ai, ai, ai
(...)
Meu Deus, meu Deus
Faz pena o nortista
Tão forte, tão bravo
Viver como escravo
No Norte e no Sul.
Diante da garantia de uma renda para cada ci dadão, Sr. Presidente, essa situação será substancialmente modificada.
Quero, portanto, cumprimentar o Senador Francelino Pereira, todos os Senadores da Comissão de
Assuntos Econômicos e o Senado Federal pela histórica decisão.
Tendo em vista que esta proposta está contida
no Programa de Governo do PT, a partir de 2005, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva saberá dar os
passos graduais para erradicar a fome, a pobreza e
garantir dignidade e liberdade a todos os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Eduardo Suplicy, a Mesa cumprimenta V. Exª pelo triunfo que obteve na luta obstinada em favor de uma
grande causa.
Cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 691, DE 2002
Susta o Decreto nº 4.489, de 28 de
novembro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado o Decreto nº 4.489, de 28 de
novembro de 2002, que “regulamenta o art. 52 da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, no
que concerne à prestação de informações à Secreta ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, pe las instituições financeiras e as entidades a elas equiparadas, relativas às operações financeiras efetua das pelos usuários de seus serviços”.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
A Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001, em seu art. 5º, previu a remessa à administra ção tributária da União, pelas instituições financeiras,
de informações protegidas pelo sigilo fiscal.
O artigo citado, contudo, remeteu ao Poder Executivo a definição de vários critérios, como periodici dade e valores, sob os quais tais informações seriam
prestadas.
Dessa forma, o Presidente da República editou
o Decreto nº 4.489, de 28 de novembro de 2002, es clarecendo quais operações devem ser consideradas
e, mais especificamente,os limites a partir dos quais
as informações devem ser enviadas.
Fica claro, pois, que a obrigação de fornecer in formações, antes inexigível por não possuir os requi sitos mínimos de especificidade, passa a ser devida
com a publicação do mencionado decreto.
Resta plenamente afrontado o inciso II do art. 5º
da Constituição Federal, segundo o qual ninguém
será obrigado afazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei. Como o ato aprovado pelo
Congresso Nacional não definiu aspectos fundamen -
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tais da obrigação, não poderia fazê-lo um mero decreto.
Definir o valor a partir do qual as informações
devem ser remetidas à Secretaria da Receita Federal
é provavelmente o aspecto mais importante da obri gação, não sendo aceitável que seja definido pelo Poder Executivo. Até porque os limites definidos – movimentação global de R$5.000,00 para pessoas físicas
e de R$10.000,00 para pessoas jurídicas – são flagrantemente reduzidos. Cer tamente os Legisladores
não tinham em mente valores tão baixos, bem como o
fato de que tais valores serão computados pela soma
mensal da movimentação.
Ressalte-se, ainda, que o mencionado decreto
(inciso I do art. 5º) prevê a alteração desses valores
pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, por ato
administrativo de hierarquia inferior. Se tal decreto for
mantido em vigor, é possível que em pouco tempo as
autoridades fiscais exijam a movimentação fiscal da
totalidade dos usuários de bancos.
Flagrante, pois, os excessos cometidos pelo
Presidente da República no ato em tela, sendo inevitável que o Congresso Nacional, com base em suas
atribuições previstas no art. 49, inciso V, da Carta
Magna, promova sua sustação por meio de decreto
legislativo.
Pelo exposto, espero contar com o apoio dos
Senhores Senadores para esta proposição.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Senador Jonas Pinheiro
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO Nº 4.489, DE 28 DE NOVEMBRO
DE 2002, DOU DE 29-11-2002
Regulamenta o art. 6 da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.
no que concerne à prestação de informações â Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, pelas instituições
financeiras e as entidades a elas equiparadas, relativas às operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
O Presidente da Republica, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 6 da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001,
Decreta:
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras e dá outras
providências.
O Presidente da Republica,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
....................................................................................
Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive
quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituição financeiras infor marão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus
serviços.
§ 1º Consideram-se operações financeiras, para
os efeitos
deste ar tigo:
I – depósitos à vista e a prazo, exclusive em conta de polpança;
II – pagamentos efetuados em moeda corrente
ou em cheques;
III – emissão de ordens de crédito ou documen tos assemelhados;
IV – resgates cio contas de depósitos à vista ou
a prazo,
inclusive de poupança;
V – contratos de mútuo;
VI – descontos de duplicatas, notas promissóri as e outros títulos de crédito;
VII – aquisições e vendas de títulos de renda
fixa variável;
VIII – aplicações em fundos de investimentos;
IX – aquisições de moeda estrangeira;
X - conversões de moeda estrangeira em moe da nacional;
XI – transferência de moeda e outros valores
para o exterior;
XII – operações cota ouro, ativo financeiro;
XIII – operações com carrão de crédito;
XIV – operações de arrendamento mercantil; o
XV – quaisquer outras operações de natureza
semelhante venham a ser autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou
outro órgão competente.
§ 2º As informações transferidas na forma do
caput; do artigo restringir-se-ão a informes relaciona dos com a identificação dos titulares das operações e
os montantes globais mensalmente movimentados,
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vedada a inserção de qualquer elemento que permita
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a
partir de efetuados.
§ 3º Não se incluem entre as informações de
que trata o artigo as operações financeiras efetuadas
pelas administrações direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 4º Recebidas às informações de que trata este
artigo, detectados indícios de falhas, incorreções ou
omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5º As informações a que refere este artigo serão observadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação
em vigor.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 264, DE 2002
Cria percentual de ingressos gratuitos nos espetáculos culturais para as finalidades que menciona.
Art. 1º Os cinemas, teatros e circos reservarão,
para acesso gratuito, 10% (dez por cento), no mínimo,
dos ingressos nos espetáculos públicos por eles ofe recidos, a profissionais da educação e a alunos das
escolas públicas de educação básica.
Art. 2º Os Estados e Municípios, por meio de
suas respectivas secretarias de educação e de cultura, poderão celebrar convênios com as pessoas físicas e jurídicas proprietárias dos cinemas, teatros e
circos para tomar efetivo o disposto no artigo anterior,
cobrindo a programação semestral, no caso dos cinemas, e cada temporada de espetáculos ou apresentações, no caso dos teatros e circos.
Parágrafo único. Legislação estadual e municipal
disciplinará os convênios, para assegurar que esta forma de gratuidade para acesso de profissionais da educação e de estudantes seja integrada às Propostas Pedagógicas dos estabelecimentos de ensino.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Têm sido freqüentes as iniciativas parlamentares de se conceder a vários segmentos da sociedade
a gratuidade ou meia entrada para eventos culturais e
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desportivos. Embora legitimas pela sua intenção e
pelo seu alcance, elas esbarram em duas dificulda des, que têm influído em sua tramitação legislativa ou
na sua execução:
a) colocam em dificuldade a operação
comercial dos promotores de eventos culturais e esportivos, não só limitando seus lucros como ameaçando sua viabilidade econômica;
b) multiplicam as exceções a ponto de
transformá-las em regra de maiorias.
Hoje, mais de 50% da população brasileira é
constituída de crianças, adolescentes, jovens e ido sos – todos objetos de gratuidade ou semi-gratuida de nesses pleitos. Se somadas a esses beneficiados
as categorias dos educadores e dos agentes de jus tiça e segurança, facilmente chegaríamos a lotar
nossos cinemas, teatros, circos, ginásios e estádios
com uma clientela de não-pagantes ou semi-pagan tes que inviabilizaria o empresariamento cultural.
Para equilibrar os efeitos da incidência da meia-en trada de estudantes e de menores, por exemplo, o
preço dos ingressos normais é elevado, fabricando
mais um tipo de exclusão em nossa sociedade – a
exclusão cultural.
Ora, o lazer, pelo art. 6º da Constituição Federal,
é um direito social, assim como a educação, a saúde,
a moradia. E que mais é o lazer humano do que a frui ção dos bens culturais acumulados pela sociedade?
O presente projeto de lei se caracteriza por dar
viabilidade e força pedagógica à idéia de se apoiar a
freqüência dos profissionais da educação nos even tos culturais.
Em primeiro lugar, excluem-se do benefício os
eventos esportivos.
Em segundo lugar, limita-se a exceção a um
percentual de vagas ou ingressos que é inferior à pró pria capacidade ociosa dos cinemas, teatros e circos.
Em terceiro lugar, vincula-se a gratuidade a um
programa municipal e escolar de fomento à cultura,
dando um caráter formativo e pedagógico ao que po deria se considerar inicial e tão somente um beneficio
a professores e a outros profissionais da educação,
baseado no seu baixo poder aquisitivo. Ou seja, as
escolas públicas de educação infantil, ensino funda mental e médio passam a contar com um programa
de incentivo à freqüência de seus alunos e profissio nais a sessões de cinema, teatro e de circo que certamente irão contribuir para o desenvolvimento e gosto
cultural da comunidade escolar.
Finalmente, embora não de importância menor,
é preciso registrar que a freqüência das crianças e
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dos adolescentes às sessões de cinema, de teatro e
dos circos se constitui em investimento fundamental
para o futuro desses empreendimentos culturais. So mente a fruição desses espetáculos ao vivo, desde a
mais tenra idade, criará numa população crescente um
hábito capaz de concorrer com a “pasteurização” cultural que bombardeia a população pelas telas de TV.
Com esses argumentos, a que se ajuntarão outros nas discussões parlamentares, espero contar
com o apoio de meus pares.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Mozarildo Cavalcanti.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 707, DE 2002
Com fundamento no § 2º do artigo 50 da Constituição Federal e no inciso I do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal requeiro, seja encaminhado expediente ao Ministro de Minas e Energia
para que este obtenha junto a Petrobrás informações
no que concerne à denominação dada ao último poço
descoberto na Bacia de Santos, anunciado recentemente pela empresa.
Justificação
A descoberta de petróleo de alta qualidade em
um poço exploratório na Bacia de Santos, anunciada
na segunda feira pela Petrobras, traz à baila a velha
discussão a respeito dos direitos de exploração comercial do óleo e do gás natural encontrados na pla taforma continental dos Estados do Paraná e de Santa Catarina. O poço recém descoberto recebeu a de nominação de 1-SCS-10 e fica junto a outros quatro
campos conhecidos – Tubarão, Coral, Estrela do Mar
e Caravela. Pelas referencias divulgadas pela Petrobras e segundo os critérios do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) a perfuração do novo
poço se em contra na área de litígio com o Paraná.
Daí a estranheza com a denominação de 1-SCS-10,
dada pela empresa brasileira de petróleo ao novo
poço. Face ao que requeiro da Mesa que encaminhe
expediente ao Sr. Ministro de Minas e Energia para
que este indague da Petrobras qual o critério que utilizou para localizar o poço em Santa Catarina, dando-lhe uma denominação indicativa daquele Estado?
O que se pede aqui é que a empresa apresente argu-
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mentos pelos quais atribuiu o domínio do novo poço
àquele estado e responda se estes argumentos são
compatíveis com o triângulo do IBGE, que vai até o limite de 200 milhas. Se a empresa tem conhecimento
de que, pelo critério da extensão do mar territorial até
200 milhas, a área de exploração econômica dos quatro poços pertence ao Paraná, segundo o IBGE? São
estas as indagações que desejo ver respondidas.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Olivir Gabardo.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 708, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 336, II, combinado com
o 338, IV, do RISF, requeremos urgência, para a PRS
nº 74, de 2002, advindo da Mensagem nº 338, de
2002 que “Solicita a retificação da Resolução nº 39,
de 2002, do Senado Federal, referente à contratação
de operação de crédito externo, no valor de até JPY
901.117.066,09 (novecentos e um milhões, cento e
dezessete mil e sessenta e seis ienes), de principal,
entre a República Federativa do Brasil e o Japan Bank
for Internatíonal Cooperation – JBIC, destinada a fi nanciar oitenta e cinco por cento dos equipamentos a
serem adquiridos pelo Ministério da Saúde para o
Projeto Hemodiálise.
Sala das Comissões, 10 de dezembro, de
2002. –
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REQUERIMENTO Nº 709, DE 2002
Senhor Prsidente,
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro urgência para
apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº 65, de
1999.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Geraldo Melo – Romero Jucá – José Agripino –
Gilberto Mestrinho – Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os re querimentos lidos serão votados após a Ordem do
Dia, nos termos do art. 340 do Regimento Interno do
Senado Federal.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, gostaria de uma informação sobre o requeri mento que acabou de ser lido. Quais os partidos que
assinam o requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – PSDB,
PMDB e PFL.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Quem assina pelo PSDB?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Sena dor Romero Jucá.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado. Pergunto isso porque foi dito
que foi assinado pelo Líder do Governo, e, pelo que
eu sei, a Liderança do Governo não conta para efeito
de número.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – É que S.
Exª representa uma coleção de lideranças.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito eclético.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão ) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 70, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 698, de 2002)
Projeto de Resolução nº 70, de 2002,
de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Resolução nº 2, de 2002, que autoriza a União a conceder garantia à operação
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de crédito externo, a ser celebrada entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o “Japan Bank for
International Cooperation (JBIC)”, no valor
equivalente a até trezentos milhões de dólares norte-americanos, de principal.
O Senador Gilberto Mestrinho, Relator da matéria designado da Comissão de Assuntos Econômicos,
encaminhou parecer à Mesa que será publicado na
forma regimental.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 1.280, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Resolução do
Senado Federal nº 70, de 2002, que Altera
a Resolução nº 2, de 2002, que “autoriza
a União a conceder garantia à operação e
crédito externo, a ser celebrada entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e o Japan
Bankfor International Cooperation –
JBIC, no valor equivalente a até
(US$300,000,000.00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos), de principal “.
Relator: Senador Gilberto Mestrinho
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Resolução nº 70, de
2002, de autoria do eminente Senador Romero Jucá,
que altera a Resolução nº 2, de 2002, que “Autoriza a
União a conceder garantia à operação de crédito externo, a ser celebrada entre o Banco Nacional de De senvolvimento Econômico e Social –BNDES e o Ja pan Bank for International Cooperation – JBIC, no valor equivalente a até US$300,000,000.00 (trezentos
milhões de dólares norteamericanos), de principal”.
O objetivo do presente projeto é corrigir falha
formal que compunha o processo de autorização
aprovado no início do ano pelo Senado Federal.
II – Análise
A Resolução do Senado Federal nº 2, de 2002
constitui-se em importante acordo financeiro internacional que viabilizou aporte de recursos para vários
setores da economia brasileira.
Entretanto, dada uma falha formal no parecer
for ne ci do pelo Ban co Central do Brasil, e cons tan te do processo que deu ori gem à resolução su pra ci ta da, acabou sen do aprovado in corretamente o
item referente às con di ções fi nan ce i ras do em préstimo.
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Assim, no último mês de outubro, o Banco
Central do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvi mento Econômico e Social comunicaram oficial mente ao Se nado Federal a ocorrência da referida
incorreção, de monstrando que desde o re gistro da
operação financeira, em 3-12-2001, o critério de se leção da taxa de juros seria a maior en tre a “Long
Term Prime Len ding Rate” ou à “Fiscal Investment
and Loans Program Rate”, incidente sobre o saldo
devedor do principal, semestralmente vencido. Des tarte, a presente resolução é fundamental para que
se corri ja a incorreção explicitada e se regularize a
situação do empréstimo ao BNDES, tão importante
para a recuperação do cres cimento Nacional.
III – Voto
Em face do exposto, bem como considerando a
inexistência de óbices de natureza regimental, legal
ou constitucional, voto pela aprovação da matéria,
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nos termos da emenda de redação abaixo, a fim de
garantir a precisão dos conceitos.
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1
“Art. 2º ...................................................
..............................................................
VIII – juros: a taxa anual equivalente à
“Long Term Prime Lending Rate” ou à “Fiscal Investment and Loans Program Rate”,
esta acrescida de 0,2%, vigentes na data do
desembolso, a que for maior, incidente sobre o saldo devedor do principal, semestralmente vencidos.“ (NR)
Sala da Comissão,
Relator.

–

Gilberto Mestrinho,
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão ) – O pare cer é favorável, com a Emenda nº 1, da CAE, de reda ção, que apresenta.
A cópia do parecer encontra-se à disposição
das Srªs e dos Srs. Senadores nas suas respectivas
bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão em conjunto do projeto e da emenda em
turno único.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da CAE, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovados o projeto e a Emenda nº 1 da CAE,
fica prejudicada a Mensagem nº 339, de 2002.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda ção final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 70, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.281, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu ção nº 70, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 70, de 2002, que altera a
Resolução nº 2, de 2002, que autoriza a Unido a conceder garantia à operação de crédito externo, a ser
celebrada entre o Banco Nacional de Desenvolvimen to Econômico e Social (BNDES) e o Japan Bank for
International Cooperation (JBIC), no valor equivalente
a até US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dóla res norte-americanos), de principal, consolidando a
Emenda de redação aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem bro de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcan ti _ Antero Paes de Barros _ Antonio Carlos Valadares – Carlos Wilson.
ANEXO AO PARECER Nº 1.281, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Altera a Resolução nº 2, de 2002, do
Senado Federal, que autoriza a União a
conceder garantia à operação de crédito
externo, a ser celebrada entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e o Japan Bank for
International Cooperation (JBIC), no valor
equivalente a até US$300,000,000.00 (tre zentos milhões de dólares norte-americanos), de principal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso VIII do art. 2º da Resolução nº 2,
de 2002, do Senado Federal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
VIII – juros: a taxa anual equivalente à
“Long Term Prime Lending Rate” ou à “Fiscal Investment and Loans Program Rate”,
esta acrescida de 0,2% (dois décimos por
cento), vigente na data do desembolso, a
que for maior, incidente sobre o saldo devedor do principal, semestralmente vencidos;
......................................................”(NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 699, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 71, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 1.197,
de 2002, Relator ad hoc: Senador Valmir
Amaral), que autoriza a República Federati-
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va do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até cinco mi lhões de dólares dos Estados Unidos da
América, de principal, com o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD).
A Presidência esclarece ao Plenário que pode rão ser oferecidas emendas à proposição até o encer ramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda ção final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 71, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.282, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu ção nº 71, de 2002
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 71, de 2002, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor equivalente a até
US$5,000,000.00(cinco milhões de dólares nor te-americanos), de principal, com o Banco Internacio nal para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem bro de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcan ti, Relator – Antero Paes de Barros – Antonio Car los Valadares – Carlos Wilson.
ANEXO AO PARECER Nº 1.282, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até
US$5,000.000.00 (cinco milhões de dóla-
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res norte-americanos), de principal, com
o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (Bird).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo no valor
equivalente a até US$5,000,000.00 (cinco milhões de
dólares norte-americanos), de principal, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird).
Parágrafo único. Os recursos advindos da ope ração de crédito referida no caput deste artigo destinam-se a financiar parcialmente o Projeto de Apoio à
Reforma dos Sistemas Municipais de Previdência
(Prev-Municípios).
Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – executor: Secretaria Executiva do Ministério
da Previdência e Assistência Social (MPAS);
IV – finalidade: financiar parcialmente o Projeto
de Apoio à Reforma dos Sistemas Municipais de Pre vidência (Prev-Municípios);
V – valor total: US$5,000,000.00 (cinco milhões
de dólares norte-americanos);
VI – prazo para desembolso: até 31 de dezembro de 2006;
VII – carência: 5 (cinco) anos;
VIII – amortização: 20(vinte) parcelas semestrais, consecutivas, no valor de US$250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos), vencendo a primeira em 15 de dezembro de 2007 e a última em 15 de junho de 2017;
IX – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base na taxa de juros interbancária oferecida em
Londres (Libor) semestral para o dólar nor te-americano, acrescidos de uma margem expressa como uma
porcentagem anual; a margem será igual a 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento), acrescida ou
subtraída da diferença entre a margem média de captação do Bird para cobrir empréstimos unimonetários
e a Libor para o período, apurada 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, exigida semestralmente, nas mesmas datas do pagamento dos
juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato;
XI – comissão de supervisão: 1% (um por cento)
sobre o montante total do empréstimo, sacados da
conta do empréstimo após a assinatura do Contrato.
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Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos financeiros poderão ser alteradas em função da data de assinatura do Contrato.
Art. 3º A autorização concedida por esta Reso lução deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhen tos e quarenta) dias, contado da data de sua publica ção.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imedia ta apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 700, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 72, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 1.200,
de 2002, Relator ad hoc: Senador Bello Parga), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o programa de Diversidade na Universidade.
À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1-PLEN
Substitua-se, no inciso II do art. 4º do Projeto de
Resolução nº 72 de 2002, a expressão “as alíneas a e
b do item I” por “o inciso I”.
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Justificação
Ao analisar mais detidamente a redação pro posta para o Projeto de Resolução nº 72 de 2002,
que autoriza a contratação de empréstimo externo
destinado ao Programa Diversidade na Universidade (Mensagem nº 325, de 2002), julguei por bem sugerir emenda de redação a um dos dispositivos da
proposição.
A emenda visa a corrigir um erro de técnica le gislativa e outro de conteúdo. No primeiro caso,
deve-se substituir a definição de “item” pela de “inciso”, este último correspondendo ao correto conceito
do tipo de dispositivo de que se trata. No segundo, de
acordo com a argumentação constante na análise,
fica claro que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deve observar as três condicionalidades
presentes no inciso I do art. 4º e não apenas as determinadas nas alíneas a e b.
Sala das Comissões, 10 de dezembro 2002. –
Osmar Dias.
EMENDA Nº 2-PLEN
Substitua-se, no inciso V do art. 2º do Projeto de
Resolução nº 72 de 2002, a expressão “três anos e
meio” por “três anos.
Justificação
Ao analisar mais detidamente a redação proposta para o Projeto de Resolução nº , de 2002, que
autoriza a contratação de empréstimo externo destinado ao Programa Diversidade na Universidade, jul guei por bem sugerir as seguintes emendas de redação aos dispositivos da proposição redação a um dos
dispositivos da proposição.
A emenda visa a corrigir erro no prazo previsto
de desembolso das parcelas da operação de crédito,
que foi equivocadamente lançado no projeto de resolução como sendo de três anos e meio, quando é, na
verdade, de três anos. O erro, provavelmente, foi derivado de equívoco de interpretação da tabela de fluxos
financeiros da operação apresentada pela Secretaria
do Tesouro Nacional e que acompanha o parecer daquele órgão, em que, por sinal, está inequivocamente
registrado o prazo de desembolso de três anos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro. – Osmar
Dias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Relator, Senador Romero Jucá.
PARECER Nº 1.283, 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, o parecer é favorável. Acatamos as duas
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O pare cer é favorável.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação em globo das emendas com
pareceres favoráveis.
Em votação as Emendas nºs 01 e 02, de Plenário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 72, de 2002, que
será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.284, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu ção nº 72, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 72, de 2002, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BMD), no valor de até US$5,000,000.00
(cinco milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o programa
de Diversidade na Universidade, consolidando as
Emendas aprovadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezem bro de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Caval canti – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Valadares – Carlos Wilson.
ANEXO AO PARECER Nº 1.284, DE 2002.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até
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US$5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os
recursos a financiar, parcialmente, o Programa de Diversidade na Universidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do
Senado Federal, a contratar operação de crédito ex terno com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$5,000,000.00 (cinco
milhões de dólares norte-americanos), destinando-se
os recursos a financiar, parcialmente, o Programa de
Diversidade na Universidade.
Art. 2º São as seguintes as condições financeiras
da operação de crédito externo a que se refere o art. 1º:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – valor: até US$5,000,000.00 (cinco milhões
de dólares norte-americanos);
IV – finalidade: financiar, parcialmente, o Proje to Diversidade na Universidade;
V – prazo de desembolso: até três anos;
VI – amortização: parcelas semestrais, consecutivas e de valores aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses a partir da data
prevista para o desembolso final e a última até o dia
15 de março de 2022, sujeita a alteração em função
da data de assinatura;
VII – juros: exigidos semestralmente, calculados com base no custo de captação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), correspondente
à taxa para Empréstimos Unimonetários Qualificados
apurada durante os 6 (seis) meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem razoável expressa em termos de percentagem anual,
devendo ser pagos ao longo do Contrato nos dias 15
dos meses de setembro e março, salvo alterações na
data prevista;
VIII – comissão de crédito: exigida semestralmente nas mesmas datas de pagamento dos juros e
calculada com base na taxa de 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não-desembolsado do empréstimo, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato;
IX – recursos para inspeção e supervisão gerais: US$50,000.00 (cinqüenta mil dólares norte-americanos), desembolsados em prestações trimestrais,
tanto quanto possível iguais.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 540
(quinhentos e quarenta) dias, contado da data de sua
publicação.
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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 Ministério da Educação,
das seguintes condicionalidades:
a) verificação do equacionamento da
previsão orçamentária relativa ao pagamento de encargos da operação no exercício de
2003;
b) elaboração do Regulamento operacional aprovada pelo BID;
c) criação da unidade executora do
programa com pessoal necessário e adequado para operá-la;
II – reconhecimento, pelo Banco interamerica no de Desenvolvimento (BID), do cumprimento, pelo
Ministério da Educação, das condicionalidades a
que se refere o inciso I.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imedia ta apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 701, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 89, de 2002 (nº 2.158/
99, na Casa de origem), que altera a Lei nº
9.871, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo para as ratificações de concessões e alienações de terras feitas pelos
Estados na faixa de fronteira, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.199, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Lúdio Coelho.
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A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 710, DE 2002
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento
Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para o PLC nº 89, de 2002.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Gilberto Mestrinho – José Agripino – Romero
Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Como os
itens nºs 5 a 24 exigem quorum qualificado, indago
dos Srs. Líderes se desejam que a votação se faça
com apenas 51 Srs. Senadores presentes ou se devemos adiar a votação para amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra o Senador Romero Jucá, Líder do PSDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.) –
Sr. Presidente, pondero que seria uma temeridade
colocar em votação emendas constitucionais com
quorum de 51 Senadores, precisando de 49 votos.
Portanto, a posição do PSDB é pelo adiamento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra o Sr. José Agripino, Líder do PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, pelas mesmas razões, o PFL opina pelo adiamento.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra o Sr. Nabor Júnior, Líder do PMDB.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC.) – Sr. Presidente, a Liderança do PMDB concorda com o adiamento, apesar de entender que amanhã também será
muito difícil votar essa matéria, que é revestida de
grande controvérsia.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Nabor Júnior, segundo o Evangelho, as agruras de
amanhã ficam por conta da Divina Providência.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra o Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.) –
Sr. Presidente, estou de acordo com o prognóstico de
V. Exª, previsto na Bíblia sagrada, de que amanhã a
Divina Providência encaminhará o estado atmosféri co necessário, inclusive aqui no Senado, para decidir mos melhor.
Sr. Presidente, o Bloco da Oposição concorda
com o adiamento da votação para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Fica, então,
adiada para amanhã a votação dos itens mencionados.
São os seguintes os itens adiados:
– 5 –
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)
(Votação nominal)
Votação, 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
Pareceres sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral,
– 1º pronunciamento (sobre as Propostas): favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ, que
apresenta; encaminhando os Requerimentos de
destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela prejudiciali dade das 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, que trami tam em conjunto; e
– 2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs
106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a dis cussão em primeiro turno): favorável às Emendas nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146,
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; favorável, nos termos de subemendas, às
Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
prejudicialidade das Emendas nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112, 113,
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115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239.
A matéria constou da pauta da sessão deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua votação adiada pra hoje.
– 6 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
– 7 –
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 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.
– 8 –
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 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 ór gãos que especifica, limites nas dotações das respectivas propostas orçamentárias.

780

ANAIS DO SENADO FEDERAL

25306 Quarta-feira 11

DEZEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– 9 –
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 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
– 10 –
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)
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 Tribu nal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de va ras da Justiça Federal especializadas em processar e
julgar os crimes financeiros.
– 11 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jef ferson 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.
– 12 –
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)
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 Consti-
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tuição Federal, para estabelecer princípio relativo à
composição dos Tribunais Superiores.
– 13 –
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)
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.
– 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 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.
– 15 –
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)
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.
– 16 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney
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Suassuna, que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.
– 17 –
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)
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.
– 18 –
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)
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.
– 19 –
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 5, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador José
Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parla mentar e as férias forenses coletivas.
– 20 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Se -
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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.
– 21 –
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)
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.
– 22 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 16, de 2002, tendo como
primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti,
que altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina percentual do IR e IPI para aplicação de
recursos em Instituições Federais de Ensino Superior
localizadas na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Luiz Otávio.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária de 5 do corrente.
– 23 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 21, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do artigo 6º da Constituição
Federal (acrescenta aos direitos sociais o direito à alimentação), tendo
Parecer favorável, sob nº 783, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Sebastião Rocha.
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A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária de 5 do corrente.
– 24 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 52, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 52, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Roberto Requião, que
acrescenta inciso e parágrafo único ao art. 49 e inciso
ao art. 84 da Constituição Federal (competências pri vativas do Congresso Nacional e da Presidência da
República relativos aos atos internacionais), tendo
Parecer favorável, sob nº 861, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa ordinária de 5 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 25:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2001
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2001, tendo como primeira signatária a Senadora Marina Silva, que altera o inciso II do § 7º do art. 201 da
Constituição Federal para regulamentar a aposenta doria do extrativista vegetal, tendo
Parecer favorável, sob nº 784, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador José Eduardo Dutra.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas ordinárias, em fase de discus são, em primeiro turno, quando poderão ser ofereci das emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.
Transcorre, hoje, a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe rativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 26:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2002, de
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iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pública,
que altera a redação do § 3º do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, e dá ou tras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.194, de 2002, da Comissão Mista de Segurança Pública, Relator: Deputado Moroni Torgan, sobre a Emenda nº 1, de Plenário.
A Presidência esclarece ao Plenário que a ma téria será submetida a dois turnos de discussão e votação, nos termos do art.143 do Regimento Comum.
Discussão, em conjunto, do projeto e da emen da, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2002
Requeiro nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da expressão “inclusive”
contida na redação do inciso I do art. 4º da Lei nº
10.201/2001, proposta no art. 1º do Projeto de Lei do
Senado nº 108, de 2002.
Justificação
Os Corpos de Bombeiros Militares de acordo
com a Constituição Federal, art. 144, pertencem à Segurança Pública. Entretanto a Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, ao instituir o Fundo Nacional de Segurança Pública não contemplou essas instituições.
O PLS nº 108/2002 busca reparar esta injustiça. Porém, no art. 4º, inciso I, do PLS a palavra “inclusive”
torna o texto ambíguo, podendo haver entendimento
de que a regra não alcance os Corpos de Bombeiros
independentes (situação atual de 18 estados da Federação e do Distrito Federal), beneficiando somente
as instituições que ainda per tencem às Polícias Militares. Portanto, a supressão solicitada visa conceder
igualdade de tratamento, tanto para as instituições
vinculadas à Polícia Militar, como às independentes,
que contam com alta credibilidade junto à nossa sociedade pelos excelentes serviços prestados, e que, da
mesma forma, encontram-se em dificuldade para driblar suas carências, tanto na parte de reequipamento,
como de treinamento e qualificação de pessoal.
Para que o texto se torne mais claro e objetivo
reitero o pedido de mudança redacional do projeto.
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Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Senadora Maria do Carmo Alves – PFL/SE.
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2002
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separa do, da expressão “inclusive”, constante do inciso I do
art. 4º da Lei nº 10, de 2001, na redação dada pelo art.
1º do Projeto de Lei do Senado 108, de 2002.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação os requerimentos de destaque para a votação em
separado da expressão lida.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A expressão destacada será apreciada oportu namente.
Em votação o projeto, ressalvada a emenda e a
expressão destacada.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a expressão “inclusive”, constante
do inciso I do art. 4º da Lei nº 10.201, de 2001, na re dação dada pelo art. 1º do projeto, destacada.
Com a palavra a Senadora Heloísa Helena, para
o encaminhamento da votação, nos termos do art.
300, inciso XVIII, do Regimento Interno.
Trata-se de requerimento de destaque, de auto ria de V. Exª, Senadora Heloísa Helena, nos termos
do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, para a votação em separado da expressão “inclusive”, cons tante do inciso I do art. 4º da Lei nº 10.201, de 2001,
na redação dada pelo art. 1º do Projeto de Lei do Se nado Federal nº 108, de 2002.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, há um requerimento de igual teor,
pelo que me parece, da Senadora Maria do Carmo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Exata mente.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Trata-se de destaque para que seja retirado um ter mo, apenas para que sejam garantidas as estruturas
dos Corpos de Bombeiros nos Estados. Em alguns
Estados, a própria estrutura do Corpo de Bombeiros
não está mais vinculada à estrutura da Polícia Militar.
O termo “inclusive” poderia viabilizar uma dependên cia que não necessariamente existe nos Estados.
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Então, é fundamental que seja retirada a palavra
“inclusive”. Ao Relator caberá uma emenda de redação para colocar apenas “e”: Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros.
Não é algo que comprometa o texto e, com certeza, o Senador Romero Jucá, por mais que goste de
votar sempre contra o que proponho, votará favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – As Srªs e
os Srs. Senadores que aprovam o destaque votarão
“sim” e, nesse caso, a expressão será retirada do texto.
Como vota o Líder do Governo?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “sim”, junto com a Senadora Heloísa Helena, até
porque, num futuro bem próximo, estaremos votando
juntos outras matérias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Romero Jucá, a Mesa deseja retificar aquilo que, por
meu próprio encaminhamento, foi equivocado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, voto com a Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Então, V.
Exª vota “não”.
Como vota o PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Como
vota o Líder do PMDB?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presidente, a Liderança do PMDB vota “não”, apoiando o
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Como
vota o Líder da Oposição?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Portanto, foi rejeitado.
A expressão será retirada do texto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação a Emenda nº 1, de Plenário, que tem parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Uma vez que a Comissão Mista de Segurança
Pública encerrou seus trabalhos, a matéria vai à Co missão Diretora do Senado Federal para a redação
do vencido para o segundo turno regimental.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002.
(Da Comissão Mista Especial destinada a
levantar e diagnosticar as causas e efeitos
da violência que assola o País)
Altera a redação do § 3º do art. 4º da
Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevere iro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O FNSP apoiará projetos na
área de segurança pública, destinados, dentre outros, a:
(*) I – reequipamento das polícias es taduais, inclusive corpo de bombeiros;
..............................................................
III – sistemas de informações, de inteli gência e investigação, bem como de estatísticas policiais;
..............................................................
VI – informatização”. (NR)
Art. 2º O art. 4º, § 3º da Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 3º Só terão acesso aos recursos do
FNSP o ente federado que tenha instituído,
em seu âmbito, plano de segurança pública,
ou Município que mantenha guarda municipal ou policiamento comunitário e Conselhos de Segurança Pública, visando à obtenção dos resultados a que se refira o pa rágrafo anterior.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(*) a expressão “inclusive”, constante no inciso I do art. 4º, da Lei
nº 10.201, de 2001, foi rejeitada e será retirada do texto.

EMENDA Nº 1 – PLEN
Art. 2º O § 3º do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte re dação:
“Art. 4º ................................................................

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

...........................................................................
§ 3º Só terão acesso aos recursos do FNSP:
(NR)
I – o ente federado que tenha instituído, em seu
âmbito, plano de segurança pública;
II – o município que mantenha guarda municipal
ou realize ações de policiamento comunitário ou, ain da, implante Conselho de Segurança Pública, visando à obtenção dos resultados a que se refira o parágrafo anteior; ou
III – o município que, não mantendo guarda municipal, comprometa-se em aplicar os recursos do
FNSP em programas educacionais de prevenção de
ilícitos, iluminação pública, saneamento, lazer e qua isquer outras ações que contribuam, decididamente,
na prevenção primária de segurança pública.” (AC).
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 27:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 561, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 561, de 2002
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.072, de 2002, Relator: Senador Geraldo Melo), que autoriza o Governo do
Estado do Pará a alienar terras de propriedade desse Estado, até o limite de 16.000
(dezesseis mil) hectares, à Sococo – Agroindústrias da Amazônia Ltda.
Ao projeto não foram oferecidas emen das perante a Mesa no prazo regimental.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 561, DE 2002
Autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar terras de propriedade desse Estado, até o limite de 16.000 (dezesseis mil) hectares, à Sococo – Agroindústrias da Amazônia Ltda.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Congresso Nacional, à vista do pedido
que lhe foi dirigido e devidamente instruído, autoriza o
Governo do Estado do Pará a alienar terras de propri edade desse Estado, até o limite de 16.000 (dezesse is mil) hectares, à Sococo – Agroindústrias da Amazô nia Ltda., de acordo com o processo administrativo
formalizado.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 28:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 565, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 565, de 2002 (nº 1.777/
2002, na Câmara dos Deputados), que apro va o ato que outorga concessão à Fundação
Três Fronteiras para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Nanuque, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.198, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 565, DE 2002
(Nº 1.777/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são à Fundação Três Fronteiras para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Nanuque, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de outubro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Três Fronteiras para executar,
por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi -
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vamente educativos, na cidade de Nanuque, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Consulto as Lideranças se concordam com a
votação de um requerimento que acaba de chegar à
Mesa. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º secretário em exercício, Senador Antero Paes
Barros.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 713, DE 2002
Nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, solicitamos urgência para
o Projeto de Lei da Câmara no 80/2002, que “dispõe
sobre as empresas de asseio e conservação”.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
José Agripino – Antero Paes de Barros – Nabor
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço cinco minutos de análise para
conhecer melhor o projeto antes da votação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O processo encontra-se sobre a mesa e será oferecido a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, enquanto
a Assessoria examinará o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
volto a falar com o Senador Romero Jucá a respeito
da vinda do Ministro da Fazenda Pedro Malan, acordada a princípio para o próximo dia 17, para que S.
Exª explique o acordo do Fundo Monetário Internacional com o Governo brasileiro.
Ressalto que estamos de acordo que, em vez
de ser realizada a sessão de discussão desta matéria
no plenário do Senado, para o qual foi aprovada, seja
efetivada na reunião da Comissão de Assuntos Eco nômicos – o Senador Lúcio Alcântara inclusive prontificou-se a organizá-la.
Sr. Presidente, como está previsto que a Mesa
do Congresso solicitará a prorrogação dos trabalhos
para além do dia 15 de dezembro, para efeito de vota-
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ção da Lei Orçamentária, que será concluída, a prin cípio, segundo o Senador Sergio Machado, no dia 19,
peço também que o Senado proceda à votação da quelas matérias que são de sua exclusiva competên cia, como, por exemplo, ouvirmos o Ministro Pedro
Malan a respeito do acordo com o FMI, que, aliás,
deve ser examinado pelo Senado Federal. Requeiro,
inclusive, que o Presidente do Senado solicite ao Mi nistro Pedro Malan o encaminhamento dos documen tos a fim de que sejam distribuídos previamente aos
Senadores.
Além disso, no caso de o Presidente Fernando
Henrique Cardoso encaminhar ao Senado Federal os
nomes dos Diretores e o do Presidente do Banco Cen tral, pleiteio, ainda, que possamos examiná-los na próxima semana. Espero que esse procedimento seja adotado por ocasião da convocação extraordinária.
Gostaria de ouvir o Senador Romero Jucá a respeito da convocação do Ministro Pedro Malan, acorda da pelos requerentes. Aliás, será a última oportunidade
de S. Exª dialogar conosco sobre a política econômica
do Governo Fernando Henrique, de que é Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Romero Jucá, como Líder do
Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a Liderança do Governo já confirmou a presença do
Ministro Pedro Malan para o dia 17 de dezembro, na
Comissão de Assuntos Econômicos, em entendimen to com o Senador Eduardo Suplicy.
É importante registrar que se trata de mais uma
vinda do Ministro Pedro Malan, que já debateu, inú meras vezes, no plenário e na Comissão de Assuntos
Econômicos, a questão econômica brasileira.
Portanto, realizaremos, com satisfação, esse
debate no dia 17 a fim de clarificar uma série de questões. Só esperamos que até essa data – e vou falar
isso depois – o Governo novo do PT já tenha indicado
os nomes do Banco Central, para que não fiquemos
na indefinição que estamos agora.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senado res Eduardo Suplicy e Romero Jucá, informo a V.
Exªs. que, para que isso seja possível, regimental mente é necessário que os Presidentes do Senado e
da Câmara incluam tal convocação no objeto das tra tativas a serem encaminhadas no período extraordi nário de funcionamento do Congresso Nacional, ou
seja, após o dia 16. Mas levarei, portanto, à Mesa,
para que a reivindicação de V. Exªs. seja considerada.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com respeito à consulta de V. Exa, agora que a assessoria examinou, respondo que sim, estamos de acordo. Também estou encaminhando a V. Exa um requerimento no sentido de que possam ser apreciados
conjuntamente os projetos de lei dos Senadores Ra mez Tebet e Roberto Requião, relativamente à isen ção de ICMS para a cesta básica. A matéria já foi objeto de consideração, ambos estão de acordo com a
tramitação conjunta.
Finalmente, venho sugerir que, por ocasião da
prorrogação dos trabalhos, alguns projetos sejam
também apreciados, dentre os quais o projeto de lei
que institui a Renda de Cidadania, porque assim po deria ser feita a segunda votação na semana que
vem, completando o processo. Mas haverá outros
projetos que certamente as Lideranças encaminharão a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento de V. Exª será lido na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A leitura
foi procedida, mas o Requerimento nº 713, de 2002,
será votado na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento nº 708, de
2002, de urgência, lido no Expediente para o Projeto
de Resolução nº 74/2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento nº 713, de
2002, de urgência, lido anteriormente para o Projeto
de Lei da Câmara nº 80, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pas sa-se agora à apreciação do Requerimento nº 709, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 65, de 1999.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço verificação de quorum,
juntamente com os Senadores Pedro Simon, Casildo
Maldaner e Carlos Wilson.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem o apoiamento regimental.
Será feita, portanto, a votação nominal.
O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, em nome da Liderança do PDT, a Banca da se declara em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O PDT
está em obstrução.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, em nome da Liderança do Bloco de
Oposição, do PT e do PPS, declaramo-nos em obs trução.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O PT
está em obstrução.
A Presidência solicita às Srªs e aos Srs. Sena dores que se encontram em seus gabinetes que ve nham ao plenário para uma votação nominal.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, o PSB, por meu intermédio,
declara-se em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O PSB
também está em obstrução.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, para que fique bem claro, declara mo-nos em obstrução, porque não somos favoráveis
à votação desse projeto de lei, na forma como está
apresentado. Seríamos favoráveis ao substitutivo do
Senador José Eduardo Dutra ou às emendas do Se nador Pedro Simon relativas a essa denominada “Lei
da Mordaça”.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O PT
está em obstrução.
A Presidência solicita às Srªs e aos Srs. Sena dores que compareçam ao plenário para a votação
nominal.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Indago aos Srs. Líderes do PFL, do PSDB e do
PMDB se desejam orientar suas Bancadas.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo e a Liderança
do PSDB encaminham o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O PSDB
e o Governo votam “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, mesmo entendendo que há divergências com
relação à matéria no PFL, o Líder vota “sim” e recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Liderança do PFL recomenda o voto “sim”.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presidente, a Bancada do PMDB libera seus integrantes
para votar de acordo com suas consciências.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Ban cada do PMDB está liberada.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho uma
dúvida e gostaria de recorrer a V. Exª. Meu Partido
está em obstrução, mas gostaria de votar contra a
matéria. Estando em obstrução, não posso votar? Eu
gostaria de sugerir também que se adotasse o mes mo critério adotado, a mesma estratégia com relação
à Reforma do Judiciário. Dessa forma, não votaremos
nunca. Era apenas uma sugestão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
não está impedido de votar.
A obstrução significa apenas a não-contabilização de faltas daqueles que eventualmente não com parecerem ao plenário. (Pausa.)
Lembro ao Senador Eduardo Suplicy que S. Exª
terá de votar por ter apoiado o pedido de verificação.
O Senador Eduardo Suplicy, onde quer que se
encontre, é convidado a exercer já, não o seu direito,
mas a sua obrigação de voto, sob pena de cair o pedido de verificação.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Presidente, pediria a palavra para declarar que o PL tam bém está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O PL
está em obstrução.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que ainda não
votaram que exerçam seu direito de voto. (Pausa.)
Se todos os Srs. Senadores já votaram, a Mesa
encerrará a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.285, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº
108, de 200 2.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado nº 108, de 2002, que altera a redação do § 3º
do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública –
FNSP, e dá outras providências, consolidando a
Emenda nº 1-Plen e o Destaque de Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 2002. – Edison Lobão – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Valadares – Mozarildo Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 1.285, DE 2002
Altera a redação do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que
institui o Fundo Nacional de Segurança
Pública – FNSP, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Votaram
SIM 17 Senadores; e NÃO 10.
Houve 6 abstenções.
Total: 33 votos.
Não houve quorum. Portanto, o requerimento
fica prejudicado.
A Presidência deixa de consultar o Plenário so bre a leitura e votação do requerimento de urgência,
para o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2002, por
falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, redação do vencido para o segundo turno, que,
nos termos do art. 143 do Regimento Comum, será

“Art. 4º ...................................................
I – reequipamentos das polícias estaduais e dos corpos de bombeiros;
..............................................................
III – sistemas de informações, de inteligência e investigação, bem como de estatísticas policiais;
..............................................................
VI – informatização.
..............................................................
§ 3º Só terão acesso aos recursos do
FNSP:
I – o ente federado que tenha instituído, em seu âmbito, plano de segurança pública;
II – o Município que mantenha guarda
municipal ou realize ações de policiamento
comunitário ou, ainda, implante Conselho de
Segurança Pública, visando à obtenção dos
resultados a que se refira o § 2º; ou
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III – o Município que, não mantendo
guarda municipal, comprometa-se em aplicar os recursos do FNSP em programas
educacionais de prevenção de ilícitos, iluminação pública, saneamento, lazer e quaisquer outras ações que contribuam, decididamente, na prevenção primária de segurança
pública.
.....................................................“(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O pare cer vai à publicação.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.286, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 582, de
2002 (nº 2.235, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio
Comunicações Vale do Rio Jari (Rádio
Comunitária Vale do Jari FM) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Laranjal do Jarí, Estado do Amapá.
Relator: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 582, de 2002 (nº 2.235, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Rádio Comunicações
Vale do Rio Jarí (Rádio Comunitária Vale do Jari FM)
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Laranjal do Jari, Estado do Amapá.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 822,
de 2002, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1.623, de 16 de agosto de 2002, que autoriza a ex ploração 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 Comu nicações ao Presidente da República, documento
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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 Associação Comunitária de Rádio Comunicações Vale do Rio Jari (Rádio
Comunitária Vale do Jari FM):
• Presidente

Watiza Nascimento de Sousa

• Vice-Presidente

Enoque Ximenes de Sousa

• 2º Secretário

Josias da Costa de Sousa

• 2º Tesoureiro

Dalcir Lobato Barbosa

• Diretor de Operações

Joilson Costa de Sousa

• Vice Diretor de Operações

José Maria Flexa Barbosa

• Diretor Cultural e Comunicação Social Francisco Silva da Rocha
• Vice Diretor Cultural e Comunicação Social Maria Salete Sousa da Rocha
• Diretor de Patrimônio

Jacy da Cruz Monteiro

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 César Bandeira.
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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 582, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, fi cando ca racterizado que a Associação Co munitária
de Rádio Comunicações Vale do Rio Jari (Rádio Comunitária Vale do Jari FM) atendeu a todos os requi sitos técnicos e le gais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
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Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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za a Associação Rádio Comunitária Araguari a executar, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ferreira Gomes, Estado do Amapá.
Relator: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 583, de 2002 (nº 2.239, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Araguari a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ferreira Gomes, Estado do Amapá.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 822, de
2002, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.626,
de 16 de agosto de 2002, 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 Associação Rádio Comunitária Araguari:
• Presidente
• Vice-Presidente
• Secretário
• Tesoureiro
• Diretor Administrativo

Gerson Valente Anzier
Walmir Gouveia Rodrigues
Leila Ramos de Souza
Valdei Barbosa Mira
Wellington Bezerra de Oliveira

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 César Bandeira.
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

PARECER Nº 1.287 DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de
2002 (nº 2.239, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autori-

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
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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 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 583, de 2002, evidencia o cumprimen to das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracteriza do que a Associação Rádio Comunitária Araguari
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, 10 de dezembro de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Retornamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo mencionar nesta tribuna, e desejo
também que esta minha homenagem fique registrada
nos Anais desta Casa, que, no dia 03 de dezembro,
Dom Henrique Froehlich, conhecido em Mato Grosso
como o Bispo da Floresta e que, atualmente, é Bispo
Emérito de Diamantino, está comemorando o seu ju bileu de ouro sacerdotal – cinqüenta anos de vida dedicada a Deus, sem esmorecimentos, sem dúvidas,
sem retrocessos.
Dom Henrique Froehlich nasceu no Rio Grande
do Sul, no Município de Santa Cruz do Sul, em 22 de
junho de 1919. Foi o caçula de uma família de doze filhos. Criado num ambiente religioso, foi fácil ao pequeno Henrique aceder ao convite para tornar-se seminarista, preparando-se para ser padre. Em 03 de
dezembro de 1952, o jovem Henrique ordenou-se sacerdote.
Padre Henrique saiu, então, em missão, em
nome da Igreja. Foi mandado para o Estado de Mato
Grosso. Naquele tempo, uma longa e difícil viagem do
Rio Grande do Sul até aquele Estado. Radicou-se, inicialmente, em Utiariti, distante 450 quilômetros da capital, Cuiabá. Lá seria a sede de sua primeira missão.
Ali teve seus primeiros contatos com os índios de
Mato Grosso e deles não se afastou mais. Ajudou-os
muito no que eles precisavam e ensinou a eles de
acordo com sua missão, sem, no entanto, jamais desrespeitar-lhes os costumes nem a cultura.
Depois de conhecer várias tribos indígenas e de
negociar entre elas e os seringueiros e entre elas e
outros ocupantes de terra em Mato Grosso, quando
conseguia sempre estabelecer a paz e a concórdia,
Padre Henrique foi ficando conhecido, respeitado e
amado por toda aquela população.
Em fins de 1961, Padre Henrique foi mandado
para Diamantino como Superior da Missão. Lá fez a
revolução à sua maneira. Uma revolução no jeito de
trabalhar, de modo que os produtores dali pudessem
tirar mais proveito da terra e conseguir vender o pro duto do seu trabalho.
Em 20 de fevereiro de 1972, Padre Henrique foi
sagrado Bispo, na Matriz de Santa Cruz do Sul, sua
terra natal, mas voltou logo para Mato Grosso. Já
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como Dom Henrique, continuou com seu trabalho de dicado e firme, em Diamantino. Em 1982, foi mandado
para a diocese de Sinop. Ali ele trabalhou durante vá rios anos.
Quando fez 75 anos de idade, Dom Henrique foi
afastado de suas funções de Bispo responsável por
aquela diocese e passou a ser considerado Bispo
Emérito. Porém, não quis voltar à sua terra natal, o Rio
Grande do Sul. Já estava há muitos anos no meio da quele povo mato-grossense tão amado por ele e que
também tanto o amava. Permaneceu em Mato Gros so, na condição de Bispo Emérito de Diamantino.
Dom Henrique saiu de tão longe para dedicar
toda a sua vida aos mato-grossenses. E nós, naturais
daquele Estado ou nele moradores, agradecemos a
Deus a grande bênção que nos concedeu, mandan do-nos esse Seu servo maravilhoso, que soube,
como ninguém, conciliar interesses antagônicos,
evangelizar índios sem lhes tirar a identidade, orientar
trabalhadores, colonos, cuidar do meio ambiente e,
mais que tudo, conquistar a amizade sincera de to dos, sem distinção.
De nossa parte, desejamos a Dom Henrique
Froehlich, nesta comemoração de seus cinqüenta
anos de sacerdócio, as mais efusivas bênçãos de
Deus, com muita saúde, muita paz, a mesma firmeza
nos propósitos e no trabalho, o mesmo desprendi mento em servir o homem como a criatura de Deus.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinhe iro, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, notícia importante de
hoje demonstra que o BNDES vai, ao concluir este
exercício, liberar um total de R$35,7 bilhões, o que
significa mais de US$10 bilhões em empréstimos.
O curioso, Sr. Presidente, é que o BNDES desti nou, desses R$35,7 bilhões, cerca de 36,4% desse
dinheiro para o Estado de São Paulo. Aqui sempre ouvimos os discursos sobre o desenvolvimento regio nal, e o BNDES, um banco criado para promover o
desenvolvimento econômico e social do País, continua praticando a concentração de recursos tanto no
que se refere à questão regional quanto ao que diz
respeito às empresas de grande por te. Se analisar -
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mos o percentual de recursos liberados pelo BNDES
para as grandes empresas, chegaremos à conclusão
de que 90% dos recursos do BNDES foram liberados
para empresas de grande porte. O pior é que esta
constatação é a comprovação de que as empresas
que mais demandaram recursos foram aquelas que
vieram ao nosso País – empresas estrangeiras, portanto – para adquirir as empresas estatais. Nossas
empresas estatais foram vendidas a empresas estrangeiras, na sua grande maioria ou, pelo menos,
num percentual elevado de suas ações, com financiamento de recursos nacionais.
E aqui é sempre bom lembrar que não há quem
faça um discurso contra o capital estrangeiro, mas,
sim, contra o empresário estrangeiro que chega ao
nosso País e aqui investe com o dinheiro nacional. É
contra isso que sempre nos postamos, Sr. Presidente.
Este relatório do BNDES revela, portanto, que,
se o novo Governo quiser implementar uma política eficiente de combate à fome, à pobreza, à miséria e pro mover o desenvolvimento regional, terá que rever a política do BNDES, precisará colocá-lo como instrumento
de desenvolvimento econômico e social voltado a todas as regiões do País, não com essa enorme concentração de 36,4% dos recursos investidos no Estado de
São Paulo. É claro que isso concentra ainda mais o desenvolvimento – já por demais concentrado – em ape nas um Estado da Federação. Não estamos aqui con tra o desenvolvimento de São Paulo, o que pregamos é
que haja uma desconcentração dos recursos, uma
melhor distribuição dos recursos, para que possamos
ter o desenvolvimento de outros Estados.
Sr. Presidente, já perdi a esperança de que seja
votado ainda nesta Legislatura um projeto que apre sentei. Como V. Exª e eu estaremos na próxima legislatura, acredito que ele será votado; projeto que pro põe exatamente uma melhor distribuição dos recursos do BNDES. Aliás, ele poderia ser analisado pela
equipe de transição do Governo do PT, pois propõe
que 50% dos recursos do BNDES sejam destinados
ao financiamento de pequenas empresas. (Pausa.)
Sr. Presidente, darei um aparte às pessoas que
se encontram na parte de trás no plenário, porque
não estou conseguindo falar neste momento. Está
muito alta a voz da nossa Ministra do Meio Ambiente,
e eu não estou conseguindo me concentrar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Senadora pede perdão a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Na verdade,
eu estava querendo ouvir o que dizia a Ministra do
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Meio Ambiente e me desconcentrei no que estava fa lando. (Pausa.)
Muito obrigado.
Então, Senador Gilvam Borges, o que prego é a
desconcentração do desenvolvimento por meio do
BNDES, que é um instrumento poderoso de desen volvimento, mas que vem sendo utilizado para con centrar cada vez mais os investimentos.
O meu projeto propõe que 50% dos recursos
do BNDES sejam destinados ao financiamento de
pequenas empresas, porque 70% dos empregos em
nosso País são gerados, exatamente, pelas peque nas empresas. É certo que o presidente eleito, o
Lula, já deixou claro que o projeto de combate à
fome, o “Fome Zero”, não pretende ser definitivo; é
um projeto que pretende ser emergencial: combater
a fome nesse momento em que milhares de brasilei ros estão com essa necessidade, porque não conse guem se alimentar regularmente uma vez por dia.
Entretanto, se a política principal deve ser a de gera ção de empregos, não vejo um caminho mais curto
para a geração de empregos que a dos investimen tos feitos em pequenas empresas. Desse modo, o
BNDES pode cumprir esse papel fundamental na ge ração de empregos.
O meu projeto está para ser votado na Comis são de Assuntos Econômicos. Como eu disse, não foi
votado, mas espero ainda poder votá-lo aqui no ano
que vem.
De outro lado, uma outra notícia diz que, no ano
que vem, haverá um crescimento na venda de tratores e máquinas agrícolas de 35%. Aí, chamo a aten ção também da equipe de transição e dos Senadores
que compõem a base de apoio do novo Governo, que
isso só se concretizará se nós tivermos a manuten ção... Senador José Alencar, Vice-Presidente da Re pública eleito, isso é muito importante, para o qual
peço a atenção de V. Exª, como empresário que é,
porque este é um assunto que vem sendo tratado
quase que diariamente pelos empresários e agriculto res brasileiros. Recentemente, tive uma reunião com
o presidente da Ford/New Holland, que estava muito
preocupado com a situação em que se encontra o
Moderfrota – um programa que foi criado para financi ar equipamentos e máquinas agrícolas e que propor cionou uma evolução muito grande na modernização
do parque de máquinas do País. Sem dúvida alguma,
esse programa é a grande iniciativa do Governo Fer nando Henrique Cardoso. Temos de reconhecer isso,
porque o programa ofereceu dinheiro a custo baixo,
relativamente baixo para que os agricultores pudes sem comprar máquinas, equipamentos, modernizar a
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produção agropecuária. Não é por outra razão que tivemos um aumento da produção nos últimos 20 anos
de quase 100%. Ou seja, na mesma área de plantio,
estamos produzindo hoje o dobro do que produzíamos em 1982.
Com isso, devemos concluir que a modernização do parque de máquinas foi essencial para promover esse aumento da produtividade. Se esse programa for interrompido, no próximo Governo, será uma
grande frustração não apenas para o setor agropecuário, mas para a sociedade brasileira, porque, se de
um lado, há a proposta de oferecer alimentos à população e do outro houver um enxugamento dos recursos de investimento para a agricultura, haverá aí um
problema: nós não teremos um aumento da produção
principalmente de alimentos e, sem o aumento da
produção de alimentos, poderemos encontrar muita
dificuldade no próximo Governo para a realização
desta meta, que é a oferta de alimentos para a população mais carente.
O que estou aqui é alertando – estamos chegando ao final do ano – e há uma dúvida muito grande
se o Programa Moderfrota terá continuidade no próximo Governo.
Há hoje um problema, Senador José Alencar,
de equalização dos recursos. O Governo atual disponibilizou mais de R$800 milhões – segundo o que o
Ministro Pratini de Morais anunciou ontem em Curiti ba – para que o BNDES continue financiando má quinas, equipamentos e dê seqüência ao programa. Só
que há um problema: no momento em que o agricultor vai tomar o empréstimo e financiar a sua máquina, falta o recurso da equalização, porque a taxa de
juros oferecida é, como disse, relativamente ba ixa –
8,75% – e o Governo precisa equalizar. É exatamen te esse o recurso que está faltando, pequeno se
comparado à grandeza do programa e dos benefícios que tem proporcionado ao setor da agricultura e à
sociedade brasileira.
Queremos, então, uma confirmação do novo
Governo se esse programa prosseguirá ou não, pois
dele depende fundamentalmente o crescimento não
apenas da venda de máquinas, os empregos que as
indústrias de máquinas estão gerando, mas também
os empregos que a agricultura e a agroindústria po dem continuar a proporcionar pelo crescimento da
produtividade e da produção em nosso País.
Desse modo, seria muito importante uma palavra do novo Governo em relação ao Programa Moderfrota, a cuja continuação manifesto-me favoravelmente em razão dos resultados que vem obtendo no ce nário da produção nacional.
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O Sr. José Alencar (PL – MG) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Eminente Se nador Osmar Dias, primeiramente, levo-lhe minhas
congratulações pela sua abordagem não só com rela ção ao Programa Moderfrota como também no que
diz respeito a esse projeto de que V. Exª acaba de fa lar e que está tramitando na Comissão de Assuntos
Econômicos. O referido projeto visa dar ao BNDES a
incumbência de distribuir melhor os financiamentos
que realiza no Brasil. O Projeto Moderfrota foi citado
várias vezes em nossa campanha e, em inúmeros
Estados da Federação, lideranças empresariais – es pecialmente representativas do meio rural – sempre
defenderam até um fortalecimento dos recursos para
o financiamento por meio desse programa, que cobra
8,75% ao ano e que é um dos instrumentos mais im portantes de incremento à produção rural. Não tenho
dúvida alguma de que, além dos propósitos do Gover no que se instalará e que estão ligados a uma aten ção especial à economia real do País – que começa
no setor primário com agricultura, pecuária e minera ção –, também o setor secundário receberá, obvia mente, essa orientação nova de que fala seu projeto
quanto aos recursos do BNDES. De fato, a pequena e
a média empresa são responsáveis pela maior oferta
de mão-de-obra no Brasil e também de arrecadação,
estando nelas os projetos que caracterizam ativida des de mão-de-obra intensiva. É muito importante
que esses projetos tenham condições de crescer. No
Brasil, não há recursos compatíveis com as necessi dades dessas pequenas empresas. Costumo fazer
uma referência a casos de empresas pequenas que
conheço e que têm condições de dobrar, triplicar e até
quadruplicar os empregos que oferecem. Nova Serrana*, por exemplo, é uma cidade em Minas com mais
de 800 pequenas fábricas de calçados. É claro que o
BNDES poderia contemplar essas pequenas empre sas com algum recurso de longo prazo, com prazo de
carência e taxas de juros compatíveis com a atividade
que exercem. Hoje tais empresas, quando precisam
de banco, recorrem a bancos comerciais, que lhes cobram, para descontar uma duplicata, na melhor das
hipóteses, 3% ao mês, o que vale dizer 42% ao ano.
Isso é realmente um despropósito que prejudica o
crescimento dessas empresas, e normalmente para
duplicar a capacidade de produção e de geração de
empregos dessas empresas é preciso pouco esforço
de capital. O Brasil é um país escasso de recursos de
capital. O BNDES no ano passado aplicou algo pare -
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cido com 30 bilhões de reais no mercado. Os orçamentos continuam prevendo participação igual. Pois
bem, com 50% desses recursos aplicados na pequena e média empresa, alcançaríamos aquele objetivo
nosso de gerar oportunidades de trabalho e de fazer
crescer condições para atividades hoje substituídas
por uma viagem ao exterior. Era muito comum no passado uma dona de casa que tivesse alguma criatividade para realizar um trabalho, por exemplo, na área
de confecção, comprar umas duas ou três máquinas
de costura e começar a fornecer roupas para as pe quenas lojas. Isso também ocorria em outros ramos
de atividades. Hoje, essas senhoras compram uma
passagem e vão lá fora comprar mercadoria para vender aqui. Por quê? Porque elas não têm recurso para
começar uma atividade. A linguagem que o BNDES
conhece é uma linguagem que as pequenas empresas não conhecem. O BNDES quer um projeto que retrate o mercado, as necessidades de investimento
nas áreas de edificações, instalações, equipamentos
e assim por diante. Esse projeto pode ser encomendado a um escritório, mas custa um dinheirão. É preciso que o BNDES, com base na proposta que V. Ex.ª
apresenta, transforme para as pequenas e médias
empresas o projeto num questionário que vira um projeto feito na mesma linguagem e com a mesma cultura de banco de fomento do BNDES, mas a pequena
empresa deve poder preencher esse questionário até
a mão. E não haveria nenhum problema. Ela estaria
dando todas as informações requeridas pelo BNDES
para a análise da proposta de investimentos. Isso precisa ser feito. A economia não é economês. A economia é representada pelo setor primário, pelo setor secundário, pelo setor terciário e pelo setor de infra-estrutura. E esses setores por sua vez são representados por empresas minúsculas, pequenas, médias,
grandes e gigantescas. Todas são frações da economia. Queremos uma economia próspera, forte e independente para que tenhamos condições de alcançar
os objetivos sociais. E, para que essa economia seja
próspera, forte e independente, é preciso que suas
frações o sejam e suas frações são as empresas. Parabéns pelo projeto de V. Exª e pela abordagem da
questão do financiamento da frota de equipamentos
agrícolas. Posso dar-lhe a informação que o Governo
que se instalará tem as mesmas preocupações que
está demonstrando para o desenvolvimento da economia brasileira especialmente pela pequena empresa que gera empregos e impostos para o Brasil. Muito
obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador José Alencar.
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V. Ex.ª sabe a importância do depoimento que
presto neste momento e nos oferece a segurança de
que o Moderfrota vai continuar no novo Governo e demonstra a importância da participação de V. Exª no
novo Governo assegurando-nos de que esse tipo de
empreendimento e de iniciativa do atual Governo não
será interrompido por uma questão política. Como V.
Exª acaba de salientar, o que mais importa é o País: o
desenvolvimento nacional e a geração de empregos e
de renda para a nossa população.
Gostaria de modestamente sugerir uma idéia
para o projeto da pequena empresa. V. Exª tem razão:
não se trata somente de financiar a pequenas empre sas. Nos últimos cinco anos, de cada dez empresas
que abriram as portas, sete fecharam. E esse dado é
oficial. A “mortalidade” é muito alta, porque os peque nos empreendedores não têm condições de elaborar
um projeto bem feito; de fazer um estudo de mercado;
de fazer um estudo do padrão de qualidade que deve
direcionar a produção; de dimensionar a empresa no
que se refere ao número de trabalhadores e à capaci dade de produção.
Tudo isso poderia ser resolvido com uma idéia
simples que vem sendo implantada no pequeno muni cípio de Lages, em Santa Catarina, segundo informa ções que recebi, assim como em Guarapuava, no Pa raná. Trata-se da composição de um circuito de entidades públicas e privadas para dar suporte ao traba lhador que pretende implantar uma empresa. Qual quer das entidades, de acordo com um convênio es tabelecido entre elas, acionará o circuito. Uma entida de terá a responsabilidade de elaborar o projeto para
o pequeno empreendedor; outra realizará um estudo
de mercado; outra poderá orientá-lo quanto à capaci dade instalada. E, sobretudo, Senador José Alencar,
o projeto contará com assistência técnica por pelo
menos três anos, até que aquele pequeno empreen dedor encontre seu tempo de maturação.
Apenas financiar e deixar que o pequeno em preendedor faça a sua empresa prosperar de forma
individual é muito difícil e complicado. E o que tem fi cado claro para todos nós é que o grande desafio não
é apenas o de criar uma pequena empresa, mas o de
viabilizá-la, financiada com recursos públicos ou não
e muitas vezes entregue a um trabalhador que não se
preparou adequadamente para ser um pequeno em preendedor. Creio que este é o papel que o próximo
Governo terá de cumprir: criar esse circuito entre fe derações de indústrias, federações de agricultura,
sindicatos, empresas de assistência técnica e exten são rural, empresas ligadas às secretarias de indús tria e comércio dos Estados. Nesse circuito, poderia
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ser criado o fundo de aval para facilitar a tomada do
empréstimo do pequeno empreendedor. E parece-me
que a assistência técnica é indispensável, se quisermos um programa de desenvolvimento de pequenas
empresas em nosso País pela capacidade enorme
que elas têm de gerar empregos. Não dá para falar
nisso sem assistência técnica.
De qualquer forma, fico muito satisfeito de ter feito este pronunciamento com a presença de V. Exª,
para ouvir de V. Exª que o Moderfrota será um programa assumido também pelo próximo Governo, pela
importância que representou no aumento da produtividade da produção agrícola e pela visão que tem o
novo Governo de que a produção agrícola deve crescer ainda mais, para que não haja carência na oferta
de produtos, especialmente no combate à fome.
E deixo aqui mais um alerta: ainda há tempo
para planejar o aumento da produção de milho, o milho safrinha. É uma atividade quase normal no sul do
País. É possível aumentarmos a oferta de milho para
o ano 2003. E já está faltando milho. A falta de milho
poderá ser um dos problemas a enfrentar o novo Go verno, não só para o abastecimento das granjas de
suínos, de aves e da produção leiteira, mas também
no projeto Fome Zero, porque o milho é um produto
básico na alimentação. Há, ainda, tempo para planejar, com a equipe de transição, o aumento da produção de milho, como planejar o aumento da produção
de arroz e de feijão, produtos básicos na alimentação.
E não nos esqueçamos, Senador José Alencar, do
papel fundamental da mandioca, uma cultura que
gera muito emprego e que poderá estar presente de
forma prática nesse programa de combate à fome.
Mas é preciso planejar o aumento da oferta,
porque, da forma como estão sendo executados os
programas sociais do atual Governo, que não prevê
um investimento de R$4 bilhões ou R$5 bilhões na
compra de alimentos para distribuição de cupons
para os trabalhadores desempregados ou mais carentes, ficará muito difícil atender a essa demanda,
que crescerá com o projeto Fome Zero. Tem de haver, nesse momento, uma preocupação com o au mento da oferta.
Eu, que conheço o calendário agrícola do País,
afirmo que há tempo para planejar um aumento da
oferta de milho se houver uma política específica para
a sua produção, assim como um aumento da oferta
de arroz e de feijão se houver uma política que beneficie efetivamente os pequenos produtores.
A mandioca, um produto muito esquecido, mas
que tem importância fundamental no Nordeste, no
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Norte e também no meu Estado, poderá dar uma con tribuição para o Programa.
Gostaria que a equipe de transição não deixas se para o próximo ano e já planejasse com o atual Governo uma política especial para o trigo, porque é im possível falar em projeto Fome Zero se não aumen tarmos a produção de trigo em nosso País, porque a
dependência já chegou a 80%. E há problemas sani tários nos Estados Unidos e no Canadá para a impor tação de trigo. Estamos muito dependentes do trigo
argentino, e a crise econômica enorme que enfrenta a
Argentina poderá refletir na produção de forma signifi cativa e fatal, afetando até o projeto Fome Zero.
Esses produtos, além de outros não citados devido ao tempo escasso, são muito importantes. Sugi ro que a nova equipe de transição co mece a planejar
o aumento da produção dessas culturas. Mas, para
aumentar a produção, é preciso definir uma política
de incentivo ao plantio, ao crescimento da área e à
ampliação do nível de tecnologia, principalmente,
em relação às culturas básicas, o arroz e o feijão,
que carecem de mais tecnologia para o aumento da
produtividade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Pre sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
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, venho a este
plenário hoje tratar de uma questão que está preocu pando todos nós: a indicação da nova direção do Banco Central. Falo da preocupação porque, durante esta
semana, acompanhamos pela imprensa matérias
que, de certa forma, denotam um certo problema atu al e sinalizam o futuro.
Segundo matéria do jornal O Globo, no final de
semana, Lula deve enviar o nome do Presidente do
Banco Central ao Senado na segunda-feira. O nome
não foi enviado.
A Folha de S.Paulo, num artigo do Fernando
Rodrigues, traz o perfil do banqueiro central petista e
levanta tantas questões que, na verdade, fica difícil
vestir, nesse figurino, alguém em condições de, rapi damente, dirigir o Banco Central.
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Mas o Correio Braziliense vai mais longe ain da, ao publicar, na sua capa, a manchete: “Três convites de Lula para o Banco Central são recusados”, o
que é muito ruim. Não sei se o foram. O Deputado
José Dirceu andou desmentindo essa afirmação. Mas
com essa manchete e com a matéria interna intitulada
“Três vezes não”, parece-me que o Banco Central foi
negado três vezes – e a Bíblia já registra esse tipo de
negação. Isso corroborará uma imagem de indefinição extremamente perigosa para o quadro econômico por que estamos passando.
O Correio Braziliense ainda, por meio de Arlete
Salvador, publica um artigo que demonstra aquilo que já
sabíamos e sabemos, porque somos Governo. O título
é: “A dura arte de governar”. E prossegue, em seu subtítulo: “O PT se enroscou sozinho na composição do Ministério e na votação da minirreforma tributária”.
A Folha de S.Paulo também cita: “Lula estuda
alternativas a Bodin no Banco Central”. Quer dizer, a
questão do Bodin também não está definida. Sem
querer fazer trocadilho: “bota” o Bodin, tira o Bodin.
Trata-se de uma situação de indefinição.
Gostaria até que fosse indicado o nome do Bodin
porque, como ele está sendo processado por membros
do Partido dos Trabalhadores, esse seria um bom mo mento para se esclarecerem esses processos, e, mais
do que isso, para que o PT pedisse desculpas ao Bodin,
que assumiria o Banco Central, por conta dos processos que fizeram durante a sua gestão.
Demonstra a preocupação de todos aqueles
que estão sendo sondados para dirigir o Banco Cen tral esta matéria da Folha de S.Paulo: “Ex e atuais dirigentes do Banco Central respondem a 68 ações na
Justiça”. Portanto, o Banco Central, como todo o Go verno, é extremamente suscetível ao recebimento
desses tipos de ações.
Faço este registro porque considero extremamente importante que essa questão seja encaminhada rapidamente. Hoje comentamos novamente a vin da do Ministro Pedro Malan a esta Casa na próxima
terça-feira. A próxima semana será, na verdade, a última para votações no Senado. Não sendo indicado um
nome para o Banco Central, sem dúvida alguma, teremos um hiato, um buraco negro de difícil avaliação.
Registro minha preocupação e faço votos de que
o PT possa efetivamente entrar em entendimento, indicando rapidamente um nome para o Banco Central.
Sr. Presidente, todos esses percalços, na verdade, não são tão graves devido ao processo de transição, que, implementado pelo Presidente Fernando
Henrique, além de um reforço à democracia e de to -
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das as questões já avaliadas ao longo do debate, tem
como vantagem permitir ao novo Governo a condição
de errar um pouco sem muitas conseqüências, pois
ainda não é Governo. Há um treino para ser Governo
durante o qual podem errar um pouco. Espero que o
treino seja feito até o dia 30 e que o PT, mesmo erran do um pouco, consiga acertar-se para que, a partir de
1º de janeiro, quando haverá conseqüências práticas
advindas das ações do novo Governo, comece a
acertar e a ajudar o Brasil a andar para a frente.
Peço a transcrição das matérias que registrei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
TRÊS CONVITES DE LULA
PARA O BC SÃO RECUSADOS
DURA ARTE DE GOVERNAR
Parafraseando o colega petista José Genoíno, que se disse disposto a dar palestras sobre como fazer oposição, o líder do
PFL na Câmara, Inocêncio Oliveira, oferece-se para dar aulas sobre como ser governo. O PT está aprendendo na prática. Cometeu alguns erros nesta semana. Um deles foi o vaivém da data do
anúncio do ministério.
A rigor, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, precisa
indicar logo apenas os integrantes da direção do Banco Central,
que têm prazo para serem sabatinados no Senado. Os demais nomes podem ser anunciados quando Lula quiser. Entretanto, ao
postergar datas, por pressão interna, da imprensa e dos aliados,
Lula passou a idéia de que está com dificuldades para montar o
grupo. Está mesmo, mas e daí?
Qualquer político, ocupante ou não do Executivo, sabe
como essas negociações são demoradas e complexas. Cobram
pressa de Lula porque sabem que o PT ainda é muito sensível às
críticas. Nos últimos dias, o partido discutiu o excesso de petistas
e paulistas no ministério. Cedeu às pressões de quem não tem
argumento para brigar por mais cargos no governo. Não falta de
algo melhor, sempre se pode falar mal dos paulistas – José Serra
que o diga.
Por conta disso, a data do anúncio dos integrantes do novo
governo tornou-se um assunto tão irritante quanto as discussões
sobre a mudança da posse do Presidente da República de 1º para 6
de janeiro. Não importa quando Lula os anunciará. Haverá crítica à
composição da equipe, porque se trata de um processo de escolha.
Alguém ficará descontente e insatisfeito com o resultado.
A cúpula do PT contribuiu para as dificuldades criando expectativas exageradas sobre o ministério. A idéia de que o partido
não pode errar na indicação do presidente do BC ou de que precisa anunciar a melhor equipe da Terra só serve para aumentar o
nervosismo. Ministérios de presidentes anteriores estão cheios de
pessoas famosas que se revelaram fracassos no governo e de
obscuros técnicos transformados em profissionais de primeira linha. No Banco Central, onde se concentra a preocupação do
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mercado fi nanceiro, a chance do PT errar é grande, qualquer que
seja o nome escolhido. O mercado, pelo jeito, só se contentaria
com a permanência de Armínio Fraga no posto de presidente.
No Congresso Nacional, o PT enroscou-se nas negociações para a aprovação da minirreforma tributária, tema da Medida Provisória nº 66. O partido já se deu conta de que acertou na
estratégia, mas errou na tática. “Não deveríamos ter centralizado
os temas de nosso interesse numa única medida provisória”, admite um integrante da cúpula petista.
Fim de ano é sempre um corre-corre dos parlamentares
para conseguir a liberação de emendas, ainda mais quando coincide com o fim do Governo Federal, com a posse de um partido
de oposição e com um índice de quase 40% de renovação na
Câmara. Ti nha tudo para se transformar num problema. E se
transformou mesmo. O Deputado Inocêncio Oliveira tem futuro
como professor da arte de governar.
A menos de um mês da posse do presidencial e no meio
da mais grave crise econômica da historia recente do país, PT
não consegue en contra um nome de consenso no mercado
para o Banco Central. Pior: teve pelo menos três recusas de
ex–diretores do BC nas últimas duas semanas. Os atuais diretores do Itaú, Sergio Werlang, e do banco Icatu, Pedro Bo din, e
o sócio–diretor do MCM con sultoria, José Julio Senna, disseram não ao convi te para participar da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Decepção para Lula que gosta ria
de anunciar o futuro presidente do BC antes da viagem para
Washigton, nos Estados Unidos. A pe dido de Lula, o futuro Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, entrou em contato com
Werlang na semana passada. O PT teve o primeiro pedido negado. Nesta semana a situação pi orou. Senna também não
quis enfrentar as fortes turbulências econômicas que um presi dente do BC certamente terá em 2003. Por último, Bodin, com
tanto prestigio no mer cado quanto o atual presidente do BC,
Arminio Fraga, também negou o convite. Para o mercado, a escolha de Bodin representaria um continuidade das idéias do
hje presidente do BC, Arminio Fraga. Os dois foram di retores
do banco no gorverno Fer nando Collor. Arminio ocu pava a área
internacional e Bodin, a de po lítica mo netária. Bodin teria recusado por causa de proces sos contra a diretoria do BC, que cor rem no Ministério Publico, des de 1991.
Outro que recusou assumir o BC no mês passado e que
seria o nome dos sonhos de Lula é o presidente do Real
ABN–AMRO, Fabio Barbosa. Palocci nega que ouve recusa de
economista para o governo Lula. “Não há nenhuma recusa de
maneira geral”, afirmou na entrevista que concedeu no prédio
do Banco do Brasil, onde funciona o escritório de transição, Palocci não quis responder por que, se não ouve recusas, o próximo presidente do BC permanece indefinido. As indefinições das
lideranças da economia no governo Lula deixaram o mercado
ner voso (leia na página 8).
Mas no jantar da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na última quarta–feira foi diferente.
Palocci sentou–se à mesa com executivos Roberto Setúbal (Itaú), Márcio Cipryano (Bradesco) e Fabio Barbosa. Os Três
banqueiros tinham sido encarregado de quebra as resistências
de Bodin a aceitar o convite.
O futuro ministro, então, falou da sua preocupação com a
indefinição do Banco Central.
Com as três recusas, um nome ganha força para ocupar o
posto: o atual diretor de política Econômica, Ilan Goldfajn.
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LULA DEVE ENVIAR NOME DO
BC AO SENADO SEGUNDA
Apesar das recusas, PT ainda tenta convencer Bodin,
presidente do Banco Icatu, a assumir presidência do BC
Catia Seabra
Brasília. Para evitar novos tremores no mercado, o presidente eleito Luiz Inácio da Silva pretende enviar, segunda-feira, o
nome do futuro presidente do Banco Central ao Senado. Essa foi
uma das decisões da reunião de ontem de Lula com seus mais
íntimos colaboradores. Após o encontro, na Granja do Torto, o
presidente do PT, José Dirceu (SP), telefonou para o presidente
do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), informando que é essa a
intenção de Lula. Dirceu perguntou quanto tempo seria necessário para aprovação do novo titular do BC. Tebet respondeu que,
dependendo da boa vontade dos senadores, a sabatina e a aprovação no plenário podem ocorrer em apenas três dias:
– Eu disse que todos estamos dispostos a colaborar, desde que dentro do regulamento. E, como tem
sessão or dinária da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) às terças-feiras, a sabatina pode ser no
mesmo dia. Basta que o futuro presidente do BC se
apresente espontaneamente. Há algum mal nisso? Nenhum.
Provável ministro da Fazenda do governo do PT, Antônio
Palocci disse que não há razão para o mercado ficar preocupado
com a demora no anúncio dos nomes dos futuros presidente e diretores do Banco Central. Ele assegurou que tudo ocorrerá dentro do prazo regimental do Congresso.
Ontem, apesar das transformações de que teria recusado
o convite, o presidente do Banco Icatu, Pedro Bodin, ainda era
citado entre petistas. Na base do futuro o governo, eram fortes os
rumores de que Lula deverá in sistir no nome. Antes resistente ao
convite, Bodin estaria mais maleável à idéia. Também era citado o
economista e sócio da consultoria MCM José Júlio Senna.
Documento de indicação será lido na segunda-feira
Segundo Tebet, a idéia é ler o documento de indicação na
segunda-feira no plenário da Casa. De lá, o nome vai para a comissão, voltando ao plenário no dia seguinte. Como estará nos
EUA, Tebet, avisou a Dirceu que o Senado estará sob o comando
de Edison Lobão (PFL-MA).
– Já conversei com Lobão. O espírito de todos é
o de colaboração. Não há problema – disse Tebet.
Pode não ser tão fácil assim. Um senador insatisfeito poderá, por
exemplo, re correr ao prazo de três dias a que tem direito para se
preparar para a sabatina. Pelo regimento, a suspensão da prerrogativa depende de apoio de todos os senadores. Com isso, a
aprovação ficaria para a outra semana.
A dificuldade para a escolha do presidente do BC tem imposto
embaraços a Lula. A falta de um nome provocou o adiamento do
anúncio de todo o Ministério, que poderá ser feito mesmo só uma
volta da viagem do presidente eleito aos Estados Unidos.
O BANQUEIRO CENTRAL PETISTA
Brasília – O processo de escolha do presidente do Banco
Central no governo Lula é demorado por causa de um obstáculo
prático. Há poucos nomes disponíveis que preencham os requisitos exigidos pelo PT.
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Tem de ser alguém do mercado. Tem de ter prestígio. Precisa ser tão habilidoso como Armínio Fraga, mas não pode ser
tão “estrela” quanto ele. É conveniente também que seja bem
rico, resolvido financeiramente, para não ser acusado de ter-se
sentado na cadeira com o objetivo de prevaricar.
Finalmente, o banqueiro central petista tem de estar pre parado para receber um salário pequeno, trabalhar muito e resignar-se ao fato de que será alvo de dezenas de ações do Ministério Público. Como se observa, não é fácil encontrar uma pessoa
com todas essas qualificações.
Ontem, ao relatar o andamento da procura, Antônio Palocci declarou à cúpula petista que a escolha estava bem encaminhada. Logo o nome poderá ser conhecido.
A descrição de Palocci está apenas parcialmente correta.
De fato, está tudo encaminhado. Mas o PT gostaria que tivesse
sido mais fácil. A equipe de ministros de Lula só não foi anunciada ainda porque o presidente do Banco Central não foi escolhido.
As outras pendências no ministério são quase desprezíveis –
acomodar algumas tendências petistas e dar um cargo para o
PTB.
Vários cotados para o cargo de presidente do BC que apareceram na mídia não foram convidados porque trabalharam nesse sentido. Seus nomes vazavam e eram publicados. Os próprios
citados se encarregavam de espalhar que não tinham interesse.
Evitaram assim o constrangimento de ter de dizer “não” para al gum alto dirigente petista.
É didática para o PT a dificuldade em encontrar um presidente para o BC. O partido um dia classificou Armínio Fraga de
“a raposa cuidando do galinheiro”. Hoje, procura alguém parecido e quase ninguém aceita.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, creio que cabe, neste exato
momento da vida brasileira, alguma reflexão que, na
qualidade da Líder do Governo, me sinto também no
dever fazer, seguindo, aliás, a linha do discurso do
ilustre e nobre Senador Romero Jucá.
Gostaria de enumerar no início das minhas palavras os dez pontos que me parecem foram a essência
da ação do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O primeiro deles refere-se ao dimensionamento,
que chamo de correto, do tamanho e do papel do
Estado. O Estado brasileiro sempre foi o centro das
discussões: o Estado máximo dos socialistas, o Estado mínimo dos liberais. O Manifesto do PSDB propõe
o Estado socialmente necessário, expressão de Norberto Bobbio. Desde a Constituição de 1988, que deu
uma configuração ao Estado brasileiro, o esforço feito
pelo Governo nos últimos anos foi de criar justamente
este Estado intermediário das relações sociais, este
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Estado não empresário, este Estado não onipotente.
Por sua vez, não abriu mão da existência de um Esta do capaz de dimensionar os rumos e os passos do
desenvolvimento, incluindo as tensões sociais, as
tensões intraclasses, como um amálgama importante
para o funcionamento deste mesmo Estado.
O primeiro ponto, que me parece uma conquista
realizada nos últimos anos, é o dimensionamento correto do tamanho do papel do Estado. O segundo pon to é a abertura da economia brasileira.
Quem olhar oito anos atrás, quem vir as propos tas do novo Governo, que busca ser o mais pondera do possível nesse caminho, verificará que já hoje a
abertura da economia brasileira é um fato insofismá vel, tanto é uma abertura para os acordos multilatera is como uma abertura no sentido de flexibilização de
uma porção de segmentos.
No passado, pregavam: vão privatizar a Petro bras. Dizíamos: vamos, isto sim, flexibilizar e acabar
com o monopólio; porém jamais privatizar a Petro bras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica.
Passados os oito anos, temos uma abertura da
economia em níveis ainda iniciantes, mas muito im portantes e fortes para a realidade brasileira, e tam bém o processo das privatizações praticamente reali zado no País.
Em relação a esse processo, sempre me pareceu
haver um grande equívoco na discussão do problema.
As privatizações foram tidas como a idéia da venda de
estatais – e alguns chamaram-nas de desmonte da máquina do Estado –, quando as privatizações existiram
por uma razão muito mais profunda do que pura e sim plesmente diminuir o tamanho do Estado.
O Estado brasileiro, falido, endividado – até hoje
– perdera a capacidade de investimento nos setores
básicos da economia. A causa das privatizações é a
retomada dos investimentos, impossibilitados de se rem feitos por um Estado afogado em dívidas, com
uma escala muito pequena de sobra de material para
investimento, com obrigações as mais fortes.
O terceiro item, que, a meu ver, não se comple tou integralmente – pode ser que o novo Governo o
complete – , mas teve um início auspicioso, é o da re forma do próprio Estado, por meio da reforma admi nistrativa e do máximo de racionalização das funções
deste mesmo Estado. Uma série de projetos, uma sé rie de trabalhos foram feitos nessa direção, um Minis tério, inclusive, trabalhou, sobretudo no primeiro Go verno Fernando Henrique Cardoso. Acredito que no
segundo Governo Fernando Henrique Cardoso, a re forma do Estado perdeu um pouco do seu élan inicial,
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embora o Estado brasileiro tenha obtido alguns graus
bastante razoáveis nessa reforma.
O quarto ponto – este é fundamental – foi a criação de parâmetros de responsabilidade fiscal. Seguindo a Lei Camata, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que, em cinco anos mais – ela já tem três
de vigência – colocará o Brasil como um País efetivamente civilizado. Ela tem sanções muito graves, coloca na cadeia o administrador que não cumprir determinadas regras essenciais para a saúde deste mes mo Estado e para a recuperação dele na sua capacidade de investimento.
O quinto ponto me parece haver sido a expansão da agricultura e dos serviços de exportação. Esse
ponto tem a ver diretamente com a balança comercial.
Estamos com resultados auspiciosos. Temos uma
agroindústria exemplar no mundo, e essa expansão
da agricultura é hoje nossa principal pauta de expor tação. O esforço do Governo brasileiro no que se refere à exportação abriu um caminho na direção de au mento do nosso Produto Interno Bruto e de regularizar a nossa balança comercial.
O sexto ponto é, a meu juízo, uma revolução: o
que foi feito no ensino fundamental.
O ensino fundamental brasileiro é o ensino que
hoje atinge 97% das crianças em idade escolar. Por
que digo revolução no ensino fundamental? Porque o
esforço para o ensino fundamental não foi apenas
quantitativo – em 1994 tínhamos cerca de 92% das
crianças nas escolas – foi o esforço de mantê-las na
escola, de qualificar o ensino para que as crianças,
pela evasão e pela repetência, não saíssem da escola. Coadjuvado esse processo por atividades como o
Fundef e o Programa Bolsa-Escola, que, ademais,
mantinham a criança na escola também, até por motivos de que ela não seria retirada da escola para aju dar a renda familiar, na medida em que o Estado en trou diretamente com recursos para que a criança
cumprisse integralmente esse espaço da sua vida
educacional, que é, dentre todos, no campo educacional, positivamente o mais democrático, pois a discriminação contra a criança pobre, de origem humilde
começava no ensino fundamental.
É lógico que a esse sucesso, a essa revolução
no ensino fundamental ter-se-á que se seguir agora, a
meu ver, um belo trabalho na direção da pré-escola e
na direção do que hoje é o grande gargalo da educação brasileira: o ensino médio, chamado ensino secundário, porque, como já estão a sair do ensino fundamental muito mais crianças, a pressão sobre o en sino médio é maior, o gargalo ainda é grande. Foi feito
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um esforço nessa direção, porém não suficiente para
o tamanho da demanda.
O sétimo ponto, que, a meu ver, significa a grande transformação trazida pelo Governo Fernando
Henrique, está nos fundamentos de uma ação social
associada ao desenvolvimento humano, e não puramente assistencialista.
Por coincidência, falo no dia seguinte ao que o
Presidente da República recebeu, nas Nações Uni das, um prêmio exatamente por haver sido um dos
Governantes de todo o mundo que mais fez investi mentos no sentido da ação social associada ao de senvolvimento humano.
Há várias maneiras de se fazer ação social. A
ação social isoladamente é assistencialista. Ela, em
geral, serve à demagogia, ao populismo, porém, não
é efetivamente renovadora. E há vários projetos de
ação social que têm um fundamento e vão além da
assistência pura e simples, eles estão na origem da
formação de quadros e da inserção, na sociedade
brasileira, de pessoas que efetivamente serão aptas
não apenas para rudimentos de uma profissão, mas
para um desenvolvimento humano integral. Acredito,
também, que este há de ser um ponto que o novo Go verno seguirá, porque tenho visto muitos projetos
nessa área previstos por ele.
O nono ponto, a meu juízo, é igualmente funda mental: a prioridade dos fundamentos macroeconô micos como política de Estado.
O Brasil não terá solução se não mantiver esses
fundamentos macroeconômicos responsáveis pela
estabilidade, por um equilíbrio entre pagamento da
dívida, reorganização do Estado e aumento do capital
para investimento. Investem-se hoje no Brasil, na
questão social – pouca gente sabe disso –, mais de
R$132 bilhões/anos, se considerarmos todo investi mento feito nessa direção.
Portanto, a prioridade dos fundamentos macro econômicos é essencial, até porque não há outra saí da. E esses fundamentos, por mais criticados que te nham sido, criaram a possibilidade de desenvolvi mento sustentado e equilibrado.
O nono ponto é o cumprimento dos contratos
nacionais e internacionais e também a expansão da
política externa.
Foi com rigor, com dificuldade e com impopulari dade que o Governo cumpriu integralmente os contra tos internacionais – sobretudo os ligados à dívida –,
os compromissos com o Fundo Monetário Internacio nal, o que, se por um lado – é verdade – restringiu a
sua possibilidade de investimentos internos, por outro
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, em termos internacionais, categorizou o País para
que ele entrasse no concerto das nações e das agências financiadoras de desenvolvimento com um grau
de respeitabilidade que induz ao prosseguimento
dessa mesma política. E isso foi tão criticado...
Finalmente, um aspecto aparentemente difícil
de ser caracterizado materialmente, mas de alta relevância e que tem sido cantado em prosa e verso e reconhecido até por aqueles que são adversários mais
ferrenhos do Presidente da República, o aprofundamento institucional: democracia, liberdades públicas,
anistia. Foi completado no Governo Fernando Henrique Cardoso o processo da anistia. Um de seus mi nistros da Justiça recebeu prêmio das Nações Unidas
por direitos humanos, o Ministro José Gregori, hoje
embaixador em Portugal, e o aprofundamento institucional do qual o mundo hoje está tendo provas ao verificar que a transição brasileira, a transição deste
País periférico se estabelece em um nível de entendimento elevado, de alta categoria do ponto de vista político como cabe a uma nação civilizada e madura.
Do ponto de vista econômico, o cerne da questão, três dessas mudanças, a meu juízo, são fundamentais: a responsabilidade fiscal, a responsabilidade monetária – a manutenção do valor da moeda, o
câmbio flexível – e o cumprimento dos contratos.
Diante disso, estamos na ante-sala de um novo
governo, bafejado pela opinião pública, recebido
com esperança e que vem dando provas de que busca, da melhor maneira, encontrar um caminho sério
para a sua administração. Como irá se comportar
esse novo governo, tendo em vista a contradição flagrante entre o que ele sempre pregou e o que ele começa a modificar, pouco ou muito, nessa fase de
transição, que é contrário a sua pregação anterior e
também contrário a pressão dos seus setores radicais? Diante dessa dúvida – tenho uma idéia de que
ele irá se comportar muito bem – e buscando analisar muito mais que opinar ou fazer qualquer propaganda de governo, poderíamos criar dois cenários:
um positivo e um negativo. No cenário positivo, a
meu juízo, o novo governo manteria a austeridade
fiscal e monetária, honraria os contratos – acredito
que honrará – e aceitaria a dificuldade – algo que lhe
é muito difícil – da impopularidade necessária para
não cumprir as promessas, pelo menos no seu pri meiro ano de governo. Tenho ouvido já de líderes importantes do novo governo, pela televisão, a informação de que, adiante, com os passos dados, essas
promessas serão cumpridas. Neste caso: manter a
austeridade fiscal e monetária, honrar os contratos,
aceitar as dificuldades de cumprir as promessas
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pelo menos no primeiro ano, o novo governo não po derá, a meu ver, aumentar o salário mínimo além do
que é sustentável do ponto de vista fiscal, re ajustar o
funcionalismo público, renegociar as dívidas dos
Estados e Municípios – ainda que sejam dívidas com
essa desculpa que o Governo de Minas Gerais está
encontrando para furar exatamente o rigor necessá rio, a manutenção estrita dos princípios da respon sabilidade fiscal. Não poderá também descumprir, a
meu ver, as metas do superávit primário com o FMI
de pelo menos 3,75% do PIB e não poderá errar na
indicação dos nomes para os Ministérios da Fazen da e do Planejamento e para a Presidência e as Dire torias do Banco Central. Além de obedecer à impla cabilidade desse cenário que é difícil, duro – o novo
governo até tem dado bastantes indicações de que
parece seguir por aí –, o novo governo terá que cum prir as suas promessas acerca de crescimento da
economia, redução da pobreza e da desigualdade
de renda, que tem sido uma de suas bandeiras mais
importantes, promessas de campanha que incendia ram as esperanças da grande massa que idealizou
uma possível onipotência da bondade do novo Presi dente, justiça e competência na figura dele, do Presi dente Lula, que é – não deixa de ser –, apesar de fi gura de grande valor, um transporte mágico, mitoló gico, típico do sistema presidencialista de governo.
No sistema parlamentarista de governo, esse tipo de
idolatria não existiria, até porque ele tem outro estilo
de escolha do governo que dirigirá a nação. A meu
juízo, no cenário positivo e otimista que traço, o bási co, além do respeito a esses três pontos: manter a
austeridade fiscal e monetária, honrar os contratos e
a dificuldade de cumprir as promessas, pelo menos
no primeiro ano, dentro desse cenário, o básico é a
reforma da Previdência.
No Brasil, menos de 7% da população tem mais
de 70 anos; gastam-se cerca de R$150 bilhões –
aproximadamente 11% do PIB –, somando Estados e
Municípios, com o pagamento das aposentadorias e
pensões. Os números são assustadores. O déficit do
INSS, que paga as aposentadorias dos operários e
dos trabalhadores, é de R$18 bilhões, em 2002, para
20 milhões de beneficiários, e a maioria ganha em
torno de um salário mínimo. Já o déficit do sistema de
aposentadoria dos funcionários públicos federais é de
R$27 bilhões, ou seja, R$9 bilhões a mais do que o do
INSS, para apenas um milhão de funcionários públi cos. Então o Brasil gasta mais com um milhão de fun cionários públicos do que com 20 milhões de traba lhadores aposentados. Ora, nenhum cálculo atuarial
resiste a esse quadro.
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Essa reforma não foi feita antes exatamente porque o partido que estará no governo a partir de janeiro de 2003 se posicionou contrariamente e ajudou
muito na impopularidade do atual Governo. Até por que há de fato uma questão perversa no problema: a
da mudança das regras do jogo e a do corte da apo sentadoria – no caso da aposentadoria integral do
funcionalismo público numa fase em que mais se precisa dos recursos para sobreviver. O problema da Previdência, portanto, é um passo fundamental, anterior,
a meu ver, ao que está sendo pregado, ou seja, ao da
reforma tributária, que não é importante para o Brasil
neste momento como a reforma da Previdência até
porque o que se conseguir doravante na reforma da
Previdência serão recursos que realmente carrearão
investimentos.
Assim, quanto à reforma tributária e fiscal, numa
perspectiva otimista, mantidos os fundamentos macroeconômicos e realizadas as reformas fiscal e da
Previdência, poderíamos prever para 2003 um crescimento pequeno do PIB – 2,5% e 3%; podemos calcular uma inflação em torno de 7%, melhor que a deste
ano, e o saldo da balança comercial entre R$11 bi lhões e R$13 bilhões, ou seja, um cenário positivo levaria, no cumprimento dessas obrigações, o novo Governo a obter esse resultado, que, a meu ver, é positivo, otimista, e não altera os fundamentos da economia brasileira. Aí, sim, acredito que o Governo pode
fazer o que deseja, que é resolver a desigualdade em
renda e enfrentar, efetivamente, a pobreza, de modo
gradativo. Esse é o cenário positivo que me parece
possível, e a tradução dele qual é? É seguir o que se
vem fazendo. E seguir o que se vem fazendo é perceber que os fundamentos da socialdemocracia já estão
de tal maneira arraigados no País, que, a meu ver,
não têm como ser removidos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exa
permite-me um aparte, Senador Artur da Távola?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Apenas gostaria que V. Exa me permitisse mostrar
o cenário negativo – estou fazendo uma análise do
que considero o cenário po sitivo; agora, farei um breve desenho do cenário pessimista. O Presidente me
alerta que meu tempo acabou, mas acredito que po deremos, sem nenhuma dúvida, com o maior prazer,
conceder, em seguida, o aparte ao Senador Eduardo
Suplicy.
No cenário pessimista, vamos dizer que o novo
Governo desobedeça a algumas das questões básicas antes enumeradas. Não vou não vou repeti-las
para não atrasar. Por exemplo, ele concede um salário mínimo acima das disponibilidades orçamentárias
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– isso parece que já está afastado – ou, como prome teu, recentemente, o Presidente Lula, dá um aumento
ao funcionalismo ou então renegocia a dívida dos
Estados e Municípios. Não sei, vai depender de pres sões, de opções, de decisões, de aspectos que não
estão claros, todavia. Ele pode também priorizar a re forma tributária no lugar da reforma da Previdência.
Por quê? Porque a reforma da Previdência implica trato com a impopularidade e não sei se o Governo está
preparado para isso. Reforma da Previdência é igual
a impopularidade; não reforma da Previdência é igual
a crise grave.
Nessa hipótese negativa, o que acontece? O
mercado se acautela, especula, o risco Brasil aumen ta, os juros internos não baixam, a economia não
cresce e ocorre a tensão política entre as demandas
da sociedade, incorporadas como promessas de
campanha, e aquela racionalidade implacável, fria e
até socialmente injusta, mas necessária, da equipe
econômica. Conforme o resultado desse atrito, há
possibilidade de o Governo desestabilizar-se interna
ou externamente. É a crise. Nesse quadro de crise,
será difícil falar daquilo que é o cerne da pregação, ou
seja, do crescimento da renda e do combate à pobre za, os quais não terão chances de ocorrer tão cedo,
pois a crise não os permitirá.
Estamos, portanto, diante desses dois cenári os na economia brasileira, que terão a ver direta mente com o seguimento de uma política de desen volvimento sustentado, com graus de crescimento
não ideais, mas possíveis, e com a fria racionalidade
dos números. Será difícil o cumprimento das pro messas feitas de boa-fé, feitas com o desejo sincero
de que se realizassem, mas que possivelmente não
encontram amparo na realidade de um mundo que,
por sua natureza, é globalizado, de uma economia
que, por sua natureza, escapa aos plenos controles
da máquina pública.
O mundo mudou muito. Mudou o próprio concei to de soberania, que era dominante ao tempo da mi nha formação e que ainda o é e ainda está na cons ciência de todos nós. O conceito contemporâneo de
soberania já não pressupõe o que está dentro das
fronteiras. É o que se chama de soberania difusa. Em
outras palavras, a soberania do meu país está onde
estão a tecnologia e a cultura dele exportadas. Seja
onde for! Onde estão a tecnologia e a cultura de um
país está a soberania dele. E já não é mais, há muitos
anos, um problema estrito de uma soberania que se
circunscreva ao território geograficamente delimitado.
Então, estamos diante desses dois cenários.
Torço, ponho fé, para que o cenário da continuidade
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do procedimento anterior, que terá como contrapartida o peso de aceitar que o que vinha sendo feito era
extremamente razoável, seja o vencedor. E temo, por
outro lado, que, na hipótese de não ser seguido esse
caminho, possamos estar no caminho da crise.
Senador Eduardo Suplicy, ouço V. Exª com muito prazer!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Artur da Távola, considero importante a análise
que V. Exª fez dos principais pontos do Governo Fernando Henrique Cardoso. Gostaria de salientar um
ponto destacado por V. Exª e que inclusive foi considerado importante para que o Presidente recebesse
na ONU o prêmio por haver melhorado o índice de desenvolvimento humano no Brasil. Ressaltou Sua
Excelência que a expectativa de vida durante os oito
anos de seu Governo teria aumentado cerca de 4% e
que houve programas de transferência de renda que
hoje remontam a um volume considerável. Gostaria,
justamente neste ponto, Senador Artur da Távola, de
observar que houve um avanço decorrente de inúmeras experiências. Hoje, o próprio Governo Fernando
Henrique Cardoso faz um diagnóstico de que tais ex periências precisam ser muito mais racionalizadas,
coordenadas, unificadas. Em 1994, 1995, por exemplo, o Governo iniciou a distribuição de cestas básicas
– cerca de três milhões. Em 1998/2000, distribuía
mais de 30 milhões de cestas básicas. Depois, che gou à conclusão de que a transferência direta de renda seria melhor do que a distribuição de cestas básicas. Havíamos aqui propugnado por programas de
transferência de renda. O Senador Fernando Henrique Cardoso, em dezembro de 1991, votou favoravelmente à proposta de garantir uma renda a todos os
adultos. A partir daquele debate, ficaram instituídos
os Programas de Renda Mínima associados à educação, denominados Bolsa Escola, que foram expandidos. Enquanto o Ministério da Educação expandia sobremaneira, sobretudo no último ano e meio, esse
programa, o Ministério do Bem-Estar Social e o da
Previdência expandiam, de alguma maneira, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; o Programa Bolsa Alimentação passou a ser expandido pelo
Ministério da Saúde; o Ministério da Integração lançou o Programa Bolsa Renda; o Ministério de Minas e
Energia lançou o Programa Vale Gás; o Ministério da
Previdência também tinha os projetos da Lei Orgânica da Assistência Social, bem como os projetos de
pagamento da previdência rural, pagamentos continuados.
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– O FAT estava no Ministério do Trabalho, também é
outro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E o
seguro-desemprego, que era administrado pelo Mi nistério do Trabalho.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– E ainda o Saúde Família.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E o
Fundo de Amparo ao Trabalhador administrava inú meros outros programas. Em junho deste ano, o Pre sidente Fernando Henrique Cardoso anunciou que,
em vez desses programas, unificaria tudo em um ca dastro único social, substituindo-os pelo cartão do cidadão. Isso representou uma racionalização ainda
não instituída. O diagnóstico que está sendo passado
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso para o go verno de transição indica que inúmeros desses pro gramas estão se cruzando, em que pese toda a tentativa de aperfeiçoamento, de racionalização. Primeiro,
há famílias vizinhas, no mesmo lugar, no mesmo mu nicípio ou em outros Estados, com programas diferentes. Inúmeras vezes há uma superposição dos
programas. Esse diagnóstico indica que é importante
racionalizarmos, unificando os programas, pois há
Estados e Municípios que têm programas com diferentes desenhos, alguns mais generosos e melhores.
Por isso, é necessário um esforço de racionalização,
em cooperação com todos os governos estaduais e
municipais. Essa é uma tarefa que o novo Governo
está disposto a realizar. Assim, acredito que possa
ser dado um salto, com a aprovação dessa matéria
hoje, pelo Senado, com a perspectiva de, a partir de
2005, se instituir uma renda básica como direito à ci dadania, que pode ser aquele desenho que irá racio nalizar esses programas de transferência de renda,
numa forma hoje estudada e amadurecida pelos mai ores economistas que têm indicado esse tema como
o mais adequado. Agradeço a oportunidade.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Senador Suplicy, V. Exª faz um aparte de grande
percuciência, de grande equilíbrio, que agrega ao
meu discurso uma conclusão perfeita. Apenas quis
mostrar que esse esforço vem sendo feito no Brasil, e,
a meu ver, até foi muito mal comunicado à população.
A questão social passou como se estivesse em bran co no Governo Fernando Henrique, e acredito – não
sou otimista nem pessimista, mas um militante da es perança – que seja pela unificação, proposta por V.
Exª, que seja pela manutenção de uma certa descen tralização, que não me parece ruim, mas concordo
com V. Exª que é um assunto a ser estudado e apro -
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fundado melhor pelo novo governo. Tenho um certo
medo de centralizações efetivas. Tudo isso prosseguindo, ganha o País em equilíbrio, em desenvolvimento sustentado e no enfrentamento devido da mai or das suas questões, que é a questão da pobreza e
da miséria. O importante é que isso seja feito, mas
sem a desestruturação dos fundamentos macroeconômicos. Se o nosso País tem 40 ou 50 milhões de excluídos, o esforço brasileiro – e isso é pouco observado – tem 120 milhões de brasileiros incluídos já participando do processo de produção, do processo de
consumo. E tão grave quanto esquecer os excluídos é
desorganizar a economia que atende os incluídos,
como é o caso da Argentina: quando desestabiliza os
incluídos, a Argentina entra na grave crise. Espero
que o cenário otimista ou positivo aqui apresentado
seja aquele seguido para que esses fundamentos
não desapareçam.
Agradeço muito o aparte de V. Exª, o qual foi de
extrema percuciência e lucidez, como, aliás, cabe a V.
Exª normalmente nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente...
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Senador Artur
da Távola, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Ao Vice-Presidente da República, quem negar um
aparte fica com a carreira política definitivamente
manchada. Só espero que a Mesa o permita.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Lembro apenas que o orador já ultrapassou, em do bro, o tempo permitido. Mas, com muito prazer, ouviremos o aparte do Senador José Alencar.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Então, ouço o aparte de V. Exª com muito prazer,
Senador José Alencar.
O Sr. José Alencar (PL – MG) – Muito obrigado,
Sr. Presidente. Pedi o aparte para me congratular com
a forma, eu poderia dizer com a mestria com que V.
Exª defende, nesses 10 pontos que arrolou, o trabalho do eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso ou do seu Governo. Anotei-os com a maior atenção e não discordo da maioria dos pontos arrolados.
Apenas gostaria de fazer uma observação, se me
permitir o eminente Senador Artur da Távola. Quero
falar justamente sobre a questão ligada aos fundamentos macroeconômicos, objeto de ênfase no pro nunciamento de V. Exª. Falarei, por exemplo, das
questões ligadas à política monetária, que no Brasil
tem sido responsável pela elevação despropositada
e, a meu ver, desnecessária dos custos de capital em
nosso País. Por quê? Não há, no mundo inteiro, um
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país com as potencialidades, dimensões e caracterís ticas do nosso que precise adotar tal política. Assistimos, ontem, à negociação de um pacote de títulos
cambiais representativos de parcela substancial da
nossa dívida pública interna – títulos cambiais que ja mais deveriam existir. A dívida pública interna deveria
sempre ser representada por nossa moeda. A negoci ação foi feita a um custo de 36% mais o risco cambial.
Qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção de
aritmética financeira – não precisa ser um engenhei ro, pode ser alguém que tenha tomado apenas algu mas aulas de aritmética financeira, e a as bancas cre doras internacional e nacional conhecem muito bem
de matemática financeira – sabe perfeitamente que
essa taxa é um despropósito, para não dizer uma in conseqüência, ou mesmo uma irresponsabilidade.
Acredito que o risco Brasil, que tem elevado os
custos de capital para o nosso País, com a elevação
dos spreads, nos financiamentos para o nosso País,
está muito ligado a essa política monetária inconse qüente. Toda essa banca credora sabe perfeitamente
que nenhuma economia pode remunerar esses cus tos. Para se ter uma idéia, a nossa taxa básica real, a
taxa denominada Selic, é 20 vezes superior à mesma
taxa básica real, correspondente à aplicada no mer cado americano, dez vezes superior à taxa dos paí ses que pertencem à Comunidade Econômica Euro péia. Não há nenhum país do mundo que possa re munerar a sua dívida a esses custos. Isso é um suicí dio! É realmente uma inconseqüência, um suicídio.
Não temos como evitar o caos se não tivermos uma
mudança desse quadro. E ela tem condições de che gar. Por quê? Porque nos descuramos das atividades
produtivas. Estamos apenas administrando a questão
monetária como fim. As atividades produtivas, não só
do setor primário, como dos setores secundário, ter ciário e da infra-estrutura, que representam a econo mia, precisam voltar a crescer e poderão voltar a crescer de forma sustentada a uma taxa compatível com a
que se verificou, no Brasil, no século passado, até os
anos 80. Por exemplo, dos anos 50 a 80, tivemos uma
taxa igual a mais de 7% ao ano de crescimento da
economia. Eminente Senador Artur da Távola, real mente houve um enorme empobrecimento porque
chegamos a possuir um PIB de cerca de US$800 bi lhões. Hoje ele está em torno de 500. Isso significa
que nosso PIB per capita/ano chegou a ser US$6 mil.
Hoje, é a metade disso: US$3 mil per capita/ano.
Essa política monetária nos levou a essa situação e
nos empobreceu. A própria Lei de Responsabilidade
Fiscal não está sendo observada a rigor pelo Gover no Federal porque temos construído um superávit ad -
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jetivado. Adjetivado por quê? Porque não é superávit.
Na verdade, esse superávit adjetivado de primário cobre 40% do déficit. Os outros 60% do déficit têm se
acoplado à dívida. Daí a razão pela qual ela cresce
como bola de neve. Então, essa política tem que ser
modificada, tem condições de ser modificada e os
próprios credores internacionais terão compreensão
para isso. Por exemplo: quando vence um pacote dessa dívida pública, representada em títulos cambiais –
e esses pacotes vencem periodicamente, uma semana, quinze dias, dez dias, volta e meia vence mais um
pacote, US$2 bilhões, US$2,5 bilhões, US$5 bilhões,
isso tem acontecido –, os credores desses pacotes
fazem um movimento especulativo no mercado para,
obviamente, obter uma desvalorização maior da nos sa moeda porque eles querem receber mais reais pelos dólares representados por aqueles títulos cambiais. E isso está acontecendo e provocando, esse aumento do dólar. Mas tudo isso tem que ser visto não
para se atirar qualquer tipo de pedra no Governo que
está encerrando. Eu, por exemplo, acho que há questões que foram postas por V. Exª que merecem o nosso aplauso. Entre elas, essa demonstração maravilhosa de consolidação das instituições democráticas
do Brasil, com essa transição civilizada, que está sendo objeto de aplauso do mundo inteiro. Isto é absolutamente reconhecido por todos nós. Temos também
que reconhecer o esforço admirável na área da pro dução agrícola, que obteve neste ano um superávit de
cerca de US$20 bilhões nas exportações, demonstrando simplesmente a competitividade de um dos
segmentos da economia brasileira, do setor primário.
Apesar do abandono em que se encontram as estradas para o transporte dessa produção até os portos,
apesar dos custos elevados também na operação
desses portos. É claro que há muita coisa a ser feita.
Não diremos aqui, de forma alguma, que tudo isso
está errado. Por exemplo, o fim da inflação. V. Exª trouxe como primeiro ponto importante que a inflação no
Brasil baixou graças ao Plano Real. A rigor, do ponto
de vista acadêmico, o Plano Real tem a participação
de um mineiro, filho do nosso querido e saudoso Otto
Lara Resende, que foi André Lara Resende, o outro
foi Pérsio Arida. Esse Plano é o Plano Larida, de
1985, que foi preterido em favor do congelamento de
preços e salários, em 1986, e foi trazido pelo Presidente Fernando Henrique, quando assumiu o Ministério da Fazenda, numa boa hora. Só que, em 1985 o
Plano Larida iria indexar a economia, para conviver
com o cruzeiro, em ORTN, mas o congelamento acabou com o “R” da ORTN, porque acabou com a inflação, as obrigações do Tesouro não tinham mais que
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ser reajustáveis, desmoralizou-se a OTN e todos os
outros índices que foram criados, daí porque os eco nomistas que fizeram o plano tiveram que adotar Unidade Real de Valor, a URV.
Então, devemos, é claro, aplaudi-lo porque esta va no Ministério da Fazenda e foi por iniciativa de Sua
Excelência essa decisão. É muito importante que re conheçamos tudo isso, mas a grande verdade, emi nente Senador Artur da Távola, é que o Brasil não
pode continuar administrando a sua dívida com a taxa
de juros vigente no mercado brasileiro.
Quando dizemos a alguém que conhece algo de
Matemática que, no Brasil, o consumidor paga 8% ao
mês pelo crédito para comprar um bem de consumo,
as pessoas simplesmente pensam que dizemos bes teira, porque isso não é possível, porque ninguém
pode pagar essa taxa. Isso é um despropósito, para
não dizer um assalto.
Isso não pode continuar porque mata a econo mia. O Brasil tem demonstrado uma capacidade de
crescimento e uma potencialidade realmente fantásti ca diante do que tem acontecido, pois ainda que mo desto houve um pequeno crescimento. Isso tudo gra ças a essa potencialidade gigantesca da economia
brasileira.
Daí a razão pela qual criticamos essa política,
que não pode continuar. A responsabilidade pela coi sa pública, a responsabilidade pelos contratos, a res ponsabilidade em relação aos credores nacionais e
internacionais reside em uma verificação e revisão
dessa política de juros, porque ela mata a economia
que não tem como sustentar essas taxas. É absoluta mente impossível que o Brasil chegue a bom termo
com essas taxas. Nós podemos crescer de tal forma a
nossa dívida e o nosso empobrecimento que faremos
do Brasil uma Argentina. Então, é preciso haver mu danças. Agora, é de fato importante que haja a refor ma da Previdência, como V. Exª trouxe. Essa é funda mental. Admira-me que um Governo que possuía
condições excepcionais para realizá-la, não o fez.
Provavelmente porque tenha levado em consideração
o fato de que reforma da Previdência é sinônimo de
impopularidade. Não sei. V. Exª foi quem disse que re forma da Previdência é sinônimo de impopularidade.
Mas, maior poder para fazer a reforma da Previdência
nunca houve nenhum governo que tivesse, nesses
novos tempos. V. Exª disse que o partido que ganhou
as eleições votou contra a reforma da Previdência,
mas foi uma minoria. Se houvesse vontade do Execu tivo, ela teria sido aprovada, obviamente. Não houve
nenhuma reforma que não pudesse ser feita desde
que fosse da vontade do Executivo; a reforma tributá -
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ria, por exemplo. Nós sabemos que há vários caminhos. O próprio saudoso professor Roberto Campos
falava em um caminho chamado eletrônico, que é o
imposto único do Deputado Marcos Cintra, que veio
antes de ele ser Deputado. Pois bem, a reforma tributária tem dois caminhos então, já que o próprio gran de professor Roberto Campos adotou um desses caminhos, chamado caminho eletrônico e teceu elogios
a ele. Então, há dois caminhos. O segundo caminho é
o clássico e é esse que vinga. Não há outro. E para
esse há três impostos básicos: um imposto indireto e
dois diretos. São os impostos arrecadatórios. A alíquota de um imposto sobre valor agregado, que poderia ser cobrado na última operação ou em todas as
operações, gerando crédito na operação subseqüente, seria alta, porque ela iria absorver alíquotas como
a do ICMS, a do IPI, a do PIS, a do Cofins e a da própria CPMF. Então, seria uma alíquota elevada, mas
essa é a situação da economia do Brasil. Os outros
dois impostos são o imposto de renda que se subdivide em imposto de renda sobre pessoa física e sobre
pessoa jurídica e o imposto sobre propriedade, que
se subdivide em imposto sobre propriedade rural e
sobre propriedade urbana. Mas o Governo não poderia abrir mão de um imposto sobre operações financeiras, porque ele é instrumento de política monetária.
Também não poderia abrir mão do imposto de comércio exterior, porque é instrumento de administração
de importações e de exportações. Mas não são impostos de fim arrecadatório – e isso simplificaria a
vida brasileira. A reforma da previdência social é ina diável. É preciso fazer a reforma da Previdência e é
preciso acabar com a adjetivação do superávit. É preciso realizar um superávit que dê equilíbrio ao Orça mento. Para isso basta colocar as taxas de juros apenas umas quatro ou cinco vezes a média Americana e
Européia. Quatro ou cinco vezes maior do que a mé dia destas, como taxa básica! É muita incompetência
nossa não saber negociar isso, porque o Brasil é um
país que possui condições excepcionais de recursos
naturais e de recursos humanos. O Brasil é um país
de povo bom, pacato, ordeiro, trabalhador, inteligente,
versátil. A miscigenação do nosso povo nos confere
essa versatilidade que faz inveja aos estudiosos do
mundo inteiro. Temos instituições democráticas con solidadas. Aqui não há radicalismo. É um País maravilhoso, de dimensões continentais. Um País assim não
pode representar risco. Isso é negociação mal feita.
Parece alienação das autoridades maiores em relação às decisões das autoridades monetárias. Foi
essa alienação que nos levou a esta situação. Não se
iluda, eminente Senador Artur da Távola, foi essa a
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razão pela qual saiu vitoriosa a chapa presidida pelo
eminente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que vai,
não tenha a menor dúvida, ter discernimento e res ponsabilidade para realizar um trabalho à altura da
confiança e da esperança que o povo brasileiro depo sita na sua administração. Não tenho dúvida disso!
Mais de dois terços da sociedade brasileira estão ob viamente lhe dando todo o apoio. Se V. Exª me permi tir, devo dizer que quis fazer um aparte ao nosso no bre colega Senador Romero Jucá, que não foi gene roso como V. Exª foi. S. Exª como que chamou o Presi dente eleito à responsabilidade, como se dissesse:
“Presidente do Banco Central já”. Pode ficar tranqüilo
o nosso eminente e bom amigo Romero Jucá, pois o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o responsável
por essa indicação. Tem obviamente a responsabili dade de fazê-lo em tempo hábil, mas ele o fará a seu
juízo e não por pressão de quem quer que seja, muito
menos da mídia. Queremos um Governo que repre sente a vontade nacional e a vontade nacional é re presentada pelo nosso grande Presidente eleito Luiz
Inácio Lula da Silva.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Muito obrigado, Senador José Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Artur da Távola, desculpe-me por interromper
V. Exª, mas prorrogarei a sessão por cinco minutos, a
fim de que V. Exª conclua o seu pronunciamento.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senador José Alencar, V. Exª fez um longo apar te e não tenho mais tempo nem condições de respon dê-lo da maneira necessária. Ficará como um agre gado ao meu discurso. Espero apenas que o Presi dente Lula ouça o Partido de V. Exª, que não tem, ao
que parece, sido chamado para certas discussões na
área econômica, e possa também ouvir as idéias que
V. Exª defende com tanta acuidade e precisão. Quanto
à questão momentânea, V. Exª há de convir que é um
momento especialíssimo: é preciso segurar a inflação
de algum modo para benefício do próprio Governo.
Durante o Governo Fernando Henrique não existiu o
que, agora, no final, no caso das taxas de juros, pas sou a existir.
Todos concordamos com V. Exª. Entretanto,
acredito que a taxa de juro não é propriamente ques tão da vontade do governante, mas da imposição dos
fatos econômicos, do tipo de especulação que se es tabelece sobre a economia e dos bombardeios no
mercado financeiro. No entanto, ela não opera nos
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fundamentos macroeconômicos de um país, mas,
sem dúvida, em um viés importante.
Desse modo, espero que o novo Governo ouça
V. Exª – infelizmente, não tenho notado o PL ser ouvido na área econômica, como me parece que deveria
–, o que levará, efetivamente, a essa lucidez. Oxalá
possa ele executar, depois da reforma da Previdência, a reforma fiscal e tributária, tão necessária ao
País, a fim de que haja uma modernização.
Senador José Alencar, V. Exª não estava no
Congresso nesse tempo, mas não tenha dúvida de
que quem não aprovou a reforma da Previdência foi o
Congresso. Nós participamos do processo, vimos a
quase destruição da Câmara e sentimos a violenta
pressão. No caso da Previdência, a Base optou por
aquele caminho mais popular. Sabemos que a reforma deixou de ser feita não por vontade manifesta do
Presidente da República ou pelo desejo do nosso
Partido, que a defendeu até o fim, mas por deliberação do Congresso, que não procedeu à reforma tributária. Oxalá o novo Congresso possa realizar a reforma previdenciária e, posteriormente, encaminhar
uma reforma tributária bastante razoável ao País. Não
há dúvida.
Espero que o novo Governo possa, portanto, levar adiante essa tarefa hercúlea que busquei traduzir
em meu discurso.
Agradeço enormemente ao Presidente a sua
gentileza e a V. Exª, Senador José Alencar, a qualidade do seu aparte, que honrou meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, pela Liderança do PSDB e por ter sido
citado, gostaria apenas de fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Romero Jucá, a Presidência já prorrogou o
tempo da sessão, mas o fará novamente em atenção
ao fato de V. Exª ter sido citado. Espero que seja muito
breve.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Serei breve,
Sr. Presidente.
Pedi a palavra, primeiramente, para fazer um registro e parabenizar a Universidade Estácio de Sá
pela posse, na última sexta-feira, do Senador Artur da
Távola como chanceler daquela instituição, que, sem
dúvida, ganha muito, assim como ganha o Rio de Ja neiro. Nós perderemos o Senador Artur da Távola no
Senado, mas tenho certeza de que a Universidade,
os estudantes, enfim, a comunidade carioca lucrará
bastante com a sua assunção.
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Quanto ao debate aqui realizado, apenas lem brarei alguns pontos. A remuneração da taxa cambial
foi rolada a 36%, nesta semana, para curto prazo e a
24% para médio prazo exatamente em virtude da in definição, entre outros, da direção do Banco Central
e, portanto, do norte da economia do Governo.
No que tange à reforma da Previdência, luta mos por ela. O Presidente Fernando Henrique Car doso avançou bastante nessa causa, mas o Partido
dos Trabalhadores e a Oposição votaram contra o fator de idade, que melhorou a questão previdenciária.
Mais do que isso, na legislação previdenciária com plementar, até hoje, na Câmara dos Deputados, tra mita o PL nº 9 sem a apreciação das emendas, por que a Oposição obstruiu a votação exatamente da
Previdência complementar dos servidores públicos,
que é exatamente a grande lacuna do sistema previ denciário brasileiro.
Então, afirmo ao Senador José Alencar que es taremos aqui para ajudar. Auxiliaremos a aprovar o
nome que o Governo encaminhará para o Banco
Central. Não pediremos vista, não criaremos nenhu ma dificuldade, porque entendemos que já bastam as
dificuldades com a realidade que o futuro Governo irá
se deparar. Mas é importante registrar os avanços do
Governo Fernando Henrique Cardoso e, mais do que
isso, ressaltar que o que não se conseguiu fazer não
foi por falta de vontade política, mas por falta de condi ção, muitas vezes mais por falta de entendimento no
próprio Congresso do que com o Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jonas Pi nheiro.
São lindos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 714, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 167 do Regimento Interno,
requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Decreto Legislativo nº 406, de 2001 (nº 1.071/2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re nova a concessão outorgada à TV SBT – Canal 5 de
Belém S/A para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de Belém, Esta do do Pará, a fim de que matéria conste da Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
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REQUERIMENTO Nº 715 DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art 167 do Regimento Interno, requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de 2001 (nº 610/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da TV SBT – Canal 4 de São Paulo S/A
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima gens na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a
fim de que matéria conste da Ordem do Dia da ses são seguinte.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 716 DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 167 do Regimento Interno,
requeiro a inclusão em Ordem do Dia do 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 TV SBT – Canal 3 de
Nova Friburgo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, a fim de que
matéria conste da Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2002. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência defere os requerimentos.
As matérias constarão da Ordem do Dia da próxima quinta-feira, dia 12.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Ademir Andrade e Romero
Jucá 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, passado o tempo
das grandes privatizações tendo em vista a reorganização da máquina administrativa federal, vivemos
nos Estados da Federação os desdobramentos e re flexos desse processo. Pode-se dizer de um efeito
cascata, que resulta na privatização de empresas públicas, no âmbito dos Estados, como por exemplo, as
distribuidoras de energia e de água, entre outras.
Também como parte desse processo, empresas
do governo federal estão sendo repassadas às administrações estaduais, seguindo a mesma lógica das
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privatizações. Nesse sentido, o assunto que quero
abordar nesta tribuna refere-se ao processo em curso
de passagem para a administração estadual da Companhia Docas do Pará, hoje vinculada ao Ministério
dos Transportes.
Trata-se de uma Empresa enxuta, que conse gue com cerca de 300 funcionários diretos tocar seus
portos comprometendo apenas 35% de suas recei tas. É, portanto uma empresa sadia e bem colocada
no ranking da Gazeta Mercantil. Com a expansão do
pólo de alumínio de Vila do Conde, a tendência é au mentar ainda mais a sua receita operacional sem precisar o incremento de mão-de-obra.
Além do Porto de Vila do Conde em Barcarena,
a companhia Docas do Pará administra outros sete
portos, entre eles o Porto de Belém e de Santarém.
Movimenta milhões de toneladas de mercadoria, in clusive para exportação e possui um, faturamento
anual na ordem de R$35 milhões.
O Pará está geograficamente bem situado, es pecialmente em relação às perspectivas de amplia ção das exportações para a Europa. Portanto, a admi nistração dos portos no Pará tem uma importância
estratégica não só para o Estado, mas para o País.
Outras experiências têm mostrado dúvidas em
ser o repasse da administração dos portos aos estados, o melhor caminho a seguir. O porto de Itajaí é um
bom exemplo. Por enfrentar problemas com a máquina
e a burocracia estadual, está se tornando uma admi nistração de economia mista, buscando maior dina mismo e competitividade, isso de acordo com o perfil
traçado pela Lei de Modernização dos Portos. Neste
mesmo exemplo, foram verificadas dificuldades em ob ter a captação de recursos junto ao BNDES para um
projeto de expansão do Porto, devido a personalidade
estatal que gerava insegurança na continuidade do
projeto. São questões como esta que nos leva a um posicionamento contrário à estadualização da Compa nhia Docas do Pará, pelo menos nesse momento.
O Governo Federal e também o Governo do
Estado do Pará, que hoje são do mesmo partido, o
PSDB, têm a mania de fazer as coisas de maneira
açodada e sem discutir com a população. Não há por
que tanta pressa. O Governo do Presidente Fernando
Henrique está no fim. Por que não permitir que essas
discussões se aprofundem? Por que não ouvir, sobre tudo, os segmentos mais diretamente envolvidos na
questão? Por que não permitir que se tome a melhor
decisão sintonizada com as orientações do próximo
governo?
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Além disso, Srªs e Srs. Senadores, a tomada de
uma decisão em relação aos assuntos portuários,
não deve se resumir à análise dos aspectos econômicos envolvidos, deve também haver preocupação
com as questões relacionadas aos trabalhadores envolvidos. No caso da Companhia Docas do Pará, as
conseqüências de uma mudança como essa, irão
atingir não só os 300 servidores diretos, mais o con junto de trabalhadores envolvidos (diretos, avulsos e
terceirizados) que somam cerca de 2.000 pais de fa mílias. Isso, sem falar nos outros segmentos populacionais que vivem em torno da movimentação dos por tos no Pará.
Cogita-se, ainda, que a estadualização da Companhia Docas do Pará poderá resultar no fim do Porto
de Belém, já que este poderá ser esvaziado pela facilidade de acesso ao Porto de Barcarena, que hoje é
mais bem estruturado. Isso tem gerado tensão e insegurança entre os trabalhadores, que temem pela de missão ou perdas de direitos com a mudança de regime trabalhista que a estadualização da empresa po derá gerar.
Por tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, quero manifestar o meu posicionamento contrário à transferência da administração da Companhia Docas do Pará
neste momento, apelando para o bom senso, tanto do
Governo Estadual como do Governo Federal, já que
este passa por momento de transição e profundas
mudanças, permitindo que o assunto, pela sua relevância, seja mais bem debatido com a sociedade, dei xando a decisão final para o próximo governo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o campo e a
agricultura brasileiros sempre nos surpreendem positivamente. Digo isto porque recebi o Relatório Anual
de Atividades de 2001 do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O SENAR é entidade que
vem, ao longo da última década, realizando importan tíssimo trabalho para formar e aprimorar o homem do
campo como trabalhador e cidadão.
No entanto, este trabalho, de suma importância
para o desenvolvimento do País, nem sempre recebe
a atenção que merece. Assim, mais uma vez, faço
questão de tornar públicas desta tribuna as atividades
do SENAR.
Criado pela Lei nº 8.315, de 1991, o SENAR é
instituição cuja missão é promover o desenvolvimento
profissional, cultural e técnico das populações rurais
do Brasil; é entidade paraestatal vinculada à Confederação Nacional da Agricultura e administrada por um
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Colegiado composto por representantes do Governo
Federal, da Organização das Cooperativas Brasilei ras, das agroindústrias, da Confederação Nacional da
Agricultura e da Confederação Nacional dos Traba lhadores na Agricultura.
No ano de 2001, um milhão e setecentas mil
pessoas se matricularam nos eventos de Formação
Profissional Rural, Promoção Social e nos Programas
Especiais do SENAR.
A Formação Profissional Rural é destinada a
adultos e jovens com mais de dezesseis anos que já
estejam trabalhando ou desejem melhorar seu de sempenho profissional. O objetivo é fazer com que a
população rural obtenha, assim, ganhos sociais e
econômicos. Em 2001, dentro da Formação Profissio nal Rural, sobressaíram as ações na pecuária de corte e de leite, na operação e manutenção de tratores
agrícolas, na aplicação de agrotóxicos, na cultura bá sica de verduras. Nessas ações, o SENAR treinou,
em 2001, mais de trezentas mil pessoas.
A Promoção Social, por sua vez, não tem cará ter profissionalizante, mas, voltada para os morado res do meio rural, visa melhorar sua qualidade de
vida, sua consciência crítica e sua participação na
vida da comunidade. Em 2001, as atividades mais
destacadas foram: produção caseira de alimentos; alfabetização de jovens e adultos; pintura em tecidos;
artesanato do vestuário; cestaria e trançados e edu cação ambiental. Em 2001, tais atividades reuniram
aproximadamente cem mil pessoas.
São vários os Programas Especiais. Diante da
exigüidade de tempo, gostaria de destacar dois: a
“Educação Profissional para Trabalhadores com bai xa ou sem Escolaridade” e o “Cidadão Rural”.
O “Educação Profissional para Trabalhadores
com Baixa ou sem Escolaridade”, aliado ao Programa
de Formação Profissional Rural, auxilia o trabalhador
a ingressar no mercado de trabalho, o qual se encon tra cada vez mais exigente. Em 2001, tal Programa
abrangeu treze Estados e nove mil participantes. De
1998 a 2001, os participantes atendidos foram qua renta e dois mil.
O “Cidadão Rural” é formado por um conjunto
de atividades que visam à emissão de certidões de
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de trabalho e
carteiras de identidade, tratamentos dentários e exa mes médicos e eventos que desenvolvam, entre ou tros temas, educação ambiental, educação para o trabalho e administração de empreendimentos comuni tários. O Cidadão Rural, no ano de 2001, atendeu a
dezesseis mil pessoas.
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Em suma, Sr. Presidente, estas são algumas
das atividades realizadas pelo SENAR. Noticiá-las às
Srªs e aos Srs. Senadores é mostrar uma entidade
modelar, que tem cumprido sua missão com afinco e
dedicação, e ter renovada a crença de que o nosso
povo, quando recebe a devida formação educacional
e profissional, compete, no mínimo, em pé de igualdade com os de outras nações do planeta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a homenagear os 95 anos de nascimento do arquiteto
Oscar Niemeyer, marco da arquitetura moderna mundial, que serão completados em 15 de dezembro vindouro, de acordo com o Requerimento nº 209, de
2002, do Senador Lúcio Alcântara e outros Senhores
Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
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 próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min
– 1 –
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)
(Votação nominal)
Votação, 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
Pareceres sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral,
– 1º pronunciamento (sobre as Propostas): favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ, que
apresenta; encaminhando os Requerimentos de
destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela prejudiciali dade das Propostas de Emenda à Constituição nºs
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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, que trami tam em conjunto; e
– 2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs
106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a dis cussão em primeiro turno): favorável às Emendas nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146,
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; favorável, nos termos de subemendas, às
Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
prejudicialidade das Emendas nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo tação transferida pra hoje.
– 2 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
– 3 –
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 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-orçamentári as entre os Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

Dezembro de 2002

– 4 –
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 16, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora He loísa 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.
– 5 –
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 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
– 6 –
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)
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.
– 7 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jef-
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ferson 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.
– 8 –
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)
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 54,
de 1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art.
93 da Cons ti tu i ção Fede ral, para es ta be le cer
prin cí pio rela ti vo à com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.
– 9 –
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)
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 deter minar eleições diretas para os órgãos diretivos dos
tribunais.
– 10 –
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 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.
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– 11 –
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)
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.
– 12 –
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)
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.
– 13 –
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)
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.
– 14 –
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)
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Tião
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Viana, que altera o artigo 104 da Constituição Federal
e dá outras providências.
– 15 –
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 5, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador José
Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parla mentar e as férias forenses coletivas.
– 16 –
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)
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 Repúbli ca será feita mediante processo eletivo.
– 17 –
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)
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 esco lhida pelos membros do Ministério Público Federal,
mediante eleição.
– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 16, de 2002, tendo como
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primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti,
que altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal (destina percentual do IR e IPI para aplicação de
recursos em Instituições Federais de Ensino Superior
localizadas na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Luiz Otávio.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo tação transferida pra hoje.
– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 21, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do artigo 6º da Constituição
Federal (acrescenta aos direitos sociais o direito à alimentação), tendo
Parecer favorável, sob nº 783, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Sebastião Rocha.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo tação transferida pra hoje.

– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 52, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 52, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Roberto Requião, que
acrescenta inciso e parágrafo único ao art. 49 e inciso
ao art. 84 da Constituição Federal (competências privativas do Congresso Nacional e da Presidência da
República relativos aos atos internacionais), tendo
Parecer favorável, sob nº 861, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo tação transferida pra hoje.
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– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2001
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2001, tendo como primeira signatária a Senadora Marina Silva, que altera o inciso II do § 7º do art. 201 da
Constituição Federal para regulamentar a aposenta doria do extrativista vegetal, tendo
Parecer favorável, sob nº 784, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador José Eduardo Dutra.
– 22 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Ma uro Miranda, que altera a redação do § 2º do art. 201
da Constituição Federal, para dispor sobre o valor
mensal máximo dos benefícios do regime geral de
previdência social, tendo
Parecer sob nº 782, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Waldeck Ornelas, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 29 de outubro passado,
quando teve sua discussão adiada para hoje.
– 23 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 33, de 1994 (nº 350/93, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga con cessão à Rádio e Televisão Integração Ltda. para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Nabor Júnior.
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e Televisão Integração Ltda. concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.157, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Nabor Júnior.
– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 309, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de 2002 (nº 1.434/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ouro Verde, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.078, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO}
Nº 314, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de 2002 (nº 1.597/2002, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Rádio Comunitária Cruz das Armas FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.079, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Ney Suassuna.
– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 322, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2002 (nº 1.501/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade Ibiaense – ASPIA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiá, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.041, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino
Pereira.

– 24 –
– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 51, de 1995 (nº 349/93, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga à Rádio

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 323, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2002 (nº 1.502/2001, na Câ -
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mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Unidos para a Comunicação da Boa
Nova em Pancas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pancas, Estado do Espírito
Santo, tendo
Parecer favorável, sob nº 997, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Ricardo Santos.
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 324, DE 2002
Discussão, em tur no único, do Projeto de De creto Legislativo nº 324, de 2002 (nº 1.506/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária de São João
D’Aliança a executar serviço de radiodifusão comu nitária na cidade de São João D’Aliança, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.080, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 333, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 333, de 2002 (nº 1.590/2002, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o Centro Social e Comunitário dos Moradores de Pastos Bons a executar serviço de radiodifusão comuni tária na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.083, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Gilvan Borges.
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 334, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 334, de 2002 (nº 1.610/2002, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a ACIRCI – Associação Cultural, Informativa, de Radi odifusão Comunitária de Itororó – Bahia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ito roró, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.043, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Antonio Car los Júnior.
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– 32 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 336, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 336, de 2002 (nº 1.302/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vieirense – A.C.V. a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marcelino Vieira, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.044, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Be nício
Sampaio.
– 33 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 337, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2002 (nº 1.305/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Cultural e Comunitária
Danúzia Danielle a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Escada, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.084, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador José Jorge.
– 34 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 415, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 415, de 2002 (nº 1.404/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária Caminho Se guro
de Bebedouro a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cida de de Bebedouro, Estado de
São Pau lo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.108, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
– 35 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 443, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 443, de 2002 (nº 1.346/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Humaitá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Campo Mourão, Estado do Paraná, tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.181, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Olivir
Gabardo.
– 36 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 523, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 523, de 2002 (nº 1.527/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen to Cultural e Artístico de Mamborê a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Mam borê, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.187, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53
minutos.)
PARECER nº 145, de 2002-CN
Da Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei nº 86, de 2002-CN, que
“Abre ao Orçamento de Investimento
para 2002, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito suplementar no valor total de R$6.294.845,00, para
os fins que especifica”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado João Ribeiro
I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica, com fulcro no art. 61 da Constituição Federal,
por meio da Mensagem nº 256, de 2002-CN (nº
939/2002, na origem), submete à apreciação do
Congresso Nacional projeto de lei autorizando o Po der Executivo a abrir ao Orçamento de Investimento
para 2002, em favor de diversas empresas estatais
federais, crédito suplementar no valor total de
R$6.294.845,00, para os fins que especifica.
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De acordo com a Exposição de Motivos nº
396/MP, de 25 de outubro de 2002, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o crédito em referência objetiva suplementar em
R$4.000.000,00 dotações vinculadas à Empresa de
Tecnologia e Informação da Previdência Social –
DATAPREV a serem destinados para manutenção da
infra-estrutura tecnológica, em nível nacional.
O crédito objetiva ainda suplementar em
R$2.294.845,00 dotações vinculadas ao Banco do
Brasil S.A. – BB, sendo R$1.949.251,00 para instalação de agências nos Estados de Roraima, do Amapá
e do Paraná e R$345.594,00 para modernização de
agências nos Estados do Mato Grosso e do Mato
Grosso do Sul. Os recursos necessários à realização
das despesas decorrentes da presente suplementação são indicados como de cancelamento das ações
“Instalação de Agências – no Estado de Goiás” e “Modernização de agências – no Estado do Rio Grande
do Sul”.
O presente projeto de lei de crédito está sendo
submetido à apreciação desta Casa, observando as
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição, e o
disposto no art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, bem como com os ditames da LDO
2002.
Não foram apresentadas emendas ao projeto de
lei em epígrafe.
II – Voto
Sobre o pleito em questão, cabe destacar que,
do ponto de vista técnico, o cancelamento oferecido
apresenta-se viável, por se tratar de cancelamento de
dotações já constantes do Orçamento de Investimento das empresas.
Quanto aos aspectos legais, verificamos que a
proposição não fere quaisquer dispositivos relativos à
alocação de recursos, especialmente no que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001 (LDO/2002). Ressaltamos, por fim, que
seu detalhamento se acha realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária.
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 86, de 2002-CN, na forma proposta
pelo Poder Executivo.
Sala das Sessões, de de 2002. – Deputado
João Ribeiro, Relator.
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PARECER Nº 146, DE 2002–CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei nº 92, de 2002 – CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar no valor de R$93.234.000,00,
em favor da Justiça Federal, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.”

817
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no Anexo I do projeto e explicitado na E.M. nº 407/MP,
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que o acompanha.
Os recursos necessários à abertura do crédito
suplementar, conforme indicado no projeto, decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias,
constantes do Anexo II do projeto, que segundo os órgãos atingidos não acarretam prejuízos à execução
das programações objeto do remanejamento.

I – Relatório

II – Emendas
Não foram apresentadas emendas ao projeto,
no prazo regimental.
III – Voto

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica, com fulcro no art. 61 da Constituição Federal,
por meio da Mensagem nº 262, de 2002–CN (nº 945,
na origem), submete à apreciação do Congresso Na cional projeto de lei abrindo ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Federal, crédito suplemen tar no valor de R$93.234.000,00 (noventa e três mi lhões, duzentos e trinta e quatro mil reais), para refor ço de dotações consignadas no orçamento vigente e
voltadas à quitação de sentenças judiciais transitadas
em julgado, de pequeno valor, conforme discriminado

Desse modo, considerando que o projeto de lei
não colide com as disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2002, não ferindo, tampouco, a
quaisquer outros dispositivos legais relativos à alocação de recursos, e seu detalhamento acha-se conforme às exigências legais e aos princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 92, de 2002-CN, nos termos propostos pelo
poder executivo.
Sala da Comissão, de
de 2002. – Deputado Eujácio Simões, Relator.

Relator: Deputado Eujácio Simões
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PARECER Nº 147, DE 2002-CN
Da comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei nº 93, de 2002-CN, que
“Abre crédito suplementar ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério
da Fazenda, do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Integração
Nacional e Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global
de R$250.072.546,00, para reforço de do tações consignadas na Lei Orçamentária
vigente.”
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Roberto Balestra
I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica, com fulcro no art. 61 da Constituição Federal,
por meio da Mensagem nº 263, de 2002-CN (nº
946/2002, na origem), submete à apreciação do Con gresso Nacional projeto de lei autorizando o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda – MF, do Desenvolvi mento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, do Pla nejamento, Orçamento e Gestão – MPO, da Integra ção Nacional – MI e Transferência a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor global de R$
250.072.546,00, para reforço de dotações consigna das na Lei Orçamentária vigente.
De acordo com a Exposição de Motivos – EM
no 408/MP, de 29 de outubro de 2002, do Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
crédito em referência objetiva suplementar, na uni dade orçamentária da administração direta do MF,
dotaçôes que possibilitem o cumprimento de con tratos de prestação de serviços com o Ser pro, Ban co do Brasil e Cai xa Econômica Federal, o paga mento de auxílio-transporte aos servidores e a realização de reformas no âmbito da Secretaria do Te souro Nacional totalizando um valor de
R$12.901.523,00.
No Banco Central do Brasil – BACEN a suple mentação objetiva proporcionar capacitação de servi dores, estudos para aperfeiçoamento do Sistema Fi -
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nanceiro Nacional, desenvolvimento do SISBACEN,
ao custeio de auxíliotransporte e de assistência médica e odontológica aos servidores e dependentes, to talizando um valor de R$ 24.908.608,00.
Quanto à Comissão de Valores Mo biliários, o
crédito permitirá a realização de estudos, a capaci tação de servidores e desenvolvimento de sistemas
de informática na área do Merca do de Capitais. No
caso da Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP, o cré dito de R$3.757.981,00 destina-se à
contribuição para a associação dos Superintenden tes de Se guros da América Lati na – ASSAL, a auxí lio-transporte e à assistência mé dica e odontológi ca de seus servidores. No Fundo Especial de De senvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades
de Fiscalização – FUNDAF, pretende-se, como o
montante a mais de R$35.104.746,00, modernizar
os sistemas de informática da Secretaria da Recei ta Federal – SRF. No Fundo Especial de Treinamen to e Desenvolvimento – FUNTREDE, pretende-se
fazer face aos gastos com cursos de formação e
com a realização de concursos públicos com mais
R$7.815.563,00.
No que conceme ao MDIC, os recur sos se rão
destinados a pagamento de au xí lio-trans por te de
seus ser vidores na ad ministração dire ta, apon tan do-se a neces si da de de mais R$215.000,00. Para
o INMETRO, o que se visa é aten der a con tri bu i ções a or ga nis mos in ter na ci o na is, ao cus te io de
la bo ra tó ri os e à trans ferência de re cur sos para a
Rede Na ci o nal de Me tro lo gia com um to tal de
R$27.480.000,00. Já no Insti tu to Na ci o nal de
Pro pri e da de Indus tri al – INPI, ob je ti va-se aten der aos ser vi do res com di ver sos au xí li os re for çan do em R$300.000,00. No Fun do de Ga ran tia
para a Pro mo ção da Com pe ti ti vi da de – FGPC o
aten di men to fica por con ta do pa ga men to de par ce la do ris co as su mi do nas ope ra ções de fi nan ci a men to a mi cro, pe que nas e mé di as empre sas,
su ple men tan do-se a res pec ti va do ta ção em
R$13.000.000,00.
Com rela ção ao próprio MP, pede-se su ple mentação para pa ga men to de despe sas com in te gralização de cotas de vá rios or ga nis mos in terna cionais, de dívida jun to ao Ser viço de Processa mento de Dados – SERPRO e de paga men to de indenização aos anis ti a dos po líticos, tota li zan do um
valor de R$70.645.000,00. O Instituto Bra sileiro de
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Geografia e es ta tís ti ca – IBGE e a Escola Nacional
de Admi nistração Pú blica – ENAP são contem pla das com cré dito para paga men to de au xí li os a
seus ser vidores em R$295.023,00 e R$5.578,00
respectivamente.
O Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, ges tor
dos Fun dos cons ti tu ci o na is de Finan ci a men to do
Nor te, Cen tro-Oes te e do Nor des te, re ce be su ple men ta ção, não só para es ses fun dos, mas tam bém para pa ga men to de atu a li za ção mo ne tá ria
de par ce las do Impos to de Ren da e do IPI ar re ca da dos por meio do Pro gra ma de Re cu pe ra ção
Fis cal – REFIS que fo ram trans fe ri das com atra so.
Assim sen do, a re par ti ção dos re cur sos so li ci ta dos pos sui o se guin te per fil: R$572.454,00 para o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te
– FNO; R$572.454,00 para o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te – FCO; e
R$1.717.361,00 para o Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE. As Trans fe rên ci as a Esta dos. Dis tri to Fede ral e Mu nicípios,
en ca mi nha-se pedi do de re for ço de do ta ções
para pa ga men to de au xí lio-cre che, au xí lio-trans por te e au xí li o a li men ta ção dos ser vi do res dos ex tin tos Terri tó ri os em um va lor to tal de R$
5.633.274,00.
Além
dis so,
des ti nam-se
R$45.067.603,00 para os Fun dos de Par ti ci pa ções dos Esta dos e do Dis tri to Fede ral e o dos
Mu ni cí pi os – (FPE e FPM). bem como, des se va lor, R$2.957.797,00 para a Cota Par te dos Esta dos e Dis tri to Fede ral Expor ta do res na ar re ca da ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos.
O mo ti vo da su ple men ta ção no ór gão Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fede ral e Mu ni cí pi os re fe re-se ao re pas se tar dio do IR re fe ren te ao REFIS
e já co men ta do no cré di to do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.
A EM ressalta que os recursos necessários à
abertura do crédito serão oriundos do cancelamento
parcial de dotações constantes do orçamento em
execução, no valor de R$200.804.402,00, do superá vit financeiro do INPI apurado no Balanço Patrimonial
de 2001, no montante de R$ 300.000,00 e ainda do
excesso de arrecadação de receitas não-financeiras
e financeiras diretamente arrecadadas, no valor de
R$48.968.144,00, descriminadas por órgão nos qua dros que acompanham o PL.
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O presente Projeto de Lei de crédito adicional
está sendo submetido à apreciação desta Casa, ob servando as prescrições do art. 167, inciso V, da
Constituição, e o disposto no art. 41, inciso I, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, bem como com os ditames da LDO 2002.
Foram apresentadas duas emendas ao Projeto
de Lei em epígrafe, a saber: a de nº 1, tendente a in cluir o projeto/atividade “Apoio a Instalação de Micro,
pequenas e Médias Empresas, estruturação de núcleos Produtivos do Segmento Artesanal, no Município de São Domingos, no Estado de Goiás”, no valor
de R$500.000,00; a de nº 2 com intuito de incluir, no
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
– FNE, recursos para suplementar o subprojeto/subatividade “Financiamento aos Setores Produtivos da
Região Nordeste – Na Região Nordeste” no montante
de R$10.000.000,00.
É o relatório.
II – Voto
Sobre o plei to em questão, cabe inicialmente
destacar que, no caso do Ministério da Integração
Nacional – MI, o crédito ao FNE decorre da disposi ção contida na alínea “e” do inci so I do art. 159 da
Constituição, regulamentada pela Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, que determina à União entregar, “do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer na tureza e sobre pro dutos industrializados, qua renta e sete por
cento na seguinte forma: (...) c) três por cento, para
aplicação em programas de financiamento ao se tor
produtivo das Regiões Nor te, Nordeste e Centro
Oeste, através de suas instituições financeiras de
caráter regional, de acordo com os planos regionais
de desenvolvimento, fi cando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a me tade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer...”
(grifos nossos).
No entan to, os recursos constan tes nos qua dros originais do PL encaminhado, cor responden tes à Região Nordeste, apli cados por intermédio da
Unidade Orçamentária 53.903 – Fundo Constitucio nal de Financiamento do Nordeste – FNE, sob su pervisão do MI, no valor de R$1.717.361,00 (um milhão, setecentos e dezessete mil, trezentos e ses senta e um reais), foram alocados de forma in devi-
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da. Observa-se alocação integral na ação “Financi amento aos Setores Produtivos da Região Nor des te”, sem par ticularização da parcela re lativa ao
Semi-Ando. Tendo em vista os dispositivos constitu cional e legal supra-citados, toma-se necessária a
reversão de 50% (cinqüenta por cento) desses re cursos, ou seja, R$858.681,00 (oitocentos e cin qüenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais),
para a ação “Financiamento aos Setores Produtivos
do Semi-Árido da Região Nordeste”. Desse modo,
apresenta-se tal retificação nos quadros anexos ao
substitutivo ao PL em comen to.
Pas sa-se à aná li se das emen das apre sen ta das pe los no bres pa res. Qu an to àsu ple men ta çào de se ja da na ação “Apo io a Insta la ção de Mi cro, Pe que nas e Mé di as Empre sas, es tru tu ra ção
de nú cle os Pro du ti vos do Seg men to Arte sa nal,
no Mu ni cí pio de São Do min gos, no Esta do de
Go iás”, as si na da pelo De pu ta do Pedro Chaves,
ape sar de sua gran de im por tân cia e dos be né fi cos re sul ta dos que ad vi ri am de sua con cre ti za ção e exe cu ção, há em pe ci lho téc ni co para sua
ad mis são con subs tan ci a do no in ci so I e no § 1º
do art.29 da Re so lu ção nº 1, de 2001, do Con gres so Na ci o nal, que não per mi te con tem plar
sub tí tu los no vos não pre vis tos no pro je to de lei.
No caso da ação apre sen ta da para su ple men ta ção, ape sar da fun ci o nal-pro gra má ti ca exis tir,
“22.661.0419.2374.0106”, não há as so ci a ção ao
mu ni cí pio que se ria con tem pla do; na re a li da de,
liga-se a mu ni cí pi os do es ta do de Mi nas Ge ra is,
o que im pli ca ria em cri a ção de nova fun ci o nal
inad mi ti da pe los dis po si ti vos re fe ren ci a dos.
Quanto à Segunda emenda, que pleiteia in clu ir, no Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE, recursos para suplementar o sub projeto/subatividade “Financiamento aos Setores
Produtivos da Região Nordeste – Na Região Nor deste”, deve-se esclarecer que o quanto deve ser
aplicado é definido na Constituição Federal em seu
art. 159, inciso I, alínea c, sen do 3% sobre 47% de
todo o IR e do IPI. Além disso, o cancelamento ofe recido nessa emenda também é colocado como
fonte de recurso no PL em análise com fim de possi bilitar par cela da suplementação constante do cré dito. Observa-se ainda que a soma do cancelamen to já constante do PL com o proposto pela emenda
excede ao valor da dotação existente no orçamento
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para a ação “Financiamento e Eqüalização de pre ços nas Aquisições do Governo Federal e na For mação de Estoques Reguladores e Estratégicos –
AGF (Lei nº 8.427, de 1992) – Nacional” indicada
para corte. Assim sendo, tor na-se também inade quada a emenda de nº 2.
Cabe também ressaltar que verifica-se re forço
de dotações para pagamento de auxílio-transporte,
de benefícios a ser vidores, de treinamentos e de
concursos pú blicos em diversos órgãos. O Orça mento da União é a peça na qual se consubstancia
o quantum necessário para se fazer fren te às
ações planejadas. Como tais tipos de gasto são de
planejamento simples e de previsão e de finição fá ceis, su gere-se que o Poder Executivo explicite melhor as razões ou imprevisões que levaram a ser imprescindível a sua suplementação no presente pro jeto.
Apesar disso, nos aspectos técnicos, os cancelamentos oferecidos como fonte para o crédito em
referência apresentam-se viáveis. O superávit financeiro do MPI apurado no Balanço Patrimonial de
2001 comporta o financiamento dos R$300.000,00
apontados no EM do MP. As receitas não-financeiras
diretamente arrecadadas a serem utilizadas estão
devidamente caracterizadas no quadro demonstrativo das receitas que acompanha a mensagem do
executivo.
Quanto aos aspectos legais, verificamos que a
proposição não fere quaisquer dispositivos relativos
à alocação de recursos à exceção da aplicação de
recursos no semi-árido conforme reza o inciso I, alínea “e” do art. 159 da Constituição Federal, já comentado. Especialmente no que se refere ao Plano
Plurianual e à Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001
(LDO/2002), não encontra-se impropriedade alguma. Ressaltamos, por fim, que seu detalhamento se
acha realizado segundo os princípios de boa técnica
orçamentária.
Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 93, de 2002-CN, na forma do substitutivo que se apresenta, recomendando ao Presidente da comissão que declare inadmitidas as emendas
nº 1 e 2 de 2002.
Sala das Sessões,
de
do, Roberto Balestra, Relator.

de 2002. – Deputa-
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SENADO FEDERAL
ANAIS DO SENADO FEDERAL
SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3488 – 3489 - 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY
Ramais: 3623 Fax: 3606
Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
DULCÍDIA RAMOS CALHÁO (Ramal 3514)
JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511)
IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA
Ramais: 3507 - Fax: 3512
Secretários:

MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503)
MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504)
RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509)
HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Secretários:

CAE

- LUIZ GONZAGA DA SILVA 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 30.7.2002
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ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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

847

PR- 2401/2407
GO- 2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG- 2321/2322

ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:

SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO:

(- SALA DE REUNIÕES: 311-3255

(- SECRETARIA: 311-3516/4605

E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br

FAX: 311-4344

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

DEZEMBRO 2002

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

PMDB
Marluce Pinto

RR – 1301/4062

Valmir Amaral

DF – 4064/4065
PFL

Geraldo Althoff

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

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

849

850

2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO FEDERAL
SUBCOMISSÃO
PERMANENTE
DO IDOSO

DEZEMBRO 2002

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

PMDB
JUVÊNCIO DA FONSECA

MT – 1128/1129

MARLUCE PINTO

RR – 1301/4062

PFL
MARIA DO CARMO ALVES
WALDECK ORNELAS

SE – 4055/4057
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
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2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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
VAGO

SC – 2041/2047

BLOCO PSDB/PPB
Benício Sampaio
Freitas Neto

PI – 3085/3086
PI – 2131/2137

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Tião Viana

AC – 3038/3493

PDT
Sebastião Rocha

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:

AP – 2241/2247
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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

GO – 2095/97

1. Casildo Maldaner

MS – 1128/29

2. Vago

SC –

2141/47
Juvêncio da Fonseca

PFL
Lindberg Cury

DF – 2012/15

1. Paulo Souto

SE – 4055/57

2. Waldeck Ornelas

BA –

3173/75
Maria do Carmo Alves

BA –

2211/17

BLOCO PSDB/PPB
Vago

1. Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha
2241/47

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

1. Vago

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
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FEDERAL
3.1. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA
E CIDADANIA

DEZEMBRO 2002

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

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO

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

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
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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
3276
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-

ATUALIZADA EM:
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DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

857

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PRESIDENTE: FREITAS NETO
VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ FOGAÇA (2)
GERSON CAMATA
PEDRO SIMON
JUVÊNCIO DA FONSECA

RS-1207/1607
ES-3203/04
RS-3232
MS-3015/16

1-VALMIR AMARAL
2-NABOR JÚNIOR
3-CASILDO MALDANER
4-MAURO MIRANDA

DF-1962
AC-1478/4619
SC-2141/42
GO-2091/92

PFL
FREITAS NETO
FRANCELINO PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

PI – 2131/37
MG-2414/17
BA-2191/96

1-GERALDO ALTHOFF
2-VAGO
3-ROMEU TUMA

SC-2041/47
SP-2051/57

BLOCO (PSDB/PPB)
LÚCIO ALCÂNTARA
RICARDO SANTOS

CE-2303/08
ES-2022/24

1-VAGO
2-VAGO (1)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
GERALDO CANDIDO (PT)
EMÍLIA FERNANDES (PT)

RJ-2171/77
RS-2331/37

1-EDUARDO SUPLICY (PT)
2-MARINA SILVA (PT)

SP-3213/15
AC-2182/84

PSB
ROBERTO SATURNINO (3)

RJ-4229/30

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

REUNIÕES:

SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(BANCADA DO LIVRO)

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ SARNEY
MARLUCE PINTO

AP-3429/31
RR-1101/1201

1-GERSON CAMATA
2-MAURO MIRANDA

ES-3203/04
GO-2091/92

PFL
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
FRANCELINO PEREIRA

BA-2191/96
MG-2414/17

1-WALDECK ORNÉLAS
2-MARIA DO CARMO ALVES

BA-2211/17
SE-4055/57

BLOCO (PSDB/PPB)
RICARDO SANTOS
LÚCIO ALCÂNTARA

ES-2022/24
CE-2303/08

1-FREITAS NETO
2-TEOTÔNIO VILELA FILHO

PI-2131/37
AL-4093/95

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
EMÍLIA FERNANDES - PT

RS-2331/37

1-ROBERTO SATURNINO – PT

RJ-4229/30

PDT

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 16/05/02
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

VALMIR AMARAL
MAGUITO VILELA

DF-1962
GO-1440/1132

1-MAURO MIRANDA
2-AMIR LANDO

GO-2091/92
RO-3130/32

PFL
GERALDO ALTHOFF
LEOMAR QUINTANILHA

SC-2041/47
TO-2072/73

1-ROMEU TUMA
2-LINDBERG CURY

SP-2051/57
DF-4070/71

BLOCO (PSDB/PPB)
BENÍCIO SAMPAIO
LUIZ OTÁVIO (PPB)

PI-3085/87
PA-3050/4393

1- CHICO SARTORI
2-(VAGO)

RO-

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
1-GERALDO CÂNDIDO – PT

PDT
ÁLVARO DIAS

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

PR-4059/60

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002
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6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
862

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

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
Roberto Requião
Gerson Camata

PI – 3055/57
PR – 2401/07
ES – 3203/04

Paulo Souto
Jonas Pinheiro

BA – 3173/75
MT – 2271/77

1- Iris Rezende
2- Valmir Amaral
3- Gilberto Mestrinho
PFL
1- Mario do Carmo Alves
2 – VAGO

GO – 2032/39
DF – 1961/66
AM – 3104/06
SE – 1306/4659

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
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:

RJ – 4229/30
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

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

SUPLENTES
PMDB

ALBERTO SILVA

PI-3055/57

LUIZ OTÁVIO (2)

PA-3050/4393

1-WELLINGTON ROBERTO (3)

PB-3194/95

1-FREITAS NETO (1)

PI-2131/37

PFL
MOREIRA MENDES

RO-2231/37

BLOCO (PSDB/PPB)
VAGO (4)

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:
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 05/03/2002

COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
ANAIS DO SENADO FEDERAL
(Representação Brasileira)

DEZEMBRO 2002
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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
PMDB
323 4198 1. PEDRO SIMON
323 4063 2. AMIR LANDO
223-6191 3. MARLUCE PINTO
PFL
323 5470 1. WALDECK ORNELAS
323 5099 2. JOSÉ JORGE
Bloco (PSDB/PPB)
321 9470 1. LUIZ OTÁVIO
3112387 2. RICARDO SANTOS
PT/PPS (2)
323-5994 1.Jefferson Péres (PDT)
PTB
323-2537 1. VAGO

UF

GAB

FONE

FAX

RS
RO
RR

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

311 3232
311 3130
311 1301

311 1018
323 3428
225 7441

BA
PE

# 13

311 2211
311-1284

323-4592

###

PA
ES

*13

3111027
311-2022

3114393
323-5625

AM

###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

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

DEZEMBRO 2002

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

SP

756

318-5756 3182756

CE

*582

318-5582 3182582

FONE

PR

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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'El Niiío', que altera a Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950,
que 'defme os crimes de responsabilidade e regula o respec
tivo processo de julgamento' e o Decreto-Lei n° 201, de 27
de fevereiro de 1967, que 'dispõe sobre a responsabilidade
dos prefeitos e vereadores, e dá outras providências.'
..
Homenagem ao Senador Paulo Souto por oca
sião de sua despedida do cargo de Senador para as
sumir a função de governador da B alJia. Aparte ao
Senador Paulo Souto
..
MARIA DO CARMO ALVES
Parecer n° 1.275, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nQ..\ 2 e

371
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IV
3, de Plenário, à Proposta de Emenda à Constituiçào n° 7,
de 2001. tendo como primeiro signatário o Senador
Moreira Mendes, que acrescenta o § 3° ao art. 50 da
Constituição Federal. (Dispõe sobre o acesso a informa
ções e documentos sigilosos)
.
Requerimento n° 711, de 2002, requerendo nos
termos regimentais, destaque para votaçõa em separado
da expressão ""inclusive" contida na redação do inciso I
do art. 4° da Lei n° 10.201/2001, proposta no art. 1° do
Projeto de Lei do Senado nO 108, de 2002
.

1994 (n° 350/1993, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão a Rádio e Integra
ção Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do
698

782

MAURO MIRANDA
Parecer n° 1.279, de 2002, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto úe Lei da Câmara !lo 18, de 2002
(n° 465/99, na Casa de origem), que aLTescenta inciso ao art.
20 da Lei n° 8.036, de II de maio de 1990 (para permitir a
utilização do FGTS para aquisição de lote urbanizado).....

709

NABOR JÚNIOR
Parecer n° 1.156, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legisla(ivo n° 33, de

-

.

Parecer n° 1.157, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 51, de 1995
(n° 349/1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga a R:ídio e Televisão Integração LIda, concessão
para explorar serviço ele rodiodifusão sonora em onda tropi
caJ na cidade de Cruzeiro elo Sul, Estado do Acre
.
Parecer n° 1.162, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de DecTeto Legislativo n° 534, de
2002 (n° 1.637/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Sociedade Educadora Patu
ense a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Patu, Estado do Rio Grande do Norte..
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NEY SUASSUNA

MOZARILDO CAVALCANTI
Instalação, amanbã, em Boa VistalRR, do Centro
Federal ele Educaçào Te<.:nológica do Estado de Roraima,
CEFET.
.
Apelo pela aprovação, amanhã, da Proposta de
Emenda à Constituição ele autória de S. Exa., que destina
parte da 3JTecaúação do Imposto de Renda e do IPI às insti
tuições de Ensino Superior localizndas na Amazônia Legal..
ConsideraçÕes sobre a questão habitacional no
país. Aparte ao Senador Carlos Pat.rocínio
.
Comentários sobre a Operação Diamante, realiza
da pela Polícia Federal, e a necessidade de implementa
ção de progr3Jnas ele desenvolvimento dos municípios
localizados na faixa de fronteira
.
Requerimento nO 714, de 2002, de autoria do Sena
dor Moznrilelo Cavalcanti, solicitando a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Decreto Legislativo n° 406, de 2001
(n° 1.07112001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à TV SBT - Canal 5
de Belém S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Belém, Estado do Pará...
Requerimento nO 715, de 2002, de autoria do Sena
dor Mozarilúo Cavalcanti, solicitando a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Decreto Legislativo n° 119, de 2001
(n" 61O/2CXXJ, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a cOllCeSS3.0 da TV SBT - CanaJ 4 de São Paulo
S/A p3J":1 explorar serviço ele radiodifusão de sons e ima
.
gens na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
Requerimento n° 716, de 2002, de autoria do Se
nador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Decreto LegislaÜvo n° 99,
de 2002 (n° 1.184/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
SBT - Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., p3J'a explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro ..

A~....................................................

Consielerações sobre o encontro do Presidente
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com o Presidente dos
Estados Unidos da América, George W. Bush
.
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OUVIR GABARDO

379
383

752
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807

Requerimento n° 707, de 2002, de autoria do Se
nador Olivir Gabarelo, solicitando ao Ministro de Estado
das Minas e Energia as irifoTmações que menciona.
OSMAR DIAS
Pareceres nílS 1.277 e 1.278, de 2002, das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câ
m3J'a n° 66, de 200 1 (no 1.670/96, na Casa de origem),
de iniciativa elo Presidente ela República, que dispõe so
bre o incentivo a ser prestado pelo Poder Público à cria·
ção, consolidação e capacitação de cooperativas ou de
associações que menciona, e acrescenta dispositivos ao
3J"t. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993
.
Homenagem ao Senador Paulo Souto por ocasião de
sua despedida do cargo de Senador para assumir a função
de governador da Bahia. Aparte ao Senador Paulo Souto.....
Críticas ao critério de liberação de fmanciamen
tos pelo BNDES
.
Defesa de uma política de subsídios à pequena
empresa..........
.
.
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PAULO SOUTO
Balanço das atividades desenvolvidas como Se
nador ela Repúbllca, por ocasião da despedlda de S. Ex·
do Senado FedeTal para assumir o Governo elo Estado
da BaLlia.
.
RlCARDO SANTOS

807
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Parecer n° 1.16[, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 503, ele
2002 (n" 1.313/2001. na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Rádio e
TV Eelucativa e Cultural de Viçosa - FRATEVI, para

754

v
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais
.

2S5

ROBERTO FREIRE
Parecer n° 1.171, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda
n° 1-PLEN ao Projeto de Lei do Senado na 145, de
2000, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, que
revoga dispositivos das Leis nas 8.245, de 18 de ou
tubro de 1991 (locações de imóveis urbanos e proce
dimentos a elas pertinentes), e 8.009, de 29 de março
de 1990. (impenhorabilidade do bem de família), que
tramita em conjunto com o PlOjeto de Lei do Senado
nO 370, de 1999, de autoria do Senador Lauro Cam
pos, 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 ..

374

ROBERTO SATURNINO
Homenagem ao Senador Paulo Souto por oca
sião de sua despedida do cargo de Senador para as
sumir a função de governador da Bahia. Aparte ao
Senador Paulo Souto
.
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dação dada pelas Leis n~ 6.657, de 5 de junho de
1979, e 7.960, de 21 de dezembro de 1989 (dispõe
sobre prisão temporária), da Lei n° 8.429, de 2 de junho
de 1992 (dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional
e dá outras providências), e da Lei n° 7.347, de 24 de
julho de 198'1. (Disciplina a ação pública de respon
sabilidade por danos causa dos ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, esté
tico, histórico, turístico e paisagístico (vetado), e dá
outras providências)
.
Preocupação com o processo de indicação da
nova dU'eção do Banco Central pelo Governo eleito, que
pode causar prejuízos à economia brasilei.ra
.
RegistlO da posse do Senador Artur da Távola
como chanceier da Universidade Estácio de Sá. Consi
derações soble o pronunciamento do Senador Artur da
Távola
.
Análise do Relatório Anual de Atividades de
2001 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural S~AR
.

ROMERO JUCÁ

WALDECK ORNELAS

Requerimento n° 709, de 2002, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara na 65, de 1999, que
alterá dispositivos da Lei na 4.898, de 9 de dezembro
de 1965 (regula o Direito de Representação e o Pro
cesso de Responsabilidade Administrativa Ci vil e
Penal, nos casos de abuso de autoridade), com a re

Parecer n° 1.274, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emen
da à Constituição n° 64, de 1999, tendo como primeu'o
signatário o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta
parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do
art. 84 da Constituição Federal..
.
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