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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2011

Ata da 194ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 25 de outubro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Cícero Lucena,
João Ribeiro, Inácio Arruda, Geovani Borges, Antonio Carlos Valadares, Paulo Paim,
Mozarildo Cavalcanti, Eduardo Amorim e da Srª Lídice da Mata
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e encerra-se às 22 horas)

É o seguinte o registro de comparecimento

2

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A Hora do Expediente da presente sessão será
destinada a comemorar o Ano Internacional da Química e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nos
termos dos Requerimentos nºs 721 e 879, de 2011,
do Senador Inácio Arruda e de outros Srs. Senadores.
Vamos compor a Mesa.
Peço a gentileza de compor a Mesa ao Senador
Rodrigo Rollemberg, como um dos dois proponentes
do requerimento; ao Presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Sr. Fernando
Figueiredo; ao Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores Químicos (CNTQ), Sr. Antonio Silvan Oliveira; e ao Professor Osvaldo Bezerra Carioca.
Convido todos a, de pé, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional Brasileiro.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Prezados Senadores Rodrigo Rollemberg e
Inácio Arruda e prezados Srs. Fernando Figueiredo,
Antonio Silvan Oliveira e Osvaldo Bezerra Carioca, é
muito oportuno o gesto do Senado Federal em homenagear o Ano Internacional da Química em conjunto
com a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Caso
não o ﬁzesse, ﬁcaria até conﬁgurada certa descortesia injustiﬁcável, visto que é no estímulo à ciência que
reside a sustentabilidade do desenvolvimento futuro
do Brasil. Essa é uma verdade que se legitima não
somente por aqui, mas em todo o mundo. O resultado
desse entendimento foi o de que, em 2009, a Assembleia-Geral das Nações Unidas proclamou 2011 como
o Ano Internacional da Química, sob o lema “Química
– a nossa vida, o nosso futuro”.
Com isso, celebram-se as inúmeras contribuições
desta ciência para o bem-estar da humanidade, como
pedra fundamental no processo de compreensão do
mundo e do cosmo. Mais que isso, as transformações
moleculares são centrais para a produção de alimentos, de medicamentos, de combustíveis e de inúmeros
outros produtos manufaturados e naturais.
Além disso, a eleição de 2011 como o Ano Internacional da Química também se explica pela homenagem efusiva ao centésimo aniversário do Prêmio Nobel
em Química para Marie Sklodowska Curie, pioneira
nas inestimáveis contribuições das mulheres para o
progresso da ciência no mundo.
Em suma, a efeméride serve para provar que a
química é uma ciência essencial para a sustentabili-
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dade e para as melhorias no nosso modo de vida ambientalmente protegido.
Na edição brasileira da programação, a cidade
de Florianópolis foi escolhida a “Capital da Química”,
sediando o encontro da Sociedade Brasileira de Química em 2011, que chegou a reunir, em janeiro último,
mais de quatro mil químicos de todo o País. Bem apropriada, uma das ações tomadas naquela reunião foi a
divulgação do projeto Ilha da Química, que vai promover diversas atividades na cidade, atraindo químicos
e outros cientistas dos principais países para difundir
essa ciência entre os jovens.
Aproveitando a ocasião, o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, que é responsável pela coordenação nacional da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, elegeu o tema “Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e Prevenção de Riscos” como mote
para as comemorações em 2011.
Na verdade, a 8ª Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia teve início em meados de outubro, em Brasília, com a meta de atrair o interesse de mais estudantes, conscientizando a juventude sobre a relevância da
ciência e da tecnologia no cotidiano. Além da Capital
Federal, mais de quinhentas cidades devem participar
das palestras, dos debates, das aulas práticas e das
experimentações.
De todo modo, é sempre bastante alentador ver
aﬂorar a criatividade, a consciência ecológica e o interesse tecnológico de todos, em especial das crianças
brasileiras, que participam e mostram seus talentos.
Sem essas oportunidades, que as crianças veem até
de forma lúdica, nelas não se cria, depois, a vontade
de interessar-se de outra forma, como um possível
pesquisador, de que tanto precisamos em nosso País.
Para concluir, o Senado Federal reitera seu apoio
às iniciativas que incentivam o engajamento da sociedade brasileira na exploração cientíﬁca do conhecimento,
seja mediante o Ano Internacional da Química, seja
mediante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
A esses eventos, desejamos sucesso, na expectativa
de que o público brasileiro saiba deles extrair o melhor
para a sua própria transformação e evolução.
Muito obrigada.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Passo a Presidência desta homenagem ao Senador Inácio Arruda, que foi um dos seus proponentes. (Palmas.)
A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inácio Arruda.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezada Senadora Presidenta Marta Suplicy;
prezado amigo Senador Inácio Arruda, que cumprimento pela brilhante iniciativa e a quem agradeço ter
me permitido ser o primeiro orador, já que vou presidir, em seguida, uma audiência pública da Comissão
de Meio Ambiente; prezado Presidente da Associação
Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), Sr. Fernando Figueiredo; prezado Dr. Osvaldo Bezerra Carioca,
autor do livro Química Verde no Brasil, do Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE); prezados
convidados, que nos honram com sua presença aqui;
Dr. Jorge Guimarães, Presidente da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em nome de quem cumprimento todos os cientistas; minhas senhoras e meus senhores, nos primeiros
meses de 2004, Senador Inácio Arruda – havia poucos
meses que eu tinha assumido a Secretaria de Ciência
e Tecnologia para a Inclusão Social, do Ministério da
Ciência e Tecnologia –, fui procurado pelo Diretor do
Departamento de Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia, um grande físico, Professor Ildeu de
Castro Moreira, um dos maiores brasileiros com quem
tive a honra de conviver e de trabalhar, uma grande
liderança nacional na área de difusão e popularização
da ciência, que propôs que o Ministério realizasse a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Naquele momento, o Ministro da Ciência e Tecnologia era o hoje Governador Eduardo Campos. Imediatamente, eu me entusiasmei com a proposta e dei
todo o apoio de que a Diretoria, vinculada à Secretaria,
precisava para executá-la. E o Professor Ildeu mostrou
toda a sua liderança e capacidade de articulação com
as Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, com
as fundações de apoio à pesquisa, com os institutos
de pesquisa tecnológica, fazendo uma grande mobilização e realizando, já no primeiro ano, milhares de
eventos em centenas de cidades brasileiras, com a
participação de centenas de universidades e de institutos de pesquisas. De lá para cá, os dados são realmente magníﬁcos, e vou ter oportunidade de, aqui,
fazer um breve relato.
Hoje, temos a oportunidade de, juntamente com
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, comemorar o Ano Internacional da Química, deﬁnido pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Essa é uma
atividade estratégica para qualquer país do mundo, especialmente para um país como o Brasil, em função de
toda a sua diversidade, de toda a sua biodiversidade e
do papel cada vez mais importante que desempenha
no cenário internacional.

3

Outubro de 2011

A química é fundamental para praticamente todos
os processos da nossa vida, notadamente na produção
de alimentos, de medicamentos e de biocombustíveis.
Portanto, é um setor estratégico do desenvolvimento
nacional.
No mundo de hoje, ciência e tecnologia desempenham, cada vez mais, um papel fundamental nas
diversas transformações da sociedade contemporânea, constituindo-se uns dos principais fatores de desenvolvimento, seja como bem social ou como valor
agregado, com peso determinante no funcionamento
do mercado de bens e de serviços, tornando-se peças
chaves para a competitividade estratégica e para o desenvolvimento social e econômico do País. No entanto,
só se legitimam como agenda pública quando passam
a dialogar diretamente com a vida das pessoas. Por
isso, celebrações como a de hoje, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e do Ano Internacional da
Química, devem ser principalmente uma celebração
social, um marco simbólico de uma radical aproximação entre ciência e sociedade.
Hoje, há uma expressiva demanda pública por
ciência, tecnologia e inovação. Segundo pesquisa realizada em 2010, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Fiocruz, quase dois terços dos brasileiros,
65% dos brasileiros, aﬁrmaram ter interesse ou muito
interesse pela pauta. Por outro lado, mais de 80% dos
entrevistados não conhecem nenhuma instituição que
faça pesquisa cientíﬁca no Brasil, e quase 90% aﬁrmam
não conhecer nenhum cientista brasileiro importante.
Esses números reﬂetem um quadro de expressivo interesse, mas também de profundo desconhecimento,
e não dizem respeito apenas à ausência histórica de
uma política pública para o setor, quadro que evoluiu
intensamente desde o governo Lula, mas também a um
processo excludente, em que a busca e as implicações
dos avanços técnico-cientíﬁcos estão historicamente
ligados a uma elite do conhecimento, onde os excluídos não são a maioria da população.
O desenvolvimento sustentável requer, cada vez
mais, a presença da ciência, da tecnologia e da inovação na produção de alimentos, na melhoria das
condições de saúde, na exploração e preservação
de recursos naturais, na agregação de valor à produção industrial, na redução da desigualdade social e
dos desequilíbrios regionais e no desenvolvimento de
tecnologias sociais como um bem a serviço cotidiano
dos brasileiros.
Por isso, torna-se imprescindível aliar a ciência ao
dia a dia da população. É preciso romper as paredes
dos laboratórios, para se ampliarem as fronteiras do
conhecimento, para promover farta rede de formação
e de informação, em que a tecnologia de ponta possa
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se traduzir efetivamente em tecnologia na ponta, seja
como conhecimento, seja como qualidade de vida,
seja como educação.
Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o Governo Federal pelo lançamento do edital para ﬁnanciar
projetos de feiras de ciências nas escolas públicas. O
programa será coordenado pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e demonstra profunda sensibilidade da Presidenta Dilma Rousseff e do Ministro
Aloizio Mercadante, além de uma visão estratégica
sobre o potencial desse setor para a qualiﬁcação do
sistema de ensino e para o desenvolvimento do País.
A boa novidade é que cerca de 350 instituições e escolas já procuraram o Ministério com projetos de feiras
de ciências, em busca de ﬁnanciamento.
Desde o governo do Presidente Lula, o Estado
brasileiro tem desenvolvido editais públicos federais
para a popularização da ciência e, apenas neste ano, já
investiu cerca de R$10,5 milhões em apoio a projetos e
eventos de divulgação em educação cientíﬁca. Entendemos que isso ainda é insuﬁciente. Devido à importância estratégica do tema, precisamos de ainda mais.
O exemplo mais recente foi a Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, realizada ao longo de toda
a semana passada, que fechou com grande sucesso,
atingindo mais de 570 Municípios, com quase 15 mil
atividades cadastradas, envolvendo 805 instituições.
Esse êxito se deve ao esforço, à dedicação e ao entusiasmo de milhares de pessoas no Brasil que estão
motivadas e que estão interessadas na divulgação
cientíﬁca e tecnológica.
A Semana contou com o apoio e o trabalho intenso de muitas Secretarias de Ciência e Tecnologia e de
Educação do País, das fundações de apoio a pesquisas,
além de universidades, de institutos de pesquisa, da
Embrapa, da Fiocruz, de órgãos governamentais, de
ONGs, da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências,
de entidades cientíﬁcas gerais e de escolas. É o resultado concreto da imensa mobilização e compromisso
do País com a ciência e com a tecnologia, o que reﬂete
o fortalecimento de uma agenda nacional para o setor.
Vejo que o Brasil começa a avançar nessa construção. O PAC da Ciência é o maior exemplo desse
avanço. A política de inovação do Governo tem se consolidado como parte de uma robusta política econômica
e industrial que tem na área química uma das áreas
estratégicas, buscando mudar a estrutura industrial
do Brasil e os mecanismos de apoio e fomento à inovação, especialmente nas empresas nacionais. Esse
empenho nos fortalece, para darmos um verdadeiro
salto de qualidade em nosso projeto de desenvolvimento, o que consolida a projeção do Brasil como a
quinta maior economia do mundo num futuro próximo.
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A ciência, a tecnologia e a inovação estão na
saúde, na educação, na Justiça, nas comunicações,
na indústria e no comércio, na segurança pública, em
todos os setores estratégicos da sociedade, com impactos diretos na geração de renda e de emprego, na
manutenção da soberania nacional, no aprimoramento
de serviços sociais e de serviços públicos e na competitividade do Brasil no campo internacional.
Que essas celebrações de hoje sejam, acima de
tudo, uma renovação do nosso compromisso frente
a esse futuro promissor que o Brasil terá se, de fato,
executar uma política pública de ciência e de tecnologia eﬁcaz para a agenda macroeconômica nacional,
que também seja plena em seu compromisso social,
numa construção aliada à sociedade e ao espírito democrático, com resultados efetivos para a melhoria da
qualidade de vida da população!
Quero, mais uma vez, cumprimentar todos pela
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e pelo Ano
Internacional da Química.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sendo o próximo orador a fazer uso da palavra, como proponente desta sessão, acompanhado por
nossos colegas Senadores, já que esse requerimento
foi aprovado por unanimidade, vou passar a presidência
dos trabalhos ao nosso companheiro Geovani Borges.
Quero já comunicar que o nosso ex-Secretário
de Ciência e Tecnologia vai presidir a reunião da Comissão de Meio Ambiente, que o espera para começar.
Também quero convidar a compor nossa Mesa
uma grande personalidade ligada aos trabalhos do Ano
Internacional da Química, o Presidente do Conselho Federal de Química, Sr. Jesus Miguel Tajra Adad, que nós
honrará com sua presença em nossa Mesa. (Palmas.)
Também gostaria de convidar a compor a Mesa,
em função das suas altas responsabilidades em nosso País, especialmente no Ano Internacional da Química, o Sr. Jorge Almeida Guimarães, Presidente da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). (Palmas.)
Passo a presidência dos trabalhos ao Senador
Geovani Borges.
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani
Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Inácio
Arruda, primeiro signatário do requerimento referente à
presente sessão. S. Exª dispõe do tempo que desejar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; colegas
convidados; Presidente do Conselho Federal de Química, Jesus Miguel; Presidente do Conselho Regional
de Química da 3ª Região, Jorge Reis; Adelino Da Matta
Ribeiro, da 1ª Região; Sr. Jorge Reis Fleming, da 3ª
Região; Sr. Cláudio Sampaio Couto, do Conselho Regional de Química da 10ª Região – são todos dirigentes
dos Conselhos de Química das suas várias regiões –;
Maximiliano Müller Netto, da 13ª Região; Sr. Avelino
Pereira Cuvello, da 14ª Região; Srª Tereza Nelma, da
15ª Região; Sr. José Arantes Lima, da 19ª Região; Sr.
Evander Luiz Ferreira, da 20ª Região; Sr Alexandre
Vaz Castro, da 21ª Região, queremos cumprimentar
todos e homenageá-los com a presença do nosso Presidente, Jesus Miguel, que está nos acompanhando na
Mesa neste instante. Quero também fazer uma referência especial ao nosso Presidente da Capes porque
é uma instituição, juntamente com outras instituições
do Governo Federal, que atenta para a necessidade
dos investimentos na formação dos nossos mestres,
doutores, pós-doutores, que têm a responsabilidade,
em última instância, seja na produção cientíﬁca e tecnológica, seja dentro das unidades de produção, a
conduzir nosso País para uma situação favorável no
mundo, digamos assim, da Química.
Professor Carioca, que tem sido, para nós, cearenses e brasileiros, um dos maiores incentivadores,
um estimulador para que o Congresso Nacional, que
as Casas Legislativas se debrucem sobre o tema,
aprimorando a legislação e criando condições efetivamente favoráveis para o desenvolvimento da Química
no nosso País.
Peço licença também para uma homenagem ao
nosso Professor Expedito Parente, cearense, de Fortaleza, mas com a família de Sobral, uma cidade do
interior do Estado do Ceará, que também deu a sua vida
à causa do desenvolvimento da ciência e da tecnologia
no nosso País e especialmente na área da Química.
Fernando – acho que já o cumprimentei –, Dirigente da Abiquim; todos ﬁzeram brilhantes exposições
há poucos instantes na Comissão de Desenvolvimento
Econômico. Nós ﬁzemos questão que essa Comissão
tratasse do assunto, da Química, para mostrar que não
era apenas o aspecto do meio ambiente, o aspecto da
produção cientíﬁca e tecnológica, mas era um passo
importante na economia, do desenvolvimento econômico de que estamos tratando efetivamente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o ano de
2011 foi declarado Ano Internacional da Química pela
Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas,
que examinou a relevância da Química para o mundo,
ao longo da história da humanidade, porque não se
trata de examinar os últimos séculos. Trata-se de to-
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dos os séculos, porque a ideia da mistura, de agregar
elementos fascina a humanidade. Desde os tempos
idos, desde quando os gregos não tinham escrita ou
quando os chineses não tinham escrita, a Química
já era uma base importante do seu desenvolvimento.
Então a ONU, sob o tema “Química – a nossa
vida, o nosso futuro” estabeleceu o ano de 2011 com
o Ano da Química.
No Brasil, o lema escolhido foi “Química para
um mundo melhor”. O Objetivo da ONU é ressaltar a
importância da Química para a humanidade, não apenas no tocante à compreensão do universo, mas no
próprio cotidiano de cada um de nós: olhar a química
dentro de casa, olhar a química no quintal. Às vezes
é mais fácil compreender vendo a química passando
aos seus olhos ou você podendo apalpá-la literalmente.
Basta lembrar o papel central do conhecimento
químico e das técnicas por ele propiciadas na medicina, na produção de alimentos e combustíveis, para
ﬁcarmos nos aspectos mais evidentes desse importante ramo da ciência.
O Ano Internacional da Química se inscreve no
âmbito mais amplo da Década da Educação e do Desenvolvimento Sustentável, que é de 2005 a 2014, instituída pela Unesco, também uma organização da ONU.
Nosso objetivo, ao propor a realização de uma
sessão especial do Senado Federal em homenagem
ao Ano Internacional da Química, é promover uma meditação aprofundada sobre o papel crucial da ciência
química no processo de transformação deﬁnitiva do
Brasil na potência agrícola e ambiental que a humanidade prevê, deseja e efetivamente necessita.
A importância central do nosso País para o futuro
alimentar e energético do planeta já não é matéria de
debate, mas um fato incontestável. Temos alcançado
importantes conquistas na difícil tarefa de unir elevadas taxas de produção de alimentos e de energia
com a preservação de um meio ambiente sadio para
as próximas gerações.
O Ano Internacional da Química foi lembrado
também em importantes atividades realizadas durante
a Semana Nacional de Tecnologia que foi promovida
pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na semana
passada, entre os dias 17 e 23. A semana é realizada
desde 2004 e envolve a participação de universidades,
instituições de pesquisa, escolas públicas e privadas,
institutos de ensino tecnológico, centros e museus de
ciência e tecnologia, entidades cientíﬁcas e tecnológicas, fundações de apoio a pesquisas, parques ambientais, unidades de conservação, jardins botânicos
e zoológicos, secretarias estaduais e municipais de
ciência, tecnologia e de educação, empresas públicas
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e privadas, meios de comunicações, órgãos governamentais, ONGs e outras entidades da sociedade civil.
Para examinar a importância da Química, esses
setores todos que estão na Semana de Ciência e Tecnologia são envolvidos com a Química. É uma grande
festa da inteligência e do conhecimento, que busca mobilizar a população, especialmente crianças e jovens.
Quero dizer que os jovens também podem inscrever
as suas patentes. Qualquer brasileiro que descobriu
alguma coisa, esteja ele nas academias, esteja ele no
ensino básico, esteja ele em ensino nenhum, mas fez a
descoberta, patenteie antes que alguém o faça usando
a sua descoberta. Então, trata-se de uma mobilização
extraordinária no nosso País, que deve aumentar e que
é necessário aumentar.
Ao promover uma homenagem conjunta ao Ano
Internacional da Química e à Semana de Ciência e
Tecnologia, em sessão do Senado Federal, nós queremos tratar com os Senadores e Senadoras sim. Nós
dialogamos quase que quotidianamente sobre a Química no Congresso Nacional. Nós temos projetos de
lei espalhados nas 11 comissões do Congresso Nacional tratando da Química, que vão desde a produção
cientíﬁca e tecnológica ao incentivo à constituição de
empresas – micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor –, ao incentivo a que se produza no nosso
País e se agregue valor ao nosso País, até a defesa
dos interesses dos trabalhadores do setor e também
dos trabalhadores brasileiros. Então, é um esforço do
Senado brasileiro e, sobretudo, ao fazer a homenagem,
pensa em tocar o povo. O Senado tem uma das TVs
com mais audiência entre as TVs públicas, tem uma
rádio extraordinária de alcance no Brasil inteiro, e nós
precisamos falar desse modo para o povo brasileiro,
no seu conjunto. Falar aos estudantes, falar aos proﬁssionais e falar à sociedade que usa a Química todo dia
na sua vida, para qualquer atividade. Então, Química,
e Química Verde, Química Ambiental, Química para o
Desenvolvimento Sustentável são nomes diversos que
designam o mesmo campo de conhecimento, pesquisa
e produção com objetivo de conduzir ações cientíﬁcas
e processos industriais de forma economicamente eﬁcaz e ecologicamente correta.
A plena aceitação e adoção desse novo campo
de atividade da Química nos anos recentes se devem
ao esforço bem-sucedido de desenvolver de forma integrada os interesses da inovação cientíﬁca, os objetivos
maiores da sustentabilidade ambiental e as necessidades de caráter industrial e econômico. A Química se
situa no centro de todos os processos que impactam
o meio ambiente e afetam setores vitais da economia
e da vida cotidiana de todos nós.
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Lembro-me, rapidamente, de uma jovem premiada que recebeu das mãos do Presidente Lula o prêmio mais elevado da Química e da inovação em nosso
País. Ela disse que a sua descoberta veio da observação que ela fazia cotidianamente – ela terminou no
curso de Química. Durante a vida, observava a mãe
dentro de casa, todo dia, tirar as cascas da banana,
colocá-las ao sol e depois aproveitá-las como adubo.
Ela começou a desconﬁar: “minha mãe tem alguma
coisa que deveria ser patenteada?”. E foi examinando até chegar a um produto ecologicamente viável do
ponto de vista econômico, que tem a função de fazer
a limpeza da água, de puxar tudo aquilo que é sujeira,
por meio da atração e pelo processo químico, levou a
uma patente. Isso de uma observação doméstica da
casca de banana. E para aqueles que comem banana
todo dia, vejam que temos aí um potencial econômico,
cientíﬁco e tecnológico a nossa frente.
Então, senhoras e senhores, o desenvolvimento
da Química Verde se originou no início dos anos 1990,
principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra e Itália,
expandindo-se posteriormente para outros países. Atualmente, o movimento é coordenado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
que estabelecem diretrizes para o desenvolvimento
da Química Verde em nível mundial.
No Brasil, como coroamento de longo trabalho
envolvendo cientistas, pesquisadores e representantes de vários ramos da indústria química, e com o incentivo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos,
vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, está
sendo criada a Rede Brasileira de Química Verde, com
o objetivo de “promover o desenvolvimento tecnológico
e inovação de produtos e processos limpos de acordo
com os princípios da Química verde, pela mobilização
de instituições de ensino e pesquisa, empresas do setor
industrial ou de serviços, órgãos públicos ou privados”.
Entre as principais atividades a serem desenvolvidas pela Rede, que se encontra em fase de implantação e consolidação química, encontra-se a criação
da Escola Brasileira de Química Verde. A coordenação
dos trabalhos da Rede e da Escola está sob a responsabilidade de um grupo de trabalho de alto nível,
composto pelos professores e pesquisadores Osvaldo
Carioca, que está aqui, na mesa, conosco; Peter Seidl, que está aqui também, no plenário; Eduardo Falabella; Fátima Ludovico; Cláudio Mota; e Ofélia Araújo.
A todos eles também os nossos parabéns, o nosso
abraço e o nosso desejo de que deem velocidade e
que cutuquem o Senado Federal e a Câmara Federal
para garantir as melhores condições para que essa
velocidade seja alcançada.
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A indústria química é um dos mais importantes,
inovadores e dinâmicos setores da economia brasileira. Os produtos químicos estão presentes em todas as
atividades: da siderurgia à indústria da informação, das
artes à construção civil, da agricultura à indústria. O
grão de soja, que, às vezes, apenas olhamos e dizemos: “Estamos exportando um produto primário”, não
é mais primário, aquele produto não é mais primário;
hoje, a soja brasileira é pura tecnologia. Então, desde
esse produto agrícola até a indústria aeroespacial, não
há área ou setor que não utilize, em seus processos e
produtos, algum insumo de origem química.
A ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria
Química –, aqui presente com seu Presidente, assegura que o setor é o quarto maior na formação do PIB
industrial do País. A indústria química brasileira ocupa a
oitava posição no ranking mundial do setor, com base
nos dados de 2010. Há, no Brasil, cerca de 2.500 empresas químicas, que geram, aproximadamente, 400
mil empregos diretos.
O crescimento econômico projetado para os próximos dez anos, com a expansão do segmento da indústria química de base renovável e o aproveitamento
das oportunidades oferecidas pela exploração do pré-sal, indica um potencial de investimentos da ordem de
US$167 bilhões, até 2020. Soma-se a esse volume a
necessidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação de cerca de US$32 bilhões, equivalentes a 1,5% do faturamento líquido do setor previsto
para o período. Estima-se ainda que, em 2020, haverá
uma participação da Química Verde de pelo menos 10%
no total da oferta de produtos petroquímicos.
Sublinho esse aspecto signiﬁcativo, porque a
Química mexe com tudo.
Vamos investir mais de 30 bilhões em ciência,
tecnologia e inovação. É um investimento extraordinário para um país como o Brasil.
A indústria química brasileira, por meio do Pacto
Nacional da Indústria Química, estabeleceu o objetivo
estratégico de posicionar o Brasil entre os cinco maiores países produtores do mundo, tornando o nosso
País superavitário em produtos químicos e líder em
Química Verde. O Pacto originado de estudo elaborado
pelo economista e Professor João Furtado – também
aqui presente na nossa sessão e que esteve presente
na nossa audiência pública, tendo oportunidade de se
manifestar –, envolve um conjunto de compromissos da
indústria química com a inovação, o desenvolvimento
econômico e social do País e o estabelecimento de
condições favoráveis aos investimentos no setor.
Quero realçar o importante trabalho que vem
sendo realizado por esse grupo de pesquisadores das
universidades e centros de pesquisa brasileiros, além
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de membros da Abiquim, que têm acompanhado o desenvolvimento da Química Verde no exterior e promovido ações efetivas para instalar no País um programa
que responda às nossas necessidades e potencialidades. É preciso realçar também o apoio que vem sendo
prestado por representantes de várias Federações e
Confederações de Indústrias, entre as quais cito a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a Confederação Nacional da Indústria, também as associações
de classe, como a Associação Brasileira de Química,
a Associação Brasileira de Engenharia Química e o
Conselho Federal de Química. Todos têm colaborado
de maneira relevante com este esforço nacional em
favor do desenvolvimento de uma Química Verde que
constitua um instrumento fundamental para o atendimento da sustentabilidade em nosso País e para o
aproveitamento racional dos nossos recursos naturais.
O trabalho do grupo de construção da Rede Brasileira de Química Verde já é amplamente reconhecido
no exterior, o que fez com que o Brasil fosse escolhido
para sediar, em agosto de 2014, na nossa querida Fortaleza, a 16ª edição do Simpósio Internacional de Biotecnologia. Trata-se do maior evento mundial da área,
que reúne, a cada dois anos, os maiores especialistas
em um continente diferente, no qual um país é escolhido pela sua importância para o desenvolvimento da
biotecnologia. A escolha do Brasil foi respaldada pelas
potencialidades da biomassa brasileira, pela importância do agronegócio e, em especial, pelo potencial de
desenvolvimento da Economia Verde em nosso País.
Antes de terminar, lembro a todos os presentes
que será lançado hoje, daqui a pouco, às 18h, na Biblioteca Luiz Viana Filho, o livro Química Verde no
Brasil: 2010-2030, editado pelo Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos, juntamente com a publicação
que recolhe as contribuições apresentadas durante o
Workshop Internacional de Microalgas e Biocombustíveis, com a organização do ilustre Professor José
Osvaldo Beserra Carioca.
Ao promover esta sessão especial, o Senado
Federal não apenas homenageia os trabalhadores
químicos brasileiros, mas marca o seu compromisso
com um projeto de construção de um mundo mais
limpo, justo e promissor para todos os seus habitantes. Esta é também uma boa oportunidade para fazer
um chamamento, um apelo ao Governo Federal, ao
Poder Executivo, para que se engaje cada vez mais
nesse desaﬁo, propiciando as condições adequadas
para o desenvolvimento da química e da economia
verde no Brasil.
Neste momento em que ﬁnalmente retomamos
a capacidade de pensar, porque passamos um largo
período em crise, basta dizer que, nos últimos 35 anos
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ou nos últimos 30 anos, a nossa economia quebrou de
forma absoluta, em bandas, e passamos a ser administrados de fora – como a gente ﬁcou zangado com
aquela senhora com uma bolsinha preta, que chegava
aqui e dizia como devia funcionar a economia brasileira! – e, durante um período razoável da nossa economia, tivemos muitas restrições, imensas restrições,
que levaram ao sucateamento da capacidade da área
pensante do Brasil, das universidades, dos laboratórios, dos institutos.
Não se começa do zero, porque retomamos com
todo esse conhecimento acumulado, mas estamos
num processo de reconstrução desse setor, do pensar, do desenvolver a tecnologia, do produzir ciência
no nosso País, e ciência que se transforma, como na
Química, em produtos para o País e para o mundo. É
esse o passo que estamos dando. Há pouco, na audiência pública, o Fernando, que está aqui conosco na
Mesa, anunciou que não é possível um país que queira
estar no estágio de país desenvolvido, que queira ser
reconhecido nesse estágio de país desenvolvido, que
queira oferecer qualidade de vida adequada para os
seus cidadãos, sem ter uma Química forte.
E é exatamente por isso, Fernando, Jesus, meus
caros amigos que aqui estão nesta Mesa e neste plenário, que é preciso que o Senado e a Câmara, que
vão formatar o Orçamento do próximo ano, que vão
formatar o Plano Plurianual daqui a pouco, estejam
atentos com esse setor estratégico para a economia,
estratégico para a sustentabilidade do desenvolvimento
da nossa sociedade e estratégico para a dignidade da
vida do nosso povo.
É exatamente por essa razão que nós não poderíamos jamais deixar de prestar esta homenagem.
A homenagem não é apenas para festejar, a homenagem é para colocar os problemas concretos na
mesa. A audiência pública foi para isso, para que todos colocassem os problemas concretos e objetivos.
O setor industrial colocou as suas opiniões, as suas
reivindicações. A Academia, representada pelo Furtado e pelo Carioca – carioca cearense, evidentemente,
e Furtado nós ainda estamos fazendo uma pesquisa
direitinho para saber onde ele começou no Brasil – e
os trabalhadores – que estiveram representados por
meio da Confederação dos Químicos brasileiros – para
que eles pudessem dar a sua opinião: nós queremos
mudar isso na lei, nós queremos menos ICMS, nós
queremos, talvez, o Simples da Química, para que a
gente possa despontar, para que a gente não continue
com esse déﬁcit, que não é pequeno, na nossa balança
comercial da área. Nós podemos ser superavitários. Se
podemos, se temos essas condições na indústria, se
temos trabalhadores preparados, se temos um setor
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de produção cientíﬁca e tecnológica capaz, se temos
empresas com um potencial extraordinário, como é
o caso da Petrobras e de tantas outras indústrias de
grande porte que precisam da Química a toda hora,
então, sinceramente, temos que assumir a responsabilidade também aqui no Congresso Nacional.
Esta sessão é para comemorar, mas é também
para cobrar as nossas responsabilidades. Para que os
senhores digam para nós, como disseram agora na
audiência pública, o que devemos fazer. A indústria
tem a sua responsabilidade, a Academia tem a sua
responsabilidade, os trabalhadores têm a sua responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade e
temos que responder por ela.
Por isso, senhores que estão na Mesa representando todos os químicos e químicas brasileiras, nossos parabéns, sejam bem-vindos aqui no Congresso
Nacional. Aqui é o local adequado para que a gente
possa confrontar as ideias e buscar os resultados que
permitam à Química oferecer ao Brasil o melhor que
ela tem para o nosso desenvolvimento.
Um abraço.
Parabéns a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Convidamos o Senador Inácio Arruda,
primeiro signatário desta sessão, para reassumir a
Presidência dos trabalhos desta sessão solene.
Eu sou o quarto orador inscrito, e pediria que V.
Exª me anunciasse.
Mas, antes de V. Exª assumir a Presidência e de
me anunciar para ocupar a tribuna desta Casa, quero
parabenizar V. Exª pelo brilhante pronunciamento que
proferiu, de forma macro.
Também me chamou a atenção a questão da casca de banana, que foi reconhecida pelo Presidente Lula.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Há uma metáfora aí.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Há uma metáfora. Mas eu ﬁquei, dentro da minha ignorância, como leigo no assunto, imaginando, já que V. Exª disse que ela cria uma reação
química, como a babosa, a folha dela, que tal V. Exª
fazer uma frente ampla para despoluir o rio Tietê, em
São Paulo, puriﬁcando a água, em grande escala?
V. Exª e os convidados deem o desconto, porque eu sou leigo no assunto. Então, vamos deixar de
comentários.
V. Exª foi muito feliz ao lembrar esse pequeno
gesto, que poderá se transformar em uma grande coisa, em grande escala.
Parabéns a V. Exª.
Assuma a Presidência. (Palmas.)
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O Sr. Geovani Borges deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Geovani Borges, antes de V. Exª iniciar, eu gostaria de convidar novamente para compor
a Mesa o Sr. Antônio Silvan Oliveira, o Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos.
Com a palavra o Senador Geovani Borges, do Estado do Amapá, representando aqui também o PMDB.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, que é do Estado do Ceará,
a terra do caju; e o Amapá, a Amazônia são a terra do
açaí. São dois vinhos interessantes, não é, Senador
Inácio Arruda?
Primeiro signatário desta sessão; Sr. Presidente do Conselho Federal de Química, Sr. Jesus Miguel
Tajra Adad; Sr. Presidente da Associação Brasileira da
Indústria Química, Abiquim, que compõe a Mesa, Sr.
Fernando Figueiredo; Sr. Presidente da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes, Sr. Jorge Almeida Guimarães; autor do livro Química Verde no Brasil, do Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos, Sr. Professor Doutor Osvaldo Bezerra
Carioca; Sr. Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico, Sr. Antonio Silvan
Oliveira; demais convidados, que vou fazer questão de
citar, um por um, dada a importância desta sessão e o
comparecimento dos senhores: Presidente Nacional da
Associação Brasileira de Química e membro da Câmara
Técnica do Conselho Federal de Química, Sr. Newton
Mário Batasttini; Presidente da Federação Nacional
dos Proﬁssionais da Química, Srª Sandra Maria de
Sousa; Presidente do Conselho Regional de Química
da 1ª Região, Sr. Adelino Da Matta Ribeiro; Presidente
do Conselho Regional de Química da 3ª Região, Sr.
Jorge Reis Fleming; Presidente do Conselho Regional
de Química da 10ª Região, Sr. Cláudio Sampaio Couto;
Presidente do Conselho Regional de Química da 13ª
Região, Sr. José Maximiliano Müller Netto; Presidente
do Conselho Regional de Química da 14ª Região, Sr.
Avelino Pereira Cuvello; Presidente do Conselho Regional de Química da 15ª Região, Srª Tereza Nelma;
Presidente do Conselho Regional de Química da 19ª
Região, Sr. José Arantes Lima; Presidente do Conselho Regional de Química da 21ª Região, Sr. Alexandre
Vaz Castro; Srªs e Srs. Conselheiros e membros do
Conselho Federal de Química; membros dos Conselhos Regionais de Química; meus senhores e minhas
senhoras; Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu vou
falar de uma forma mais abrangente, de tese histórica,
Senador Inácio Arruda.
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Na ordem da natureza, a espécie humana veio
ocupar um lugar, podemos dizer, paradoxal.
Por um lado, somos uma das espécies mais
bem-sucedidas do Planeta em termos adaptativos.
Por outro lado, esse mesmo sucesso trouxe consigo
ou implica um poder destrutivo ímpar: nosso sucesso
adaptativo, paradoxalmente, põe em risco não apenas
nossa própria sobrevivência como espécie, mas a de
toda a vida na Terra.
Grande parte desse sucesso, Sr. Presidente, veio
do fato de que desenvolvemos uma capacidade que
não é nem de perto emulada por outras espécies: a
capacidade de dominar e modiﬁcar a natureza. Não
somos a única espécie animal a modiﬁcar o ambiente
e criar nichos especíﬁcos para viver, mas nenhuma
outra é capaz de fazê-lo na escala em que o fazemos.
Essa nossa habilidade, inclusive, já tornou possível
que deixássemos o ambiente terrestre e habitássemos
o próprio espaço.
Modiﬁcamos de forma importante nosso ambiente desde a revolução que deu origem à agricultura e à
construção de cidades, há cerca de 10 mil anos. Mas
foi apenas nos últimos três séculos que essa nossa
capacidade se desenvolveu de tal forma que nos colocou naquela situação paradoxal a que me referi no
início. Temos hoje tal domínio sobre a natureza, que
somos capazes de explorar as forças que constituem
a própria matéria – as forças atômicas – e intervir diretamente na formação da vida. E a extensão desse
domínio, Sr. Presidente, aumenta a cada dia.
Tudo isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, toda
essa aceleração dos últimos séculos foi resultado, em
boa parte, da revolução cientíﬁca. Foi o desenvolvimento da ciência e da tecnologia moderna que liberou as
forças que transformaram nosso Planeta – e nossa vida
nele – nos últimos 300 anos. Foi o desenvolvimento
da ciência que coroou o sucesso evolutivo de nossa
espécie; e foi ele, com esse sucesso, que tornou tudo
possível e nos colocou naquela situação paradoxal a
que me referi antes.
Aquilo mesmo que nos permite dominar a natureza nos permite destruí-la – e nós com ela – irreversivelmente. Mas, ao mesmo tempo, isso mesmo que nos
permite dominar e destruir a natureza é a única maneira
que temos de salvá-la e protegê-la – e nós com ela.
Não é abrindo mão da ciência que vamos resolver
o paradoxo do nosso próprio sucesso, mas é aprofundando-a, expandindo-a e respeitando certamente os
limites que a própria natureza impõe que aprendemos,
cada vez mais, a conhecer e a respeitar. Se a ciência
e a tecnologia estão na origem de tantos dos nossos
problemas, é na ciência e na tecnologia que encontraremos respostas para eles.
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Creio, Sr. Presidente, que temos uma excelente
oportunidade para reﬂetir sobre essas coisas neste
Ano Internacional da Química. A Química, juntamente com a Física e a Biologia, é uma dessas ciências
fundamentais que nos permitem manipular a natureza nos seus aspectos mais íntimos, mais essenciais.
Seu desenvolvimento, portanto, é uma das chaves
para lidarmos com os paradoxos do nosso sucesso.
Sem uma compreensão ainda mais aprofundada dos
mecanismos químicos que estão envolvidos em todos
os processos naturais, inclusive no fenômeno da vida,
não seremos capazes de enfrentar adequadamente
os desaﬁos que criamos com nosso próprio sucesso.
No mesmo espírito, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero saudar a realização, aqui em Brasília,
da oitava Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
que se encerrou no último domingo, dia 23 de outubro.
Foram mais de 800 instituições ligadas à ciência e à
tecnologia, vindas de 580 cidades brasileiras – Senador Inácio, acredito que muitos municípios lá do Ceará também – que desenvolveram mais de quatorze
mil atividades ao longo dos sete dias, para um público
esperado de mais de 150 mil pessoas.
Esse trabalho de divulgação da ciência, Sr. Presidente, é inestimável. Não só estimula e incentiva tanto
os próprios cientistas quanto os jovens interessados,
mas também, ao aproximar a ciência dos leigos, mostra o quanto nosso bem-estar é devedor da atividade
cientíﬁca e o quanto nossa vida é afetada pelos resultados dessa atividade, que, muitas vezes, parece tão
distante do nosso quotidiano.
Na sua oitava edição, a Semana já deu provas
de que se tornou um evento de referência para a divulgação cientíﬁca no País. Faço votos de que assim
continue, ampliando-se à mesma medida em que crescem a pesquisa cientíﬁca e a inovação tecnológica.
Quero ﬁnalizar, Sr. Presidente, – o que coloquei
aqui não foi para gerar polêmica, mas apenas para uma
reﬂexão – congratulando-me com todos os químicos do
País pela passagem do Ano Internacional da Química;
e com todos os participantes da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia por seus esforços inestimáveis
de levar a pesquisa cientíﬁca e a inovação tecnológica
para mais próximo dos leigos, ajudando-nos a compreender melhor a importância e a extensão do impacto
da pesquisa cientíﬁca em nossas vidas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
E viva o Dia Internacional da Química e a Semana de Ciência e Tecnologia! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Muito bem dito pelo Senador Geovani Borges.
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Quero convidar o Líder do Partido Socialista Brasileiro, Senador Antonio Carlos Valadares, pelo Estado
de Sergipe, para fazer uso da palavra em homenagem
ao Ano Internacional da Química e à Semana de Ciência e Tecnologia.
Enquanto o Senador caminha até a tribuna, registro a presença da Drª Paula Lenz Costa Lima, da
Rede Nordeste de Biotecnologia, destacada militante
da ciência e da tecnologia no Nordeste e no Brasil. Um
abraço, doutora. (Palmas.)
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, companheiro Senador Inácio Arruda; Presidente do Conselho Federal de Química,
Sr. Jesus Miguel Tajra Adad; Presidente da Associação
Brasileira da Indústria Química, Sr. Fernando Figueiredo; Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Capes, Sr. Jorge Almeida
Guimarães; Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico, Sr. Antonio Silvan
Oliveira, em nome de quem saúdo todos os presentes
a esta sessão comemorativa; meus amigos.
Antes da aprovação do requerimento do Senador
Inácio Arruda, eu apresentei outro requerimento com
a mesma ﬁnalidade. Ocorre que, na data em que foi
marcada, não poderia ser realizada a sessão. Sendo
assim, retirei o requerimento logo que o Senador Inácio Arruda apresentou a sua proposição, já que ambas
tinham a mesma ﬁnalidade.
Quero parabenizar V. Exª, Senador Inácio Arruda...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Então, V. Exª fala como líder e como autor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ...por esta diligência que proporcionou a
reunião nesta Casa de estudiosos, professores, cientistas, pessoas dedicadas ao desenvolvimento da química, da ciência e da tecnologia.
Esta sessão especial me toma por grande emoção. Neste momento vêm à memória as salas, os corredores e os pátios da minha querida Universidade
Federal de Sergipe, do Instituto de Química, em que eu
e Abdias Machado estudamos juntos, a instituição em
que tive a honra de me graduar como químico industrial.
Foi lá, no aconchego da antiga Escola de Química, criada em 1950, que pude perceber e exercitar com
mais intensidade todos os atributos que se esperam
de um proﬁssional dedicado ao setor: a curiosidade
cientíﬁca, o espírito investigativo, a capacidade de observação e de análise, a concentração e o foco, além
da habilidade com os números. Foi lá, principalmente, que aprendi a valorizar ainda mais a aptidão para
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o trabalho em equipe e o método cientíﬁco como um
dos requisitos fundamentais à execução de qualquer
atividade: acadêmica, gerencial ou política.
Neste ano, a comunidade dos químicos em nosso País está em festa. O motivo de regozijo para os
químicos – e aqui já falamos de um evento mundial
que se estenderá até dezembro – é o fato de 2011 ter
sido declarado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
como o Ano Internacional da Química.
Com o slogan “Química – Nossa Vida, Nosso
Futuro”, o Ano Internacional da Química tem alguns
objetivos básicos. Um deles é mostrar a essência da
Química na vida de todos, destacando as conquistas
desse ramo da ciência ao longo da História e sua valiosíssima contribuição para o bem-estar da humanidade. Outro objetivo, em grande parte decorrente do
anterior, é despertar o interesse dos jovens para a
Química, fazendo com que mais estudantes possam
dedicar-se a essa importantíssima disciplina.
Por ﬁm, também é objetivo do Ano Internacional
da Química chamar atenção para a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, campanha
da Organização das Nações Unidas que vem sendo
desenvolvida no período de 1o de janeiro de 2005 a
31 de dezembro de 2014.
A escolha de 2011 como o Ano Internacional da
Química não se deu por acaso. Aﬁnal, foi em 1911 que
Marie Curie – mulher extremamente talentosa, que dedicou sua vida à ciência e ao humanismo – recebeu o
Prêmio Nobel de Química, por seus estudos dos elementos rádio e polônio. Um feito que, exatamente em
2011, está completando o seu centenário. Na verdade,
o prêmio concedido a essa grande cientista foi o segundo, visto que em 1903, juntamente com o esposo
Pierre Curie e com Henri Becquerel, ela já conquistara o de Física.
Mas voltemos à Química. Poucos ramos do conhecimento, isso é certo, podem orgulhar-se de ter no
elenco de suas maiores ﬁguras um ser humano tão
completo, tão íntegro e tão admirável.
Madame Curie representa com galhardia uma
ciência que consegue estabelecer simbiose quase
perfeita entre pesquisas teóricas e resultados práticos. Uma ciência que hoje marca presença nos mais
variados campos da atividade humana. Fundamental
nas indústrias de alimentos, de remédios, de bebidas,
de essências, de fertilizantes, de combustíveis, de produtos têxteis, de celulose e papel, de vidro, cerâmica
e em centenas de outras, ela também se revela de
enorme utilidade em setores tão diversiﬁcados como
a preservação do meio ambiente, a investigação criminal e a indústria do petróleo.
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Se os programas de gestão ambiental, por exemplo, não podem prescindir de criteriosas análises de
qualidade da água, do ar e do solo, a química forense,
por outro lado, desenvolve todo um arsenal de técnicas
que permitem elucidar crimes, detectar a adulteração
de produtos e até investigar o doping esportivo.
É essa ciência que, entre muitas outras particularidades, permite à indústria química brasileira empregar
700 mil trabalhadores, faturar R$230 bilhões por ano
e colocar-se entre as oito maiores do Planeta, e que
homenageamos no dia de hoje.
Por isso, gostaria de enviar o meu afetuoso abraço aos 120 mil proﬁssionais da Química que atuam no
Brasil, colegas que, com muita dedicação, com muita
competência e com muito patriotismo contribuem decisivamente para o progresso de nosso País.
Antes de terminar minha fala, gostaria de enfatizar
a importância de um programa lançado recentemente pelo Governo da Presidenta Dilma, da concessão
de aproximadamente 100 mil bolsas de estudo para
jovens que queiram se aperfeiçoar no exterior, buscar
atualização e, com os ensinamentos e a aprendizagem
que conseguirem lá fora, trazerem para o Brasil conhecimentos indispensáveis ao desenvolvimento de nosso
País. Por meio da ciência e da tecnologia, poderemos
transformar o Brasil num país mais competitivo, que
possa concorrer no mercado mundial com os produtos
aqui industrializados e, em pé de igualdade, vendê-los
para a conquista de maiores divisas para o nosso País.
Gostaria também de dizer que, muito embora os
cientistas e os professores saibam da importância que
a Química tem para o desenvolvimento e o progresso
da humanidade, há pessoas que têm certo medo da
Química, principalmente pessoas comuns que, quando
vão ao supermercado, procuram alimentos, notadamente verduras, e, nas prateleiras onde são vendidas, a
dona de casa diz: “Não vou levar este produto porque
tem muita química”. Quer dizer, a Química tem um sinônimo, para as pessoas comuns, de algo negativo,
de algo pesado, de algo que pode produzir doenças, já
que é por meio da Química que conseguimos a produção na agricultura, por exemplo, com agrotóxicos que
promovem males à saúde. Temos lutado, dentro do
Senado Federal, para coibir o máximo possível o uso
de agrotóxicos que interferem na saúde da população,
que produzem câncer.
Hoje mesmo, pela manhã, estávamos em uma
audiência pública com trabalhadores que manipulavam
DDT, antes da proibição de 2009, no combate às endemias rurais. A malária, por exemplo, era combatida
através com esse veneno. Pessoas que manipulavam
esse produto, esse pesticida, adquiriram câncer, adquiriram doenças degenerativas e enfrentam diﬁculda-
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des para obter sua cura. Vieram ao Senado Federal
pedir a aprovação de matérias que as ajudem a se livrar desses males e a conseguir remédios adequados
para sua cura, como também pedir que seja acionada
a Previdência Social no intuito de garantir às pessoas
contaminadas ao longo do tempo com a manipulação
desse produto no combate às endemias rurais a devida indenização.
Esse é um aspecto negativo da Química, no sentido de que, ao longo da História, pessoas inadvertidamente usaram produtos que prejudicaram sua saúde.
Desde a Segunda Guerra Mundial, esse produto era
utilizado, principalmente em ﬂorestas de zonas tropicais, no combate à malária. Naquela época, era um
milagre, pessoas aparentemente eram salvas quando
se matava o mosquito transmissor da malária. Ao lado
disso, estamos vendo, a toda hora e a todo instante,
medicamentos surgindo no meio cientíﬁco e também
nas farmácias no combate às doenças, como pressão
alta, diabetes e tantos outros males a que estão sujeitas as pessoas humanas. Esses medicamentos provêm
da manipulação química, do conhecimento químico.
Além disso, a indústria e a agricultura muito se
têm beneﬁciado do desenvolvimento proporcionado
pela utilização dos conhecimentos cientíﬁcos adquiridos na escola e na universidade, conhecimentos que
são levados para a produção de coisas que venham
em benefício da humanidade.
Por isso quero aproveitar este ensejo, para transmitir a todos aqueles que estão na proﬁssão de químico
industrial, de professor, de estudioso dos problemas
e do desenvolvimento da Química, meus mais efusivos parabéns.
Quero também parabenizar o autor do requerimento, Senador Inácio Arruda, que, ao apresentar
esse requerimento, teve aprovação unânime, num reconhecimento tácito de que o Senado Federal sabe da
importância desse proﬁssional e da Química para que
consigamos ser um País mais e mais desenvolvido.
Meus parabéns a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Na verdade, o Senador Valadares, podemos
dizer, é um dos nossos homenageados. V. Exª também receba nossos parabéns pela sua trajetória, não
só como proﬁssional, mas como um Senador sempre
zeloso, sempre cuidadoso nos interesses do nosso
País. V. Exª é um dos Senadores que mais tem digniﬁcado o Senado Federal, com origem na Química, para
demonstrar que os químicos estão em sintonia com o
nosso desenvolvimento.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Braga, do PMDB do Estado do Amazonas,
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Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, meu querido Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC do
B – CE) – Senador Eduardo Braga, se V. Exª me permitir, quero convidar o Senador Antonio Carlos Valadares
para que, não só como Senador, mas como químico
industrial, presida os trabalhos por alguns instantes.
Por favor, venha até aqui, Senador. (Palmas.)
V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Aproveito para também saudar o então Presidente
da sessão, nosso querido amigo e químico, Senador
Valadares.
Sr. Presidente do Conselho Federal de Química,
Sr. Jesus Miguel Adad, Presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM); Sr. Fernando
Figueiredo, Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Sr. Jorge
Almeida Guimarães, autor do livro Química verde no
Brasil; do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos,
Sr. Prof. Dr. Osvaldo Bezerra Carioca; Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico, Sr. Antonio Silvan Oliveira, na pessoa de
quem quero cumprimentar todos e todas nesta sessão solene e nesta sessão especial em homenagem
ao Ano Internacional da Química, mas também à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Senhores e senhoras, eu, como Presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado da República, não poderia deixar de estar presente a esta
sessão, não apenas porque a Química faz parte da
ciência e da tecnologia, mas também pelo destaque,
pela importância, pelo relevo da formação de novos
recursos humanos em ciência e tecnologia e em Química, para que o Brasil possa dar passos importantes
nessa evolução social, econômica e humana por que
passa o Brasil.
O Brasil tem obtido sucesso no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social,
principalmente baseado na agricultura, no agronegócio e nas commodities derivadas da mineração.
Se o Brasil quiser fazer a transição de um país cujo
fundamento da economia está nessas commodities
para estar entre os países que efetivamente terão um
desenvolvimento continuado e sustentável, o grande
segredo está na ciência e na tecnologia, a grande
resposta está na ciência e na tecnologia, e a Química
é fundamental para que essas respostas possam ser
alcançadas. Sem ela, não poderemos agregar novas
ligas, novos medicamentos, novos fármacos, novos
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princípios ativos da biodiversidade brasileira; biodiversidade esta, sem dúvida nenhuma, fundamental para
caracterizar o Brasil como um país G1 em biodiversidade. Mas para transformar toda essa riqueza, para
transformar todos esses recursos de biodiversidade,
todos esses recursos naturais, é preciso a ciência, a
tecnologia e a Química incluída entre esses recursos
de ciência e tecnologia.
Por tudo isso, ﬁz questão de poder vir a esta solenidade para prestar a nossa homenagem, a homenagem
da Comissão de Ciência e Tecnologia aos químicos do
Brasil; vir aqui reconhecer o seu papel e a sua importância, seja no passado, seja no presente, seja no futuro.
Muitas vezes olhamos para um problema decorrente de um produto químico e achamos que a culpa
é da química. A culpa, na realidade, é do mau uso
daquele produto químico. Muitas vezes um produto
correto, usado de forma indevida, causa dano, seja à
saúde humana, seja ao meio ambiente, seja ao desenvolvimento de boas práticas e de boas maneiras, mas,
se usado de forma correta, pode representar salvar
vidas, pode representar a evolução da produtividade,
pode representar um novo horizonte e um novo patamar para as soluções do nosso País e para respostas
ainda não dadas às nossas gerações e que precisam
ser construídas para as futuras gerações.
Em nome dessas futuras gerações, em homenagem aos cabelos brancos aqui representados pela
ciência da química de parte daqueles que ensinaram
e ensinarão muito às futuras gerações; em nome daqueles que haverão de aprender, multiplicar, aprimorar e evoluir nessa ciência tão especial, quero render
a nossa homenagem aos químicos e dizer do nosso
compromisso com a ciência e tecnologia, num momento, por exemplo, em que o Senado debate uma das
mais importantes pautas do ano de 2011, o Código
Florestal, e em que o Senado da República deu uma
demonstração importantíssima de como está atento
à ciência e à tecnologia. O Senado da República, por
decisão do seu Plenário e de forma soberana, incluiu
a Comissão de Ciência e Tecnologia para o debate e
aprimoramento do mérito do Código Florestal. Isso
signiﬁca dizer que o Senado da República começa,
reconhece e enxerga na ciência, na tecnologia, nos
recursos humanos, na qualiﬁcação e na construção
dessa ponte que preparará o nosso futuro um caminho
indispensável para as futuras gerações.
Se queremos construir, por exemplo, um Código
Florestal que não represente apenas o saneamento
porventura de ilegalidades ou até mesmo de falta de
tecnologia no passado e se quisermos construir, sim,
um Código Florestal que olhe para o passado, equalize
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o presente e construa um futuro inteligente, a ciência
e tecnologia e a química precisam estar presentes.
Por tudo isso, quero louvar, homenagear e parabenizar os químicos e também homenagear o Ano
Internacional da Química.
Era isso, Sr. Presidente. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Para encerrar esta sessão, tenho o
prazer de conceder a palavra ao Presidente do Conselho Federal de Química, que falará em nome do meio
cientíﬁco da Química, em nome dos professores, dos
convidados e de todos aqueles que amam essa proﬁssão, que é o Dr. Jesus Miguel Tajra Adad.
V. Sª tem a palavra. Pode ocupar a tribuna do
Senado. Para nós é uma alegria ouvi-lo.
Estamos abrindo uma exceção porque estamos
comemorando o Ano Internacional da Química. Geralmente, o nosso Regimento não permite ocupar a
tribuna a não ser Senador, Parlamentar. Mas, como se
trata de um dia tão especial, nós abrimos esta exceção.
O SR. JESUS MIGUEL TAJRA ADAD – Sr. Presidente da Mesa desta sessão solene, demais componentes desta seleta Mesa, Srs. Senadores aqui presentes,
Srs. Conselheiros Federais, Presidentes de Conselhos
Regionais, Srª Presidente da Federação Nacional dos
Proﬁssionais da Química, Sr. Presidente Nacional da
Associação Brasileira de Química aqui presente, meus
senhores e minhas senhoras, preliminarmente, gostaria
de agradecer a deferência do nosso colega proﬁssional,
Químico Industrial, Dr. Valadares, e com muita honra
Senador da República, por nos dar esta oportunidade
de falar aqui em nome dos proﬁssionais da Química.
Em seguida, e não poderia deixar de ser, queria
agradecer ao ilustre Senador Inácio Arruda pela consecução desta solene homenagem ao Ano Internacional
da Química, agradecimento este que se estende ao digno Presidente desta Casa, Senador José Sarney, e aos
demais Senadores que apoiaram este evento, o qual se
reveste da maior importância, uma vez que proclama
ao mundo o reconhecimento da nossa Câmara Alta legislativa dos relevantes serviços que os proﬁssionais da
Química, no seu labor, prestam à sociedade mundial,
em consonância com a Unesco e a ONU, que declaram ser o Ano Internacional da Química o ano de 2011.
Com efeito, senhores, é o proﬁssional da Química
quem, nas indústrias, transforma as matérias-primas
e matérias básicas nos diversos produtos hoje consi-
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derados indispensáveis à sociedade moderna, com
evidentes benefícios para o setor socioeconômico.
A obtenção do álcool combustível, a partir da
cana de açúcar a álcool-química, gerando milhares
de produtos fundamentais para os vários setores das
indústrias; a fabricação dos incontáveis produtos e subprodutos petroquímicos; a produção de fertilizantes pelo
tratamento químico de nossos minérios fosfatados; o
beneﬁciamento dos minérios de ferro, manganês, zinco, estanho, nióbio e de tantos outros de que o Brasil
é tão rico, e bem assim, a obtenção dos respectivos
metais; a indústria de massas plásticas, a fabricação
de açúcar, as fontes alternativas renováveis de energia, etc. são atividades que requerem a presença do
proﬁssional da Química a estabelecer as condições
apropriadas para que as reações se processem de
forma mais rendosa do ponto de vista econômico, de
qualidade e de quantidade do produto fabricado.
A fabricação, pois, dos produtos químicos fundamentais, dos produtos da hoje chamada “química
ﬁna” – dentre eles, destacamos os insumos para a
produção de medicamentos, cosméticos, a fabricação de praguicidas em geral e das diversas utilidades
do mundo moderno, como a produção de alimentos e
outros – tem a participação dos proﬁssionais da Química seja diretamente no processo industrial, seja nos
laboratórios de controle e de pesquisa.
Assim é que vemos o proﬁssional da Química,
nos órgãos oﬁciais, a elaborar laudos, pareceres e
perícias, decorrentes das pesquisas de laboratório,
ou de outras fontes de avaliação, os quais encerram a
mais alta responsabilidade, envolvendo imensos valores humanos e ﬁscais. Por outro lado, nos institutos de
tecnologia e nas universidades, entram em contato direto com as indústrias que solicitam a sua colaboração
para proporcionar-lhes assessoria técnica, no sentido
de desenvolvimento de tecnologia industrial, proporcionando a criação de know-how brasileiro, como ora
acontece com a Química Verde em nosso País. Assim
é, também, no saneamento ambiental.
Urge uma conscientização dos órgãos encarregados do controle da poluição público e privado, no sentido
de que se torna cada vez mais necessária uma efetiva
e intensa participação dos proﬁssionais da Química no
combate à poluição ambiental e, consequentemente,
na proteção do meio ambiente.
É evidente que a eliminação e/ou redução da
evolação de elevados teores de gases tóxicos e o expelimento de ponderáveis quantidades de metais de
elevada toxidade para o ar ambiente e para os cursos d’água envolvem o conhecimento da Química, os
problemas ligados ao aprimoramento de processos
químico-industriais e ao desenvolvimento de proces-
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sos da captação e de tratamento desses poluentes,
de modo a assegurar que os eﬂuentes das indústrias
não mais poluam o meio ambiente.
Assim, pois, é o proﬁssional da Química que,
conhecendo os processamentos químico-industriais,
poderá mais apropriadamente equacionar os problemas relativos à evolação dos poluentes atmosféricos,
possibilitando o aprimoramento do processo, com consequente aumento de rendimento industrial e diminuição desses poluentes e até transformar tais poluentes
em utilidades, dado que a sua formação básica reside,
fundamentalmente, no estudo das propriedades das
substâncias e na tecnologia de suas transformações.
É o proﬁssional da Química quem interfere com
seu conhecimento em defesa do meio ambiente aquático, procurando, mediante análise, qualiﬁcar e quantiﬁcar os elementos nocivos, para, então, prescrever
a melhor forma de tratamento, de modo a transformar
águas nocivas em águas potáveis, isto é, que atendam
às exigências estéticas e de saúde, principalmente.
E mais: dentro mesmo da indústria, em ambiente
conﬁnado, está o proﬁssional da Química a contribuir
com seu conhecimento para garantir a segurança do
trabalho, pela proteção adequada dos trabalhadores
contra a ação de substâncias químicas, eventualmente evoladas durante o processo industrial, evitando a
incidência das chamadas doenças proﬁssionais.
E não para aí a atuação dos proﬁssionais da Química. Atualmente, os químicos nacionais encontram-se
desbravando a Nanotecnologia aplicada à Química, com
a descoberta de novas propriedades das nanopartículas
em benefício da humanidade, e, bem assim, enveredando à procura de novas tecnologias para o melhor aproveitamento da biomassa, com vistas à maior produção
de energia e de utilidades a partir de fontes renováveis,
de que o Brasil é pródigo, seja pela sua biodiversidade,
seja pelas condições climáticas favoráveis.
Assim, pois, no que se refere ao aspecto social,
traduzido em termos de mercado de trabalho, vale
salientar que a evolução da tecnologia química tem
gerado milhares de empregos diretos, beneﬁciando,
ainda, outras classes proﬁssionais, face à decorrente
instalação de indústrias-satélites.
Com essas palavras, renovo aqui a deferência que
nos foi concedida excepcionalmente de falar aqui do
plenário do Senado Federal e apresentamos os nossos
cumprimentos a esta Casa Legislativa, que sempre primou pelas justas decisões de interesse do nosso País.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Agradecendo ao Dr. Jesus Miguel,
antes de encerrar esta solenidade, quero dizer que, para
o Senado Federal, foi uma grande honra, uma grande
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alegria, um grande privilégio receber em nosso meio
cientistas os mais renomados, pesquisadores, professores de todo o Brasil, que têm a química como a base
forte para o desenvolvimento do nosso País, desde o
ar que respiramos até o solo que pisamos. Onde quer
que estejamos, há, de qualquer forma, direta ou indiretamente, a inﬂuência da química, que vive, trabalha
e impulsiona o desenvolvimento de qualquer nação.
Os cientistas, nos seus laboratórios; os professores, nas suas escolas; os estudiosos, nas indústrias,
também na agricultura, aqueles que se dedicam à
melhoria da qualidade da nossa produção. Todos eles
dão seu contributo de forma direta para o crescimento
do nosso País.
Daí esta homenagem merecida, esta homenagem
meritória, por iniciativa do Senador Inácio Arruda, que
o Senado resolveu fazer através desta sessão especial.
Estou aqui há dezesseis anos e não me recordo
de homenagem tão signiﬁcativa, tão merecida, uma
homenagem que se identiﬁca com um país novo, um
país que vê na ciência e na tecnologia, com a participação da química, um instrumento indispensável para
a consecução dos nossos objetivos futuros. Se nós
temos uma indústria farmacêutica desenvolvida, uma
indústria que impressiona o mundo pela sua produção,
uma agricultura moderna, muito devemos aos proﬁssionais da química. Por isso as nossas homenagens.
Muito obrigado! Suspendo a sessão por dez minutos, quando ela será retomada para a Ordem do Dia.
Obrigado a todos. (Palmas.)
(A sessão é suspensa às 15 horas e 46
minutos e é reaberta às 15 horas e 52 minutos,
sob a Presidência do Sr. Senador Paulo Paim.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 650, DE 2011
Altera o parágrafo único do art. 73 da
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para
tornar obrigatório, no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, o atendimento de demandas de acessibilidade
por parte de beneﬁciários idosos ou com
deﬁciência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 73 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte
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§ 2º, renumerando-se como § 1º o parágrafo único
existente:
“Art. 73. ................................................
..............................................................
§ 2º Sem prejuízo do cumprimento do
disposto no § 1º, ﬁcam os construtores obrigados a promover, nas demais unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV,
quando demandado por beneﬁciário idoso ou
com deﬁciência, as adaptações necessárias à
garantia de condições de acessibilidade.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Uma das principais marcas do progresso no Brasil
hodierno é o reconhecimento das diferenças especíﬁcas
no interior do processo mais amplo de equalização das
condições de vida dos brasileiros e das brasileiras. A
Constituição Federal consagra esse princípio, e, sob sua
égide, diversos textos normativos têm sido criados ou
reformados de modo a incorporar o reconhecimento de
características especiais dos cidadãos ao ordenamento
jurídico pátrio. É nesse marco que se insere o Projeto de
Lei do Senado que ora apresento aos nobres colegas.
Conforme é sabido, as normas legais precisam
de tanto detalhamento operacional quanto seja necessário para fazer com que seus objetivos sejam atingidos. Nesse sentido, ainda que a Lei nº 11.977, de 7
de julho de 2009, em seu art. 73, inciso II e parágrafo
único, reﬁra-se diretamente às necessidades especiais
de idosos e de pessoas com deﬁciência, acreditamos
que o referido dispositivo o faz de modo genérico (“no
mínimo, 3% sejam adaptadas ao uso por pessoas com
deﬁciência”). Isso aborda o problema, mas não o soluciona da melhor maneira.
A estimativa de pessoas com deﬁciência é de
cerca de 28 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (BGE), o que
perfaz mais de 10% da população. Assim, procuramos
aprimorar a norma, de modo que seja assegurado que
todas as pessoas com deﬁciência possam ver seus
direitos de acessibilidade respeitados. A solução proposta mantém a obrigatoriedade da construção de ao
menos 3% das residências com acessibilidade, mas
garante também àquelas pessoas com deﬁciência que
buscaram comprar um imóvel quando o lote originário
de 3% já havia sido comercializado, as obras que lhes
possibilitarão a acessibilidade.
Essas as razões por que peço aos ilustres Pares
que votem pela aprovação desta iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Conversão da Medida Provisória nº 459, de 2009
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em
áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365,
de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380,
de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001,
e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Art. 73. Serão assegurados no PMCMV:
I – condições de acessibilidade a todas as áreas
públicas e de uso comum;
II – disponibilidade de unidades adaptáveis ao
uso por pessoas com deﬁciência, com mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda;
III – condições de sustentabilidade das construções;
IV – uso de novas tecnologias construtivas.
Parágrafo único. Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de acessibilidade que estabeleça regra especíﬁca, será assegurado
que, do total de unidades habitacionais construídas no
âmbito do PMCMV em cada Município, no mínimo, 3%
(três por cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas
com deﬁciência. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
....................................................................................
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; e nos termos do art. 49, I,
do Regimento Interno, à Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 651, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir
na modalidade de educação de jovens e
adultos a política de atenção educacional
e social aos idosos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a viger acrescida do seguinte art. 37-A:
Art. 37-A. A oferta da modalidade de educação
de jovens e adultos, quando destinada a idosos, nos
termos do art. 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, far-se-á em regime de colaboração entre os
sistemas de ensino, cabendo à União promover e coordenar programas inter-setoriais nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, entre outras,
assegurando-se, prioritariamente, o cuidado com o
corpo, mediante concurso de espaços e equipamentos
apropriados e presença obrigatória de proﬁssionais da
saúde e da educação.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O último Censo Demográﬁco revelou que a faixa
etária que mais cresceu na primeira década do século
XXI foi a dos idosos. Segundo o Estatuto dos Idosos,
todos os brasileiros que completaram 60 anos já pertencem a este segmento e representarão em futuro
próximo mais de 20% da população.
São inúmeras as conquistas sociais dos idosos,
a começar pelo direito à aposentadoria. Contam eles
também com gratuidade nos serviços de transporte
urbano, descontos em eventos culturais, atendimento
prioritário nas políticas de saúde e outras facilidades que
os premiam por sua vida laboral anterior e pelo inestimável benefício de terem contribuído com a procriação
e a educação das novas gerações. Entretanto, uma
circunstância nova está a criar uma urgente demanda.
As populações de idosos, que antes se concentravam nas zonas rurais, também se mudaram para
as cidades e nelas são vítimas da falta de espaços de
convivência, de readaptação cultural e de cuidados
físicos. O sedentarismo da maioria tem contribuído
para diminuir sua qualidade de vida. Os problemas de
segurança, principalmente nas grandes cidades, que
já reúnem mais da metade da população brasileira,
inibem as caminhadas, a circulação dos idosos por
ruas e praças, a frequência a eventos culturais e esportivos, e até mesmo a matrícula em programas de
educação formal. É entre os idosos que encontramos
a maioria dos 15 milhões de analfabetos absolutos e
dos 40 milhões de analfabetos funcionais.
A educação de jovens e adultos, hoje gratuita e ﬁnanciada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais
da Educação (FUNDEB), que, potencialmente, teria
mais de 50 milhões de matrículas, não conta nem sete
milhões – considerados os segmentos de alfabetização,
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de ensino fundamental e de ensino médio. Por que isso
ocorre, se está claro no art. 208 da Constituição, em seu
inciso I, que “o dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de educação básica gratuita, assegurada sua oferta gratuita para todos os que
a ela não tiveram acesso na idade própria”?
A julgar pelo que vivenciamos no próprio Distrito
Federal (DF), onde são mais abundantes os recursos públicos para a educação, está faltando uma política especíﬁca que deﬁna a modalidade de oferta de educação aos
idosos e disponibilize para eles espaços e equipamentos
adequados a sua forma de vida. A questão não é somente
abrir classes de alfabetização e de educação de adultos
no período diurno, embora esta seja uma ação desejável.
Até mesmo mudanças curriculares podem não surtir
efeitos se continuar em vigor o uso tradicional da sala
de aula e o recurso único ao regente de classe. Não
é fácil, principalmente nos grandes centros urbanos,
concorrer com as cores e emoções das novelas, com o
conforto do sofá e o aconchego da família, e mesmo com
os apelos de cura e de abraços das igrejas.
No DF, multiplicaram-se os espaços públicos com
equipamentos de ginástica e educação física. Eles poderiam se constituir, como as pistas de caminhadas, em
poderosos atrativos para a socialização e a saúde dos
idosos. Entretanto, a falta de proﬁssionais que orientem
o uso desses equipamentos acaba deixando que eles
sejam quase propriedade exclusiva dos mais jovens.
Experiência recente da Secretaria do Envelhecimento
Saudável e Qualidade de Vida do Município do Rio de
Janeiro, inspira a apresentação deste projeto: além do
espaço e do equipamento, é fundamental a presença
de proﬁssionais da saúde e da educação para orientar
a sua adequada utilização.
Assim, ousamos inovar no texto da própria Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, abrindo o espaço tanto
para uma política de educação diretamente destinada
a idosos quanto para uma interface de programas de
vários setores e esferas de governo.
Ciente de que se trata de uma inovação, e sabendo que ela pode e deve ser aperfeiçoada por meus
Pares, convido os Senadores e Senadoras a discutir e
aprovar esta relevante matéria.
Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37. A educação de jovens e adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria.
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida
e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o
acesso e a permanência do trabalhador na escola,
mediante ações integradas e complementares entre si.
....................................................................................
LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Mensagem de veto
Vigência
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
....................................................................................
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 652, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Modiﬁca as Leis nº 8.212 e 8.213, de
24 de julho de 1991, para dispor sobre a
aposentadoria especial dos garçons.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se à alínea a do inciso II do art. 22 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a seguinte redação:
“Art. 22. ................................................
a) 1% (um por cento) para as empresas
em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve
e para aquelas que empreguem segurados
cuja aposentadoria seja regulada pelo § 9º
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do art. 57 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991;
....................................................” (NR).
Art. 2º Acrescente-se ao art. 57 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991 o seguinte § 9º:
“Art. 57. ................................................
§ 9º Será devida aposentadoria especial,
uma vez cumprida a carência exigida nesta
Lei, ao segurado que exercer a função de
garçom, maître, cozinheiro de bar ou restaurante ou confeiteiro durante 25 (vinte e cinco)
anos.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente Projeto de Lei busca reconhecer e garantir um encaminhamento justo a uma situação que não
tem obtido adequada resposta de nossas instituições.
Trata-se da concessão de aposentadoria especial
às categorias dos garçons e maîtres de restaurante,
cozinheiros de bar ou restaurante e confeiteiros, que,
com efeito, é, há muito, credora desse reconhecimento social.
Como sabemos, a legislação previdenciária reservou a possibilidade de que, em atividades nas quais
o trabalhador esteja submetido a condições capazes
de afetar negativamente sua rigidez física, será devida a concessão de aposentadoria após período de
trabalho reduzido.
Esse permissivo legal busca reconhecer que há
proﬁssões relevantes e necessárias das quais é impossível extirpar os efeitos danosos à saúde dos trabalhadores. Em decorrência, e como forma de compensação, o legislador permitiu que o tempo de trabalho
para a concessão da aposentadoria seja reduzido, em
alguns casos até pela metade, para garantir aos trabalhadores a possibilidade de virem a gozar de seu
merecido repouso enquanto ainda preservam condições de saúde para tanto.
Não obstante, diversas proﬁssões que se caracterizam por elevado desgaste físico do trabalhador
permaneceram de fora desse reconhecimento legal.
A algumas delas pretendo fazer justiça com a apresentação do presente projeto.
Trata-se, como dissemos, das categorias dos garçons e maîtres de restaurante, cozinheiros de bar ou
restaurante e confeiteiros, cujo serviço se caracteriza
por submetê-los a longos períodos de permanência em
pé e pela constante tensão dos músculos, tendões e
ossos decorrente do esforço de carregar os pedidos,
equilibrando-os durante o percurso até as mesas e du-
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rante o serviço, no caso dos garçons e de se expor a
forte variação de temperatura, em câmaras frigoríﬁcas,
fogões e fornos, no caso dos cozinheiros e confeiteiros.
Sabe-se que esse tipo de serviço cobra seu preço
nas condições de saúde do trabalhador, notadamente
na forma de lesões e afecções do aparelho locomotor
e de moléstias do sistema respiratório e na pele (no
caso dos cozinheiros e confeiteiros).
Em decorrência, propomos que essas categorias sejam explicitamente contempladas pelo direito
de usufruir de aposentadoria especial, com redução
de cinco anos do tempo de trabalho regular para a
concessão do benefício.
Além disso, para atender o necessário equilíbrio
das contas da Previdência Social, sugerimos que haja
acréscimo das contribuições das empresas que os
empreguem em seu quadro funcional.
O reconhecimento de que essas categorias merecem atenção especial do legislador é matéria da mais
simples e pura justiça, pelo que solicitamos a nossos
pares o apoio em sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Texto original
Texto republicado em 11-4-1996
Texto compilado
Regulamento
Atualizações decorrentes de normas de hierarquia
inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de: 6
I – vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante
o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
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coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-97)7
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 1999).
II – para o ﬁnanciamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes
percentuais sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 10-12-97).
II – para o ﬁnanciamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota
ﬁscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente
a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela
Lei nº 9.876, de 1999).
§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, ﬁnanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
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corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo
e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5%
(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base
de cálculo deﬁnida no inciso I deste artigo.
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, ﬁnanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo
deﬁnida nos incisos I e III deste artigo. (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória
nº 2.158-35, de 2001).
§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de
que trata o § 9º do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a
que se refere o inciso II deste artigo, a ﬁm de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da
lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social,
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem
de empregados portadores de deﬁciências física, sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica à
pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do
art. 12 desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei n°
8.540, de 22.12.92). (Revogado pela Lei nº 10.256,
de 2001).
§ 6º A contribuição empresarial da associação
desportiva que mantém equipe de futebol proﬁssional destinada à Seguridade Social, em substituição à
prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a
cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva,
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e de transmissão de espetá-
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culos desportivos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.528, de 10.12.97).
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco
por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos
desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias
úteis após a realização do evento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol proﬁssional informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as
receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.528, de 10.12.97).
§ 9º No caso de a associação desportiva que
mantém equipe de futebol proﬁssional receber recursos
de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ﬁcará com a responsabilidade de reter e recolher
o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no
prazo estabelecido na alínea “b”, inciso I, do art. 30
desta Lei.(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97).
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º
às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23
desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97).
§ 11. 7
§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol proﬁssional e que se organize na forma da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998. (Redação dada pela Lei nº
9.711, de 1998).
§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe
de futebol proﬁssional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e
que se organize regularmente, segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada
pela Lei nº 11.345, de 2006).
§ 11. O disposto nos §§ 6o a 9o aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe de futebol
proﬁssional e que se organize na forma da Lei no 9.615,
de 24 de março de 1998. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 358, de 2007).
§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantenha equipe
de futebol proﬁssional e atividade econômica organiza-
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da para a produção e circulação de bens e serviços e
que se organize regularmente, segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada
pela Lei nº 11.345, de 2006).
§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo aplica-se
apenas às atividades diretamente relacionadas com
a manutenção e administração de equipe proﬁssional
de futebol, não se estendendo às outras atividades
econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneﬁciárias. (Incluído pela Lei nº 11.505,
de 2007).
§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.170, de
2000).
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os valores
despendidos pelas entidades religiosas e instituições
de ensino vocacional com ministro de conﬁssão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu
mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza
e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela
Lei nº 10.170, de 2000).
§ 14. Para os ﬁns do disposto no inciso II do
caput e no art. 10 da Lei no 10.666, de 8 de maio
de 2003, aplicar-se-á um único grau de risco para
todos os estabelecimentos da empresa, na forma
do regulamento. (Incluído pela Medida Provisória
nº 316, de 2006).
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, deﬁnida, para os efeitos desta Lei, como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído
pela Lei nº 10.256, de 2001).
I – dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).
II – zero vírgula um por cento para o ﬁnanciamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade para
o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, de
2001).
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros,
cujas contribuições previdenciárias continuam sendo
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devidas na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela
Lei nº 10.256, de 2001).
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata
o caput. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído
pela Lei nº 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no
8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao
empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por
cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela Lei nº
10.256, de 2001).
§ 6o Não se aplica o regime substitutivo de que
trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente
à atividade rural, se dedique apenas ao ﬂorestamento
e reﬂorestamento como fonte de matéria-prima para
industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modiﬁque a natureza química da
madeira ou a transforme em pasta celulósica. (Incluído
pela Lei nº 10.684, de 2003).
§ 7o Aplica-se o disposto no § 6o ainda que a
pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta
decorrente dessa comercialização represente menos
de um por cento de sua receita bruta proveniente da
comercialização da produção. (Incluído pela Lei nº
10.684, de 2003).
Art. 22-B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta Lei são substituídas, em
relação à remuneração paga, devida ou creditada ao
trabalhador rural contratado pelo consórcio simpliﬁcado de produtores rurais de que trata o art. 25A, pela
contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei
nº 10.256, de 2001).
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Texto compilado
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências.
....................................................................................
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Subseção IV
Da Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma
vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado
que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade proﬁssional, sujeito a condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física.
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto na Seção III deste capítulo, especialmente no
art. 33, consistirá numa renda mensal de 85% (oitenta
e cinco por cento) do salário-de-benefício, mais 1%
(um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento)
do salário-de-benefício.
Art. 57. A aposentadoria especial será devida,
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2º A data de início do benefício será ﬁxada da
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º O tempo de serviço exercido alternadamente
em atividade comum e em atividade proﬁssional sob
condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão, segundo
critérios de equivalência estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para efeito de
qualquer benefício.
§ 4º O período em que o trabalhador integrante
de categoria proﬁssional enquadrada neste artigo permanecer licenciado do emprego, para exercer cargo
de administração ou de representação sindical, será
contado para aposentadoria especial.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo ﬁxado. (Redação dada pela Lei nº
9.032, de 1995)
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agen-
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tes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições
especiais que sejam ou venham a ser consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 6º É vedado ao segurado aposentado, nos termos deste artigo, continuar no exercício de atividade ou
operações que o sujeitem aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta lei. (Incluído
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 6º O benefício previsto neste artigo será ﬁnanciado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas
de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de
11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do
segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado
aposentado nos termos deste artigo que continuar no
exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art.
58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os projetos de lei que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 51, DE 2011
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para estabelecer normas para
permitir a votação por processo simbólico
nas decisões terminativas das Comissões
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e excluir a obrigatoriedade de serem a elas
encaminhados os relatórios de atividades
ou similares encaminhados por órgãos ou
entidades do Poder Executivo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 109 e 409 do Regimento Interno
do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 109. Quando, nas deliberações terminativas, a votação for feita por processo
simbólico, será ela repetida pelo processo
nominal se for requerida veriﬁcação de votação por qualquer Senador, não se aplicando,
no caso, a restrição prevista no inciso IV do
art. 293.” (NR)
“Art. 409. ..............................................
Parágrafo único. Os relatórios de atividades ou similares encaminhados por órgãos
ou entidades do Poder Executivo, por determinação legal ou por iniciativa própria, para
conhecimento do Senado Federal, terão a
sua ementa publicada no avulso da ordem
do dia por três dias consecutivos após o seu
recebimento e serão postos à disposição dos
Senadores por trinta dias, após os quais serão
arquivados.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
É consenso no Senado Federal a necessidade
de se fazerem ajustes no funcionamento das comissões, com o objetivo de agilizar o seu funcionamento
e reduzir a sua carga de trabalho.
É nessa direção que apresentamos o presente
projeto, com o objetivo de equacionar dois problemas
com os quais as comissões se veem às voltas.
O primeiro se refere à exigência regimental de
que todas as decisões terminativas sejam tomadas
em votação nominal.
Trata-se, em nosso entendimento, de norma excessiva, que tem diﬁcultado o trabalho das comissões.
Efetivamente, não há porque não aplicar às comissões a regra geral de que as decisões são tomadas pelo processo simbólico, salvo no caso de pedido
de veriﬁcação de votação. Esse procedimento, que é
aplicado nas deliberações no Plenário e nas comissões
do Senado Federal para decisões não terminativas, é
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adotado pela Câmara dos Deputados para as suas
comissões em qualquer caso.
Aqui, para evitar qualquer problema, tendo em
vista o tamanho das comissões nesta Casa, estamos
propondo, inclusive, mitigar as exigências para o pedido de veriﬁcação de votação, permitindo que ele seja
pedido por apenas um Senador e sem a vedação de
haver nova solicitação antes de decorrida uma hora
de uma veriﬁcação.
Temos a certeza de que, com isso, estaremos
sopesando a agilidade do funcionamento das comissões com a necessidade de dar maiores garantias às
votações terminativas.
A segunda mudança que se propõe é para excluir a obrigatoriedade de os relatórios de atividades
ou similares encaminhados por órgãos ou entidades
do Poder Executivo, por determinação legal ou por iniciativa própria, para conhecimento do Senado Federal,
serem encaminhados às comissões, onde mobilizam
um relator e ocupam espaço na pauta e na reunião do
colegiado apenas para que seja dado conhecimento
da matéria aos Senadores.
Assim, estamos propondo que esse tipo de documento tenha a sua ementa publicada no avulso da
ordem do dia por três dias consecutivos após o seu
recebimento e seja posto à disposição dos Senadores
por trinta dias, após os quais seja arquivado.
Dessa forma, os membros da Casa terão conhecimento de todas as informações encaminhadas
e podem, quando acharem necessário, se debruçar
sobre a matéria.
Com essas duas alterações iremos, certamente, caminhar no sentido de permitir a otimização dos
trabalhos de nossas comissões sem comprometer a
sua qualidade.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
ATO DA MESA Nº 3, DE 2010
A Mesa do Senado Federal, em cumprimento à
norma regimental (art. 402), faz publicar o texto do
Regimento Interno do Senado Federal, devi– damente
consolidado em relação ao texto editado em 31 de
janeiro de 2007 – ao ﬁnal da 52a (quinquagésima
segunda) Legislatura –, com as alterações promovidas pelas Resoluções nos 1, 3, 18, 23, 31, 32, de
2007 e 3, de 2009, e as correções de redação, sem
alteração de mérito, com adequação ao Acordo Ortográﬁco da Língua Portuguesa, aprovado pelo De-
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creto Legislativo no 54, de 1995, e a seu Protocolo
Modiﬁcativo, aprovado pelo Decreto Legislativo no
120, de 2002.
Sala de Reuniões da Mesa, 25 de novembro de
2010. Senador José Sarney, Presidente – Senadora
Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente – Senador Heráclito Fortes, Primeiro-Secretário Senador
João Vicente Claudino, Segundo-Secretário Senador Mão Santa, Terceiro-Secretário – Senador César
Borges, Primeiro Suplente – Senador Sérgio Camata,
Quarto Suplente.
....................................................................................
TÍTULO I
Do Funcionamento
CAPÍTULO I
Da Sede
Art. 1º ................................................................
....................................................................................
Art. 108. .............................................................
Art. 109. As deliberações terminativas nas comissões serão tomadas pelo processo nominal e maioria
de votos, presente a maioria de seus membros.
Art. 110. .............................................................
....................................................................................
Art. 408. .............................................................
TÍTULO XIV
Dos Documentos Recebidos
Art. 409. As petições, memoriais, representações
ou outros documentos enviados ao Senado serão recebidos pelo Serviço de Protocolo e, segundo a sua
natureza, despachados às comissões competentes
ou arquivados, depois de lidos em plenário, quando o
merecerem, a juízo da Presidência.
Art. 410. .............................................................
....................................................................................
Art. 413. .............................................................
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº
51, de 2011, que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional as seguintes informações a respeito
das linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste e do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, destinadas ao ﬁnanciamento de projetos para sistemas agroﬂorestais,
exploração extrativista ecologicamente sustentável,
plano de manejo ﬂorestal, recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva
legal, e recuperação de áreas degradadas:

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário as seguintes informações
a respeito da linha de crédito do Pronaf, denominada
Pronaf Floresta, destinado ao ﬁnanciamento de projetos para sistemas agroﬂorestais, exploração extrativista
ecologicamente sustentável, plano de manejo ﬂorestal,
recomposição e manutenção de áreas de preservação
permanente e reserva legal, e recuperação de áreas
degradadas:

I – Qual o montante de recursos alocado anualmente nestas linhas de ﬁnanciamento nos últimos
dez anos?
II – Qual o número de contratos ﬁrmados nos últimos
dez anos e qual a distribuição deste total por objetivo dos projetos e respectivos valores?
III – Quais foram os resultados já obtidos pelo Programa, de acordo com os objetivos deﬁnidos?
Justiﬁcação
As ações de governo voltadas para a manutenção das reservas ﬂorestais, o reﬂorestamento e a recuperação das áreas degradadas são essenciais não
apenas para a redução dos gases de efeito estufa,
mas também para propiciar ao agricultor a utilização
das tecnologias existentes na transformação dessas
áreas em áreas produtivas.
Os Fundos Constitucionais, vinculados ao Ministério da Integração Nacional, têm programas especíﬁcos
como o FCO – Pronatureza, FNE verde e FNO Biodiversidade, que destinam recursos para projetos que
objetivem a manutenção de ﬂorestas, reﬂorestamento,
manejo sustentável e recuperação de áreas degradadas. Todos estes programas são fundamentais para
preservação de nossas ﬂorestas, no entanto, para que
tais iniciativas sejam eﬁcazes, é necessário acompanhar
e avaliar seu desenvolvimento, para reforçá-las, apoiá-las e, eventualmente, propor correções em seu rumo.
Sendo assim, visando a assegurar que esta Casa
tome conhecimento da execução e dos resultados
destes projetos e possa atuar de forma consistente
sobre esse tema, solicitamos do Exmo. Sr. Ministro a
remessa das informações.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
(À Mesa para decisão.)

I – Qual o montante de recursos alocado anualmente
a esta linha de ﬁnanciamento desde sua criação, em 2002, e qual o montante comprometido
a cada ano?
II – Houve, preliminarmente, a ﬁxação de metas e a
alocação de recursos para o alcance dessas
metas ou a distribuição prévia de recursos entre
cada objetivo deﬁnido para o Pronaf Floresta?
III – Qual o número total de contratos ﬁrmados até o
presente na linha Pronaf Floresta, e qual a distribuição deste total por objetivo dos projetos?
IV – De acordo com informação do Ministério do Meio
Ambiente, os ﬁnanciamentos do Pronaf Floresta
destinam-se a investimentos em projetos dentro
dos objetivos deﬁnidos. Que tipo de itens têm sido
ﬁnanciados nos contratos ﬁrmados?
V – Quais foram os resultados já obtidos pelo Programa, de acordo com os objetivos deﬁnidos?
VI – Caso tenham sido elaborados material de divulgação do Pronaf Floresta ou relatórios de avaliação, solicita-se sua remessa juntamente com
a prestação das informações acima.
Justiﬁcação
As ações de governo voltadas para a manutenção das reservas ﬂorestais, o reﬂorestamento e a recuperação das áreas degradadas são essenciais não
apenas para a redução dos gases de efeito estufa,
mas também para propiciar ao agricultor a utilização
das tecnologias existentes na transformação dessas
áreas em áreas produtivas.
A criação do Pronaf Floresta, por meio da Resolução nº 3.001, de 24 de julho de 2002, do Conselho
Monetário Nacional, visa investimentos em projetos
para sistemas agroﬂorestais, a exploração extrativista
ecologicamente sustentável, a plano de manejo ﬂorestal, recomposição e manutenção de áreas de pre-
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servação permanente e reserva legal e recuperação
de áreas degradadas, proporcionando um importante
instrumento para os pequenos agricultores.
No entanto, para que tais iniciativas sejam eﬁcazes é necessário acompanhar e avaliar seu desenvolvimento, para reforçá-las, apoiá-las e, eventualmente,
propor correções em seu rumo.
Sendo assim, visando a assegurar que esta Casa
tome conhecimento da execução e dos resultados do
Pronaf Floresta e possa atuar de forma consistente
sobre esse tema, solicitamos do Exmo. Sr. Ministro a
remessa das informações e dos documentos acima
detalhados.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.306, DE 2011
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior as seguintes informações
a respeito do Programa de Plantio Comercial de Florestas (PROPFLORA), no âmbito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e,
ainda, sobre a linha de ﬁnanciamento do Banco para o
plantio de espécies ﬂorestais para ﬁns energéticos e/
ou de oxirredução, o reﬂorestamento de áreas degradadas ou convertidas e para manejo ﬂorestal:
I – Qual o montante alocado ao BNDES para aplicação
no Propﬂora e quando teve início a participação
do Banco no Programa?
II – Já foram apresentadas consultas e ﬁrmados contratos no âmbito do Programa? Qual o comprometimento de recursos até o momento?
III – Quais os tipos de mutuário, em termos percentuais, nas consultas/contratos efetuados?
IV – Quais foram os resultados já obtidos pelo Programa?
V – Qual o total de recursos previstos e aplicados
pelo Banco na linha de ﬁnanciamento ao plantio de espécies ﬂorestais para ﬁns energéticos
e para o reﬂorestamento de áreas degradadas,
informando o montante para cada ﬁnalidade e o
estágio atual dos projetos.
Justiﬁcação
As ações de governo voltadas para o reﬂorestamento e a recuperação das áreas degradadas são
essenciais não apenas para a redução dos gases de
efeito estufa, mas também para que o agricultor tenha
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condições de utilizar as tecnologias existentes na transformação dessas áreas em áreas produtivas.
O Propﬂora está entre as iniciativas promissoras
que buscam propiciar a integração lavoura-pecuária-ﬂoresta, com vistas a recuperar o solo, incrementar a
renda e gerar empregos, incluindo entre suas ações o
apoio à plantação de ﬂorestas comerciais.
No entanto, para que tais iniciativas sejam eﬁcazes
é necessário conhecer e acompanhar seu desenvolvimento, para reforçá-las, apoiá-las e, eventualmente,
propor correções em seu rumo.
Sendo assim, visando a assegurar que esta Casa
tome conhecimento do Programa executado pelo BNDES na área de reﬂorestamento e possa atuar de forma
consistente sobre esse tema, solicitamos do Exmo. Sr.
Ministro a remessa das informações acima detalhadas.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.147, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 139, de
2011 (Mensagem nº 478/2011, na origem),
da Presidente da República, submetendo à
consideração do Senado Federal o nome
do Senhor Marcelo Bechara de Souza Hobaika para exercer o cargo de Membro do
Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, na vaga do
Senhor Antonio Domingos Teixeira Bedran.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em
votação secreta, realizada em 25 de outubro de 2011,
apreciando o relatório apresentado pelo Relator Senador
Flexa Ribeiro, sobre a Mensagem (SF) nº 139, de 2011,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Marcelo Bechara de Souza Hobaika para exercer o cargo de
Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, na vaga do Senhor Antonio Domingos Teixeira Bedran, por 13 votos favoráveis,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011. –
Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.

26

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43691
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43692

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RELATÓRIO
Relator: Senador Flexa Ribeiro
Por meio da Mensagem nº 139, de 2011, a Presidência da República submete à apreciação do Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, da Constituição
Federal, combinado com o art. 23 da Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997, a indicação do Sr. Marcelo Bechara de Souza Hobaika para exercer o cargo de Membro
no Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) na vaga do Sr. Antônio Bedran.
A matéria foi recebida pela Comissão de Serviços de Infraestrutura em 18 de outubro de 2011, tendo sido feita a designação de relator na mesma data.
Considerando a relevância do tema e a necessidade
de restabelecer a composição plena do órgão diretivo
daquela agência, procuramos submeter prontamente
à Comissão o presente relatório.
Com 32 anos de idade, o indicado graduou-se
em Direito pela Faculdade Milton Campos de Belo
Horizonte em 2001, estando inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais (OAB/
MG), desde dezembro de 2002. Concluiu especialização pela Fundação Getúlio Vargas em 2003 na área
de planejamento tributário, e possui cursos em Direito
de Internet pela Harvard Law School: em Propriedade
Intelectual, pela Academia da Organização Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI); e em Direito Econômico pela Escola Superior de Advocacia da OAB/MG.
Atuou como advogado e professor universitário
antes de ingressar no Ministério das Comunicações
no cargo de Consultor Jurídico, função que exerceu
de agosto de 2005 a fevereiro de 2010. Nesse período, auxiliou na condução de diversos temas relevantes para o setor de Comunicações, como a deﬁnição
e a implementação do Sistema Brasileiro de Televisão
Digital (SBTVD), do Programa Banda Larga nas Escolas e da 1ª Conferência Nacional de Comunicação
(CONFECOM).
Em outubro de 2005, foi designado representante
do Ministério das Comunicações no Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br), função que exerceu durante
seis anos. Hoje integra o Conselho de Administração
do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto
BR (NIC.br), entidade responsável por implementar
as decisões e projetos do CGI.br. Nesse período, teve
oportunidade de participar de diversas delegações
brasileiras em fóruns e organismos internacionais de
gestão da Internet, o que certamente lhe proporcionou
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experiência para analisar e decidir questões relevantes
sobre as tecnologias e serviços do futuro.
O Sr. Marcelo Bechara ocupa atualmente o cargo
de Procurador-Geral da Anatel, mantendo-se, assim,
em permanente contato com as mais recentes políticas públicas e com os principais desaﬁos setoriais que
a Anatel terá de conviver e enfrentar durante os anos
de seu mandato. Destaco, nesse contexto, sua participação na formulação e execução do Plano Nacional
de Banda Larga e na revisão dos Contratos de Concessão e do Plano Geral de Metas de Universalização.
Não há dúvidas, portanto, sobre seu vasto conhecimento da legislação de comunicações no Brasil
e no mundo, e sobre sua experiência como agente
regulador e ﬁscalizador do mercado.
Isso posto, submetemos à apreciação e ao julgamento desta douta Comissão a indicação do Senhor
Marcelo Bechara de Souza Hobaika, constante da
mensagem presidencial sob exame, em cumprimento
ao disposto no art. 52, III, f, da Constituição Federal,
combinado com o art. 23 da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997.
Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
PARECER Nº 1.148, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 140, de
2011 (Mensagem nº 479/2011, na origem),
da Presidente da República, submetendo à
consideração do Senado Federal o nome
do Senhor Rodrigo Zerbone Loureiro, para
exercer o cargo de membro do Conselho
Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, na vaga do Senhor
Ronaldo Mota Sardenberg.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em
votação secreta, realizada em 25 de outubro de 2011,
apreciando o relatório apresentado pelo Relator ad hoc
Senador Walter Pinheiro, sobre a Mensagem (SF) nº
140, de 2011, opina pela aprovação da indicação do
Senhor Rodrigo Zerbone Loureiro, para exercer o cargo
de Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional
de Telecomunicações – ANATEL, na vaga do Senhor
Ronaldo Mota Sardenberg, por 13 votos favoráveis,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2011. –
Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Vital do Rêgo
Relator ad hoc: Senador Walter Pinheiro
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 23 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Senhora Presidenta da República submete à consideração do Senado
Federal o nome do Senhor Rodrigo Zerbone Loureiro
para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL),
na vaga do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg.
De acordo com o dispositivo constitucional anteriormente citado, cabe privativamente ao Senado Federal apreciar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos públicos
que a lei determinar. A competência da Comissão de
Serviços de Infraestrutura para a matéria, por sua vez,
deriva do disposto no art. 104, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, com a redação dada pela
Resolução no 1, de 2005.
De acordo com a nova sistemática de arguição
estabelecida pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, aprovada pelo Ato nº 1, de 2009-CI, a avaliação
do candidato será feita em duas etapas. Este Relatório
visa cumprir o rito previsto para a primeira etapa do
processo e tem por objetivo apresentar aos membros
desta Comissão a análise dos documentos enviados
ao Senado Federal pelo indicado, nos termos do art.
1º do referido Ato.
O Senhor Rodrigo Zerbone Loureiro recebeu em
2004 o diploma em Direito pela Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES). Em 2006, foi aprovado em
concurso para Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e fez curso de formação na
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).
A análise de seu currículo proﬁssional indica
que a partir de seu ingresso na Anatel, em 2009,
como assessor de Conselheiro Diretor da Agência;
o Senhor Zerbone começa a consolidar sua carreira na área de telecomunicações rapidamente. Atualmente ocupa o cargo de Consultor Jurídico do
Ministério das Comunicações, além de exercer a
vice-presidência do Conselho Consultivo da Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e o cargo
de Conselheiro Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S/A (TELEBRÁS).
Em relação às informações requeridas no inciso II do art. 1º do Ato que disciplina o presente procedimento, passo a descrever as declarações feitas
pelo indicado:
a) declara não possuir parentes que exerçam ou tenham exercido atividades públicas
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ou privadas vinculadas a sua atividade proﬁssional;
b) declara não ter participado como sócio, proprietário ou gerente de empresas e
entidades não-governamentais;
c) declara não participar nem ter participado de Conselhos de Administração de
empresas estatais ou de direção de agências
reguladoras;
d) em relação a sua situação ﬁscal,
apresenta certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como a Certidão
Negativa de Débitos da Secretaria de Estado
da Fazenda do Distrito Federal, onde mantém residência;
e) quanto ao envolvimento em ações
judiciais, aﬁrma ﬁgurar como réu em litisconsórcio ativo, em face de Gol Transportes
Aéreos S.A (ação de indenização por danos
morais).
Em relação à argumentação escrita exigida pelo
inciso III do art. 1º do Ato nº 1, de 2009-CI, o Senhor
Zerbone apresenta uma exposição que procura evidenciar sua aptidão técnica para o cargo ao qual foi
indicado. Não faz menção, no entanto, aos desaﬁos
que terá que enfrentar durante seu mandato no órgão
diretivo da Anatel. Recomendo que o candidato seja
solicitado a discorrer sobre isso durante a sabatina.
Por ﬁm, acredito que a esperada sabatina poderá
conﬁrmar o aparente preparo técnico e a adequada escolha do indicado para o cargo de Membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações.
Diante do exposto, em cumprimento ao disposto
no art. 2º do Ato nº 1, de 2009-CI, submeto à apreciação e julgamento desta douta Comissão um resumo
das informações que caracterizam a vida proﬁssional
do Senhor Rodrigo Zerbone Loureiro, certo de haver
elementos suﬁcientes para orientar a futura arguição
presencial do candidato.
Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Vital do Rêgo, Relator – Senador
Walter Pinheiro, Relator ad hoc.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, os Avisos nºs 1.634 a 1.637, de 2011, na
origem, que se referem, respectivamente, às Resoluções nºs 15, 14, 12 e 13, de 2011.
São os seguintes os Avisos:
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Aviso no 1.634 – GP/TCU
Brasília, 17 de outubro de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Oﬁcio no 1.823 (SF), de 11-10-2011,
por meio do qual Vossa Excelência encaminha a este
Tribunal autógrafo da Resolução no 15, de 2011 (SF),
que “autoriza a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (COPASA) a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até €100.000.000,00 (cem milhões de euros)
e a recomendação para que o Tribunal de Contas da
União proceda ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
no TC-032.683/2011-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.
Aviso no 1.635 – GP/TCU
Brasília, 17 de outubro de 2011
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Aviso nº 1.636–GP/TCU
Brasília, 17 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.816 (SF), de 11-10-2011,
por meio do qual Vossa Excelência encaminha a este
Tribunal autógrafo da Resolução nº 12, de 2011 (SF),
que “autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à Caixa Econômica Federal (CEF), para
contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos
destinam-se ao “Programa de Financiamento para a
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo” e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.630/2011-5, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.
Aviso nº 1.637–GP/TCU

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício no 1.821 (SF), de 11-10-2011, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal autógrafo da Resolução no 14, de 2011 (SF), que “autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de credito externo no valor de até US$107.332.500,00
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e
quinhentos dólares norte-americanos) e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
no TC-032.682/2011-5, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.

Brasília, 17 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.818 (SF), de 11-10-2011,
por meio do qual Vossa Excelência encaminha a este
Tribunal autógrafo da Resolução nº 13, de 2011 (SF),
que “autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$175.000.000,00 (cento e setenta
e cinco milhões de dólares norte-americanos) e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.633/2011-4, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Avisos nºs 1.634 a 1.637, de 2011, foram
juntados aos processados das respectivas Resoluções.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 104, DE 2011
Altera o art. 100 da Constituição para
instituir novo modelo de execução em face
da Fazenda Pública.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e Municipais, em razão de sentença judicial,
far-se-ão no prazo de até um ano, contado a
partir do dia do recebimento da respectiva e
individualizada requisição judicial de pagamento, e observados os seguintes critérios:
I – terão prioridade os créditos de natureza alimentar, assim entendido todo o rendimento do trabalho assalariado ou de outra
fonte, mas que se destine a prover o sustento
do trabalhador e de sua família, caso em que
o pagamento da Fazenda deve ocorrer em
até noventa dias a contar do recebimento da
requisição referida no caput, observada a ordem de apresentação;
II – os demais créditos serão liquidados
até o ﬁnal do prazo de um ano.
§ 1º Além das sentenças judiciais, podem ser executados de imediato contra a Fazenda Pública os provimentos antecipatórios
de repercussão patrimonial que tenham por
ﬁnalidade evitar lesão grave ou irreversível
à pessoa ou instituição a quem a União, os
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios
devam assistência ou proteção.
§ 2º Vencidos os prazos para o pagamento sem a satisfação do débito, e certiﬁcada
tal circunstância, deve o juiz, imediatamente:
I – expedir mandado de bloqueio de valores e, de imediato, proceder à entrega da
respectiva quantia ao credor, independentemente de recurso;
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II – determinar a extração das peças processuais, remetendo-as ao Ministério Público,
que decidirá pela apuração de responsabilidade
do agente público, a ser processada em ação
própria perante o mesmo órgão judiciário de
onde se originou o descumprimento da decisão, vedado o julgamento pelo mesmo juízo
em que se processou a causa de origem.
§ 3º As Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, para ﬁns de previsão e inclusão no orçamento do ano seguinte,
apurarão, ano a ano, a média de pagamentos
judiciais realizados a cada década vencida,
sem prejuízo de ajustes orçamentários que
tiverem que operar no período de execução,
de modo a propiciar a integralidade das requisições judiciais.
§ 4º Havendo prejuízo para outros credores ou demonstrado evidente comprometimento dos recursos da Fazenda Pública para
atender atividades essenciais, poderá o juiz,
atendendo a requerimento da Fazenda Pública, em decisão motivada e circunstanciada,
parcelar o pagamento em até três vezes, em
tempo que não exceda o prazo de três anos;
§ 5º Não se admitirá o parcelamento de
crédito alimentar, salvo anuência expressa do
credor e desde que demonstrada a ausência
de prejuízo para este, em qualquer caso exigindo-se homologação do juiz da execução;
§ 6º É integralmente judicial a execução contra a Fazenda Pública, mantidas as
regras de competência expressas na lei processual.” (NR)
Art. 2º As execuções em face da Fazenda Pública iniciadas até a data da promulgação da presente
Emenda Constitucional continuam a reger-se pelas
disposições constitucionais em vigor até essa data.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as Emendas Constitucionais
no 30, de 13 de setembro de 2000, nº 37, de 12 de junho de 2002, nº 62, de 9 de dezembro de 2009.
Justiﬁcação
O regime constitucional de pagamento de precatórios engendrado pelo legislador constituinte originário
logo revelou suas falhas. Por tal motivo, foi objeto de
várias alterações, realizadas mediante as Emendas
Constitucionais nº 30, de 13 de setembro de 2000; nº
37, de 12 de junho de 2002; e, ﬁnalmente, nº 62, de 9
de dezembro de 2009.
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Entretanto, essas modiﬁcações tampouco equacionaram os problemas pertinentes, e, de modo claro,
seguem ineptas para satisfazer os interesses da sociedade brasileira, e notadamente, dos credores das
Fazendas Públicas.
Registre-se, como notícia histórica, que no Brasil
Colônia, sob o domínio de Portugal, a liquidação de
precatórios (ou das dívidas da Coroa), regulava-se pelas Ordenações Filipinas, e se processava da mesma
forma que a execução contra devedores particulares,
cabendo penhora e alienação de bens para pagamento aos credores.
Leis posteriores excluíram da penhora os bens e
rendas dos nobres, e, em seguida, os bens da Fazenda Nacional, que somente poderiam ser penhorados
por Decreto da Assembleia Geral. Ainda no Império
sobreveio a impossibilidade de penhora de bens públicos, passando a constar da Constituição do Império
o princípio da impenhorabilidade desse acervo.
A falência de nosso sistema de precatórios pode
ser vinculada à descrença da cidadania nas institui-

OUTUBRO43697
2011

Quarta-feira 26

ções democráticas, fato de imensa gravidade, dados
seus efeitos não apenas no plano institucional, mas
também social.
Cabe notar que a experiência brasileira não conta
com parceiros respeitáveis e densos no plano internacional: ao contrário, em diversos países de relevo
simplesmente inexiste a ﬁgura do precatório, como é o
caso dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália
e França. Mesmo nos ibéricos Portugal e Espanha inexistem maiores restrições ao cumprimento de ordens
judiciais contra a Fazenda assim como no Chile, país
de nosso subcontinente sul americano.
Por todas essas razões e, especialmente, para
viabilizar a realização da justiça com os credores das
Fazendas Públicas, submetemos a presente proposta à apreciação dos eminentes colegas, solicitando a
atenção devida e o apoio necessário a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º

Seção I
Disposições Gerais

ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
....................................................................................
Subseção II
Da Emenda à Constituição
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;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir.
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este ﬁm. (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 62, de 2009).
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e
serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
62, de 2009).
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na
data de expedição do precatório, ou sejam portadores
de doença grave, deﬁnidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos,
até o valor equivalente ao triplo do ﬁxado em lei para
os ﬁns do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa ﬁnalidade, sendo que o restante
será pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos
pagamentos de obrigações deﬁnidas em leis como
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 62, de 2009).
§ 4º Para os ﬁns do disposto no § 3º, poderão
ser ﬁxados, por leis próprias, valores distintos as entidades de direito segundo as diferentes capacidades
econômicas, sendo a mínima igual ao valor do maior
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benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o
pagamento até o ﬁnal do exercício seguinte, quando
terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos
abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir
a decisão exequenda determinar o pagamento integral
e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente
para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro
da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009).
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por
ato comissivo ou amissivo, retardar ou tentar frustrar
a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime
de responsabilidade e responderá também, perante o
Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor
da execução para ﬁns de enquadramento de parcela
do total ao que dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 9º No momento da expedição dos precatórios,
independentemente de regulamentação, deles deverá
ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não
em dívida ativa e constituídos contra o credor original
pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do
direito de abatimento, informação sobre os débitos que
preencham as condições estabelecidas no § 9º, para
os ﬁns nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009)
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega
de créditos em precatórios para compra de imóveis
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públicos do respectivo ente federado. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento,
independentemente de sua natureza, será feita pelo
índice oﬁcial de remuneração básica da caderneta
de poupança, e, para ﬁns de compensação da mora,
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupança, ﬁcando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente,
seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando
ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá
efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei
complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de
precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios,
dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida
e forma e prazo de liquidação. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009).
§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a
União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios,
de Estados, Distrito Federal e Municípios, reﬁnanciando-os diretamente. (Incluído pela Emenda Constitucional
no 62, de 2009)
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000
Altera a redação do art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 78 no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciários.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002
Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86,
87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 62, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009
Altera o art. 100 da Constituição Federal
e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício
de Ministro de Estado:
– Nº 374, de 20 de outubro de 2011, do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República, em resposta ao Requerimento nº 940, de 2011, de informações, da
Senadora Lúcia Vânia.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Pela ordem
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Mário Couto.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Sou o segundo orador inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente, para conﬁrmar a minha inscrição como Líder.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para conﬁrmar a minha inscrição pela Liderança do PMDB.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Primeiro inscrito para comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eduardo Braga, pela Liderança do PMDB.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Presidente, pela Liderança do PTB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, eu me inscrevi e quero...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mozarildo e Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não.
Eu quero conﬁrmar. Eu não quero me inscrever agora
não, eu quero conﬁrmar a minha primeira inscrição
para falar como Líder.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, também peço conﬁrmação da minha
inscrição como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, está conﬁrmada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
já havia me inscrito antes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
–Sr. Presidente já está na mesa a indicação para falar
pela Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Humberto Costa...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, eu estava com inscrição também
conﬁrmada desde cedo junto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª é o segundo inscrito, como Líder.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, para uma comunicação inadiável, eu
sou o primeiro inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senador Eduardo Suplicy e o Senador Geovani.
O segundo é o Senador Geovani.
Senador Humberto Costa, como Líder.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Peço que V. Exª me inscreva como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder, Inácio Arruda.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, como
orador inscrito. (Pausa.)
O Senador Walter Pinheiro não se encontra.
Senador Reditario Cassol, como orador inscrito.
V. Exª está convidado para usar a tribuna pelo
tempo de 10 minutos.
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há
três anos, o nosso Código de Trânsito foi modiﬁcado,
trazendo novas regras administrativas e penais para
o motorista que dirigir veículo sob o efeito de álcool
e drogas.
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Consequentemente, a par do debate que tem
provocado na sociedade, com opiniões favoráveis e
contrárias à lei, me atrevo a tecer alguns comentários
sobre a matéria. Essa legislação tem gerado dúvidas
variadas, inclusive no âmbito da própria Justiça.
Longe de uma opinião ﬁnal sobre o tema, mas
dada a sua evidência nestes últimos dias na TV, jornais,
enﬁm, nos meios de comunicação, o nosso propósito
é o de apenas contribuir para o debate institucional.
A embriaguez ao volante é uma das mais graves
causas dos milhares de acidentes de trânsito ocorridos
neste País. Testemunhamos ações irresponsáveis de
motoristas bêbados que insistem em fazer dos seus
veículos verdadeiras armas, usando-os para retirar a
vida de pessoas indefesas.
Essa situação chegou a um ponto crítico. Nossa
população precisa de mudanças urgentes e penas rigorosas para os motoristas irresponsáveis.
É preciso termos em mente que qualquer lei que
trate de trânsito, sendo uma infração administrativa ou
mesmo um crime, necessariamente deve vir acompanhada da esperança de diminuirmos as indecentes
estatísticas fatais, fruto da impunidade e da falta de
mecanismos ágeis de repressão, dentre outros aspectos, sem dúvida alguma.
Não há dúvida de que qualquer concentração de
álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penas
do Código de Trânsito Brasileiro. Está expresso na lei
e não se admite discussão. Decorreu daí o apelido de
“lei seca”.
A tolerância do nível máximo de álcool por litro
de sangue desceu praticamente a zero. Na verdade,
o efeito terrível do álcool forçou o Brasil a reduzir os
limites de alcoolemia, até chegar ao patamar mínimo,
a exemplo de vários outros países do mundo. Agora,
não se admite mais que alguém beba qualquer quantidade de bebida, de álcool e venha a dirigir veículo
automotor. Se assim proceder, estará cometendo uma
infração administrativa, punida com multa e suspensão
do direito de dirigir (penalidades), além da apreensão
da carteira e da retenção provisória do veículo (medidas administrativas imediatas). Não é preciso que
esteja dirigindo de forma anormal (perigo concreto).
Basta que esteja sob a inﬂuência do álcool, qualquer
que seja o teor da sua concentração (perigo abstrato).
Repetimos: “qualquer concentração de álcool por litro
de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas
no artigo 165”, diz o artigo 276 do CTB. Foi uma opção
legislativa e ponto ﬁnal.
A expressão “qualquer substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica” foi
substituída agora por “qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”. Incluiu-se, por-
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tanto, qualquer substância que possua a capacidade
de alterar o comportamento, desde que determine
sua dependência, como a maconha, cocaína, lança
perfume, etc.
A penalidade de tal infração administrativa gravíssima passou a ser de multa (cinco vezes) e suspensão
do direito de dirigir por doze meses, o que foi uma evidente evolução. Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ainda
é muito pouco diante da gravidade do tema.
Meus amigos, isto se trata de crime de atentado
contra a vida, e a sociedade exige que tenhamos uma
postura mais rígida. É crime e deve ser tratado como tal.
Conforme determina o artigo 277, diante da suspeita de dirigir sob a inﬂuência de álcool, o motorista
deve ser submetido à prova pericial para a constatação
do seu estado (exame de sangue, bafômetro, exame
clínico, etc.). A suspeita de embriaguez não equivale
a sua certeza, no entanto. A certeza virá de laudo do
exame. É a mera suspeita que autoriza a realização
do exame. Essa suspeita ﬁcará a critério da autoridade
de trânsito e pode ser a mais variada possível, dependendo do caso concreto.
É sabido que a jurisprudência nacional assentou
que não se pode obrigar o motorista ao exame de alcoolemia. De fato, à luz das normas e dos princípios constitucionais, ninguém está obrigado a produzir provas
contra si mesmo. O legislador não obrigou o motorista
a se submeter ao teste de alcoolemia. Pelo contrário,
deixou claro que ele pode se recusar. Entretanto, se
essa for a sua opção, incidirá nas mesmas penas da
infração administrativa de embriaguez ao volante. Em
suma, pode-se considerar, em outras palavras, que
dirigir embriagado é uma infração administrativa e se
recusar ao teste de alcoolemia é outra. Ambas, porém,
são punidas com a mesma sanção administrativa.
Não podemos interpretar a lei de uma forma simplista do ponto de vista constitucional. Estamos diante
de uma legislação de trânsito, com reﬂexos sociais.
Assim, se a Administração Pública entregou ao motorista o direito de dirigir, pode muito bem lhe retirar
esse direito caso não cumpra com os requisitos que
ela mesma estabelece. E não se submeter ao exame
de dosagem etílica sempre que chamado é um desses
requisitos. Não o fazendo, é possível, perfeitamente, a
suspensão do direito de dirigir.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou encurtar o
meu pronunciamento, porque já se está prolongando.
Para o motorista que dirigir bêbado e cometer
algo nas rodovias ou nas ruas, ferir alguém ou vir a
matar deve ser considerado o mesmo crime como se
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ele estivesse com uma arma na mão, porque ele bebeu, perdeu o juízo ao dirigir o seu veículo.
Portanto, temos que apressar esses projetos que
se encontram aqui, nesta Casa...
(Interrupção do som.)
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO –
Fora do microfone.) ...os quais até agradecemos à direção desta Casa, a V. Exª, Sr. Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para concluir, Senador, por favor.
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO)
– Já vou encerrar. Nós temos aqui 27 processos, Srª
Presidente e ilustre Senadora – 27 processos! Temos
processos desde 2007, nesta Casa, para modiﬁcar a
lei do trânsito. Não podemos concordar com aquilo que
a própria lei, a própria Justiça...
Veja bem, aconteceu uma alteração, uma mudança no sentido de favorecer cidadãos que não têm
o mérito de dirigir. Portanto, o STF decide que dirigir
embriagado não prova intenção de matar. Se o motorista está bêbado, tem de responder a um processo
como se estivesse com uma arma, ilustre Presidente.
Então, vamos nos unir! Vamos diminuir essa barbaridade que, há poucos dias, apareceu na televisão!
Atropelamento em São Paulo de quatro cidadãos, em
que dois foram mortos. O pai desse jovem pagou uma
multa, e o ﬁlho se livrou, não ﬁcou preso.
Isso está completamente errado. Isso é fazer coisa errada, é incentivar as malandragens, como fazer
bebedeira, usar droga, pegar o carro, dirigir e tirar a
vida de pessoas inocentes, que nada têm com a coisa.
Temos de considerar, ilustre Presidenta, Srªs e
Srs. Senadores, que, ao mesmo tempo em que...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para concluir, Senador.
O SR. REDITÁRIO CASSOL (Bloco/PP – RO) –
Eu agradeço a união deste Senado, para realmente
fazer lei que venha beneﬁciar a população em geral.
Castigo em cima dos malandros e em quem quer
que seja, no ponto em que for!
Muito obrigado. Até outra oportunidade, se Deus
nos permitir.
Durante o discurso do Sr. Reditário Cassol, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Marta Suplicy,
1º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cassol.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para
uma comunicação inadiável.

OUTUBRO43703
2011

Quarta-feira 26

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, gostaria de registrar o artigo
que ontem a Folha de S.Paulo publicou, em Tendências e Debates, de minha autoria: “Fazer de São Paulo
um exemplo pioneiro da Renda Básica de Cidadania.
Eduardo Matarazzo Suplicy”.
O PT está realizando procedimento positivo para
a escolha de seu candidato para Prefeito de São Paulo.
Desde agosto até o início de novembro, todas as sextas, sábados e domingos são realizadas caravanas aos
36 diretórios. Na verdade, são 33 diretórios zonais do
nosso município, porque alguns resolveram se juntar.
São reuniões para as quais são convidados os ﬁliados
e moradores interessados em bem conhecer os cinco pré-candidatos do PT: Carlos Zarattini, Fernando
Haddad, Eduardo Matarazzo Suplicy, Jilmar Tatto e a
Senadora Marta Suplicy.
Após a palavra do presidente municipal do PT,
Vereador Antonio Donato, expondo que o Partido decidiu por candidatura própria, o presidente do diretório
zonal, por 15 minutos, às vezes compartilhando seu
tempo com outro ou outra, apresenta um diagnóstico
dos principais problemas da região. Em seguida, dez
moradores sorteados entre os presentes fazem suas
observações e perguntas aos pré-candidatos por três
minutos cada. Depois, falamos os cinco pré-candidatos.
Nos 27 encontros até agora, participaram mais
de 5.500 pessoas. Num clima construtivo e respeitoso, temos aprendido muito uns com os outros e, em
especial, com os moradores dos bairros, que nos descrevem seus problemas e prioridades.
Marta tem falado de quão feliz se encontra em
sua missão no Senado, mas de quanto se sentirá bem
em voltar a governar São Paulo para levar adiante as
marcas de sua administração, como expandir e dinamizar as ações dos CEUS, as creches, os corredores
de ônibus, o bilhete único, os cuidados com os idosos,
a construção dos hospitais e das unidades do SUS.
Haddad tem falado de como aproveitará sua formidável experiência na gestão de Marta e depois, nos
Governos Lula e Dilma Rousseff, para aperfeiçoar todos os programas educacionais e realizar muito mais
ações em todas aquelas áreas, em colaboração com
o Governo Federal.
Zarattini e Tatto têm falado de suas participações
no governo da Marta, como na implantação do bilhete
único; e de como conhecem em profundidade os problemas de todos os bairros, de sua intensa interação com
os movimentos sociais, de como crêem estar preparados para o extraordinário desaﬁo e, ﬁnalmente, tenho
também exposto os meus principais compromissos.
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Quero colocar em prática a diretriz de que a
transparência em tempo real é a melhor maneira de
prevenir irregularidades.
Desde a época da campanha eleitoral, agirei
como em minha última eleição para o Senado. Todas
as contribuições de qualquer natureza foram registradas em meu sítio eletrônico para que todos pudessem
conhecer. Se for aprovado o ﬁnanciamento público de
campanhas, melhor. Durante minha gestão, tudo que
for arrecadado e gasto será conhecido minuciosamente
pela população. Haverá um sistema descentralizado e
de intensa participação popular nas decisões da administração. Elevaremos substancialmente a atenção para
com a educação, o atendimento de saúde, o transporte público, o meio ambiente, o saneamento, as áreas
verdes, a cultura, o esporte, a atenção aos idosos e às
crianças e o maior respeito a todos os seres humanos.
Já assinei o compromisso da Sustentabilidade das Cidades, proposto pelo Instituto Ettos.
E tenho procurado mostrar como será possível
São Paulo se tornar um exemplo pioneiro da Renda
Básica de Cidadania. Segundo a Lei nº 10.835/2004,
aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional,
sancionada pelo Presidente Lula, acredito que com o
orçamento de R$38 bilhões em 2012, mais a colaboração dos outros níveis de governo, será possível São
Paulo, com a criatividade própria dos paulistanos, dar
o salto de qualidade para erradicar a pobreza absoluta
e prover liberdade real a todos.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Após explicar as vantagens, tenho perguntado aos
presentes nas caravanas: “Quem recomenda a qualquer candidato que vença a prévia que coloque como
seu objetivo fazer de São Paulo um exemplo pioneiro
da Renda Básica de Cidadania?”. Praticamente todos
os presentes têm levantado a mão e aplaudido. Assim,
sinto que estou cumprindo minha missão. Propus ao
Partido mudar o Estatuto para que as prévias sejam
abertas a todos os eleitores, a exemplo do que ocorre
na maioria dos países democráticos, mas fui informado
pela direção de que essa proposta só poderá ser considerada para a próxima eleição, pois exige mudança
do Estatuto, que só pode ser efetivada em encontro
nacional. Acredito que esse procedimento ampliará o
processo eleitoral e expressará mais ainda a vontade
popular.
Quero, aqui, portanto, cumprimentar o Partido dos
Trabalhadores em São Paulo por esse procedimento
extremamente democrático que está sendo realizado
com a participação de todos os ﬁliados e inclusive simpatizantes do Partido e pelos cinco pré-candidatos, em

39

Outubro de 2011

cooperação com a direção municipal, presidida pelo
Vereador Antonio Donato. Parabéns a todos vocês.
E gostaria de convidar todos a assinarem, especialmente os ﬁliados, a darem sua concordância para
que sejamos efetivamente pré-candidatos na prévia
de 27 de novembro próximo.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
FAZER DE SÃO PAULO UM EXEMPLO PIONEIRO
DA RENDA BÁSICA DE CIDADANIA
Eduardo Matarazzo Suplicy
O PT está realizando procedimento inédito e muito
positivo para a escolha de seu candidato para Prefeito
de São Paulo. Desde agosto até o início de novembro,
toda sexta, sábado e domingo, têm sido realizadas as
caravanas aos 36 diretórios zonais do município. São
reuniões para as quais são convidados os ﬁliados e
moradores interessados em bem conhecer os cinco
pré-candidatos do PT: Carlos Zarattini, Fernando Haddad, Eduardo Matarazzo Suplicy, Jilmar Tatto e Marta
Suplicy. Após a palavra do presidente municipal do PT,
Vereador Antonio Donato, expondo que o Partido decidiu por candidatura própria, o presidente do diretório
zonal, por 15 minutos, apresenta um diagnóstico dos
principais problemas nas áreas de educação, saúde,
transporte, moradia, saneamento, meio ambiente, cultura, esportes e participação popular nas decisões da
região. Em seguida, dez moradores sorteados entre os
presentes fazem suas observações e perguntas aos
pré-candidatos por três minutos cada. Daí, por 15 minutos cada, alternando-se por sorteio a ordem a cada
vez, falam os cinco pré-candidatos.
Nos 21 encontros até agora, tem havido a presença de 150 a 450 pessoas, num total de mais de 4.000
participantes. O clima da reunião entre os cinco pré-candidatos e os presentes, inclusive inúmeros parlamentares do Partido, tem sido construtivo e respeitoso.
Cada um de nós tem aprendido muito, uns com os outros e, em especial, com os moradores dos bairros que
nos descrevem seus principais problemas e prioridades.
Tem sido a atitude comum minha e dos demais, que
qualquer que seja a pessoa escolhida entre nós cinco,
na prévia marcada para 27 de novembro, estaremos
unidos e empenhados na campanha do vencedor da
prévia. Há uma exigência deﬁnida pela direção municipal que cada pré-candidato terá que apresentar pelo
menos 3.181 assinaturas, correspondendo a 10% dos
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ﬁliados que compareceram às últimas eleições do PED
– Processo de Eleições Diretas do PT na Capital para
conﬁrmar sua inscrição na prévia. Estamos colhendo
as assinaturas. A legitimidade do processo até agora
tem sido tão relevante que, pelo entusiasmo de todos,
Jilmar Tatto e Carlos Zarattini propuseram que a prévia seja realizada por consenso dos pré-candidatos,
o que apoio.
Marta tem falado de quão feliz se encontra em
sua missão no Senado, mas de quanto se sentirá bem
em voltar a governar São Paulo para levar adiante as
marcas de sua administração, como expandir e dinamizar as ações dos CEUS, as creches, os corredores
de ônibus, o bilhete único, os cuidados com os idosos,
a construção dos hospitais e das unidades do SUS;
Haddad tem falado de como aproveitará sua formidável
experiência na gestão da Marta e depois, nos governos
Lula e Dilma Rousseff, para aperfeiçoar todos os programas educacionais e realizar muito mais ações em
todas aquelas áreas em colaboração com o governo
federal; Zarattini e Tatto têm falado de suas participações no governo da Marta, como na implantação do
bilhete único e de como conhecem em profundidade
os problemas de todos os bairros, de sua intensa interação com os movimentos sociais, de como creem
estar preparados para o extraordinário desaﬁo; e, ﬁnalmente, tenho, também, exposto os meus principais
compromissos.
Quero colocar em prática a diretriz de que a
transparência em tempo real é a melhor maneira de
prevenir irregularidades. Desde a época da campanha
eleitoral, agirei como em minha última eleição para o
Senado. Todas as contribuições de qualquer natureza
foram registradas em meu sítio eletrônico para que
todos pudessem conhecer. Melhor, se for aprovado o
ﬁnanciamento público de campanhas. Durante minha
gestão, tudo que for arrecadado e gasto será conhecido minuciosamente pela população. Vou colocar um
Portal da Transparência em local público, na Praça Patriarca, e no sítio eletrônico da Prefeitura com todas as
informações. Haverá um sistema descentralizado e de
intensa participação popular nas decisões da administração. Elevaremos substancialmente a atenção para
com a educação, o atendimento de saúde, o transporte público, o meio ambiente, o saneamento, as áreas
verdes, a cultura, o esporte, a atenção aos idosos e às
crianças e o maior respeito a todos os seres humanos.
Já assinei o compromisso da Sustentabilidade das Cidades, proposto pelo Instituto Ettos.
Quero ousar e fazer de São Paulo, em colaboração com a Presidenta Dilma Rousseff e o Governador
Geraldo Alckmin, um exemplo pioneiro da Renda Básica de Cidadania (RBC). Segundo a Lei 10.835/2004,
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aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional,
sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
a RBC será instituída por etapas, a critério do Poder
Executivo, começando pelos mais necessitados, até
que se torne igual para todos. Com o orçamento anual
previsto de R$ 38 bilhões em 2012, mais a colaboração dos dois outros níveis de governo, é possível São
Paulo, com a criatividade própria dos paulistanos, dar
o exemplo do grande salto de qualidade para erradicar a pobreza absoluta e prover dignidade e liberdade
real a todos os seus 11.300.000 habitantes. A ninguém
será negado esse direito.
Explico as vantagens da RBC, de como nós que
temos mais contribuiremos para que todos a recebam;
de como assim eliminaremos qualquer burocracia em
se ter que saber o quanto cada um ganha no mercado
formal ou informal; eliminaremos qualquer estigma ou
sentimento de vergonha de a pessoa ter de declarar:
só recebo tanto, por isso mereço um complemento; eliminaremos o fenômeno da dependência, que acontece
quando há um sistema que diz que quem não recebe
até patamar tem o direito de receber tal complemento.
E a pessoa está por decidir se realiza ou não tal atividade que vai lhe render tal rendimento. Mas se ela
o ﬁzer e então o governo lhe retira o que estava recebendo, ela pode desistir de fazê-la e assim entra na
armadilha do desemprego ou da pobreza. É do ponto
de vista da dignidade e da liberdade do ser humano,
entretanto, que a vantagem é a maior. Para a jovem
que não tem alternativa para a sua sobrevivência e de
seus familiares senão de vender o seu corpo, para o
jovem que, pela mesma razão, resolve ser membro da
quadrilha de narcotraﬁcantes, essas pessoas passarão
a ter a liberdade de dizer “Não. Graças à RBC, posso
agora aguardar um pouco – quem sabe até faça um
curso proﬁssional – até que surja uma oportunidade
mais de acordo com a minha vocação”. De qualquer
forma de geração de riqueza, como as que existem em
São Paulo e no Brasil, poderemos formar um fundo que
pertencerá a todos e viabilizará o pagamento da RBC.
Da mesma maneira que as primeiras experiências de
renda mínima associadas à educação começaram
localmente, nos anos 90, até que se tornaram hoje o
Bolsa Família em todo o Brasil, é perfeitamente possível se iniciar a RBC por municípios. Santo Antonio do
Pinhal (SP) já aprovou lei nesse sentido e se prepara para instituir a RBC. A experiência de 28 anos que
existe no Alasca de um dividendo igual pago a todos
seus habitantes o tornou o estado mais igualitário dos
50 estados nos EUA.
Após as explicações, sempre pergunto aos presentes: Quem recomenda a qualquer candidato do
PT que vença a prévia que coloque como seu objeti-
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vo fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da RBC?
Praticamente todos os presentes têm levantado a mão
e aplaudido. Sinto que a minha missão está sendo plenamente cumprida.
Propus à direção do partido mudar o estatuto
para que as prévias sejam abertas a todos os eleitores, não apenas aos ﬁliados, a exemplo do que ocorre
em tantos países. A experiência pioneira do Partido
Socialista da França foi muito bem sucedida. O procedimento permitirá que nossa prévia expresse melhor
a vontade popular.
Fui informado pela direção de que essa proposta só poderá ser considerada para a próxima eleição,
pois exige uma mudança do estatuto que só pode ser
efetivada em encontro nacional. Acredito que esse procedimento ampliará o processo eleitoral e expressará
mais ainda a vontade popular.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, no
último ﬁnal de semana, o Brasil realizou mais um Enem,
o Exame Nacional do Ensino Médio. Desta vez, foram
mais de cinco milhões de meninos e meninas, jovens
estudantes que participaram desse excelente exame.
É evidente que, quando esse processo foi iniciado, tínhamos muitas dúvidas quanto à realização de
um exame desse porte num país continental. No entanto, neste exame de 2011, graças a Deus, grande
parte das falhas, das preocupações e das críticas a
que assistimos ao longo de 2009 e 2010 foram muito reduzidas, e o resultado é muito satisfatório, basta
ver a quantidade de instituições públicas federais, sejam as universidades, sejam os institutos federais de
tecnologia ou parte das universidades estaduais, que
participaram fazendo sua adesão ao Enem.
Esse processo também é a principal porta de entrada para os alunos do ProUni. Quando nós iniciamos,
lá em 2004 e 2005, a inclusão de jovens de baixa renda
em nossas universidades particulares, tínhamos como
ferramenta principal a renda familiar. A partir de 2009,
com o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, passamos a ter nesse instrumento, também, o principal
item de acesso às nossas universidades particulares,
que têm incentivo ﬁscal e são contempladas com vagas ofertadas aos alunos de baixa renda.
Inicialmente, para o ProUni, exigia-se apenas
a renda familiar de até três salários mínimos. Agora,
com o Enem e com esse processo de universalização de acesso às universidades, todo jovem de baixa
renda que tiver pontuação acima de 400 pontos está
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previamente habilitado a preencher uma vaga nas universidades particulares, fruto desse grande convênio.
Se observarmos, em 2011, algo em torno de
920 mil jovens chegaram à universidade por meio do
ProUni. Esses jovens são pessoas de baixa renda e
têm uma bolsa de estudo como forma de ajudar esse
contingente de meninos e meninas que hoje estão na
universidade. Esse processo está permitindo a democratização do ensino superior brasileiro que, até 2003,
2004, era basicamente para aqueles de maior renda ou
para aqueles que tivessem alguém que patrocinasse
os seus estudos.
Sobre o ProUni, que inicialmente teve uma resistência forte por parte de alguns movimentos sociais,
hoje todos dizem que é um excelente processo para
criar oportunidades para aqueles que têm menor renda.
Esses jovens, sobre quem, em uma primeira fase, ponderaram se sua capacidade de conhecimento poderia
gerar um baixo desempenho nas universidades, tendo
em vista que vinham de escolas públicas, demonstraram exatamente o contrário. Nas provas internas de
avaliação dos universitários brasileiros, esses jovens
que chegam às universidades por meio do ProUni tiraram as melhores notas. Falo dos exames de avaliação
desse segmento.
Se observarmos a expansão da oferta de vagas
nas universidades por meio de outro grande programa que se iniciou em 2005, o Reuni, assistiremos à
ampliação das nossas universidades. Com a construção de novas universidades, basicamente está
sendo duplicada a quantidade de ofertas de vagas
nas nossas universidades, sejam elas públicas ou
particulares.
O objetivo desse grande esforço da sociedade
brasileira, do Estado nacional, inicialmente do Presidente Lula e agora da Presidenta Dilma, é formar
mão de obra. Com isso, o Brasil continuará se desenvolvendo, crescendo e tendo mais competitividade.
Para 2012, o Orçamento da União traz uma oferta
de vagas para que aqueles jovens que fecharem sua
prova do Enem com nota 100 possam escolher uma
universidade em qualquer parte do mundo. Assim,
poderão fazer a sua graduação. São 75 mil bolsas
integrais que o Estado nacional está ofertando aos
jovens brasileiros, para que eles possam ir para as
melhores universidades do mundo, para formar mão
de obra, formar novos cientistas e, com isso, o Brasil
continuar se desenvolvendo.
Todos nós sabemos que a rede pública universitária brasileira, após 2003, tem passado por um processo de expansão muito forte. São 14 universidades
públicas federais e gratuitas criadas pelo Presidente
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Lula, e nossa Presidente Dilma, neste 2011, autorizou a instalação de mais quatro novas universidades.
Para que tenham uma ideia, o nosso Estado, o
Estado do Ceará, ao longo de toda a nossa história,
tinha uma única universidade pública federal e gratuita, que é a Universidade Federal do Ceará, muito
importante para o nosso Estado. Agora, contamos
com três universidades federais públicas e gratuitas:
uma é a Unilab, sediada em Redenção, que é destinada principalmente aos nossos afrodescendentes; e a outra, cujo projeto de lei está tramitando no
Congresso Nacional, cria a Universidade Federal
do Cariri, com sede em Juazeiro do Norte; além da
já mencionada.
Ao lado disso, há um conjunto de campi avançados que o Estado nacional está criando no nosso
Estado do Ceará. No Governo Lula, nós criamos três
campi avançados: um sediado em Sobral, na região
norte; o outro sediado em Quixadá, no sertão central;
e o de Cariri, contemplando três Municípios: Crato,
Juazeiro e Barbalha, que agora se transforma em
universidade. E a nossa Presidente Dilma autorizou
a instalação de mais quatro outros campi avançados: um em Brejo Santo, o outro em Icó, em Russas
e em Crateús.
Com isso, a presença do Governo Federal no
ensino superior do nosso Estado está sendo cada vez
ampliada. Além disso, para a formação de mão de obra,
o Ceará, que tinha apenas cinco escolas técnicas federais, hoje tem 23, que são os institutos federais de
tecnologia; e foi autorizada a construção de mais seis.
Estamos indo para 29 institutos federais de tecnologia
no nosso Estado; e, no Brasil, que havia apenas 139
institutos federais de tecnologia até 2003, o Presidente Lula construiu 280 deles. Estamos concluindo uma
parte, em face de algumas diﬁculdades no que diz
respeito à regularização do território, ou seja, no que
concerne ao imobiliário, e a Presidente Dilma autorizou agora a instalação de mais 120 institutos federais
de tecnologia. Estamos ultrapassando a casa dos 500
institutos em todo o território nacional.
O Congresso Nacional tem contribuído com a
aprovação dessas matérias, e a última delas foi exatamente o Pronatec. A nossa Senadora Marta Suplicy foi a nossa Relatora aqui, no Senado Federal,
e a matéria foi aprovada por ampla maioria de votos.
Nesta quarta-feira, amanhã, a nossa Presidenta Dilma
deverá sancionar esse importante instrumento para a
formação de no mínimo 8 milhões de trabalhadores
com mão de obra qualiﬁcada até 2015, para continuarem assumindo os bons empregos que o Brasil
está gerando.

OUTUBRO43707
2011

Quarta-feira 26

Portanto, quero aqui parabenizar o Ministro Fernando Haddad por mais esse grande evento, que foi
o Enem de 2011. Superamos as diﬁculdades que tivemos em 2009 e em 2010, quando mais de 5 milhões
de jovens participaram desse grande certame nacional.
Tenho certeza de que ali estão passando os
melhores alunos da história recente do ensino médio
brasileiro, para que possamos cumprir a nossa metas,
que é, cada vez mais, formar mão de obra.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no último ﬁnal de semana
aconteceu a aplicação do Exame Nacional do Ensino
Médio, o ENEM, em todo do Brasil. Coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o nosso INEP, vinculado ao Ministério da Educação, o ENEM é usado por estudantes
para acesso a diversos programas de ensino superior.
Com mais de cinco milhões de inscritos em todo
o Brasil, o ENEM de 2011 demonstra uma grande
evolução na sua execução e no reconhecimento dos
estudantes em processo de avaliação.
Criado em 1998, o ENEM não era bem visto nem
pelos estudantes, nem pelas instituições do ensino
médio. Ele era apresentado acima de tudo como um
sistema de auto-avaliação para os alunos, que demonstravam pouco interesse pelas provas.
Hoje, Sr. Presidente, após o aperfeiçoamento de
sua metodologia e reestruturação de todo o processo
avaliativo, a situação é bem diferente.
Desde a criação do Programa Universidade para
Todos, o ProUni, em 2004, o ENEM ganhou uma nova
dimensão e, a partir de 2009, transformou-se em uma
das principais portas de entrada em instituições públicas de ensino superior com a criação do Sistema de
Seleção Uniﬁcada, o SISU, que também é gerenciado
pelo Ministério da Educação.
Para que se tenha uma idéia, senhoras e senhores
senadores, no primeiro semestre deste ano, 83 instituições de ensino que aderiram ao SISU abriram mais de
83 mil vagas para estudantes que ﬁzeram o ENEM em
2010. As vagas foram ofertadas por 39 universidades
federais, 38 institutos federais de educação, ciência e
tecnologia, cinco universidades estaduais e pela Escola
Nacional de Ciências Estatísticas, o ENCE, vinculado
ao IBGE, também federal. Já no segundo semestre,
48 instituições ofereceram mais de 26 mil vagas que
foram disputadas por 446,5 mil estudantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
Federal procura oferecer aos jovens brasileiros qualiﬁ-
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cação técnica e proﬁssional para que possam enfrentar
os desaﬁos de uma economia moderna, em permanente crescimento e integrada de forma adequada na
economia internacional.
No conjunto de políticas públicas do Governo
Federal, uma se destaca por ser direcionada para a
melhoria do nível educacional de nossa juventude: o
Programa Universidade para Todos (ProUni), criado
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004
e institucionalizado pela Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005.
O Programa Universidade para Todos destina-se
a conceder bolsas de estudos integrais e parciais em
cursos de graduação e seqüenciais de formação especíﬁca, em instituições privadas de educação superior,
a alunos egressos do ensino médio da rede pública
ou da rede particular, com renda per capita familiar
máxima de três salários mínimos.
As instituições de ensino universitário que participam do Programa poderão se beneﬁciar de isenção
de alguns tributos, em contrapartida a oferta de vagas
para o ProUni.
O processo de seleção para ingresso dos estudantes no ProUni é impessoal e informatizado e se
baseia nas notas obtidas pelos candidatos no ENEM,
o que garante transparência e imparcialidade na escolha dos candidatos a bolsas de estudos.
Ao longo desses sete anos de implantação e funcionamento do Programa, o sucesso do ProUni pode
ser atestado pelos 919.551 estudantes beneﬁciados
com bolsas de estudos: 619.857 estudantes com bolsas integrais (67%) e 299.694 com bolsas parciais.
Sr. Presidente, o ingresso nas escolas de ensino
superior de um grande número de alunos oriundos de
famílias de baixa renda demonstra a contribuição do
Programa para a inclusão social e para a democratização do ensino. São os ﬁlhos dos pequenos agricultores, dos pescadores, dos pequenos empreendedores que chegam nesse ano de 2011 conquistando
uma graduação universitária, o que possibilita acima
de tudo melhores condições para o ingresso no mercado de trabalho.
O Programa Universidade para Todos associado com o Programa de Expansão e Reestruturação
das Universidades Federais (Reuni) e a expansão
da rede federal de educação proﬁssional e tecnológica, são instrumentos decisivos nesse processo de
ascensão social que ocorre no Brasil, principalmente
nos últimos anos.
Os dados do ProUni mostram, senhoras e senhores senadores, que essa importante política governamental está no caminho certo.
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Em 2005 foram ofertadas 112.275 bolsas universitárias pelo Programa sendo 71.905 integrais e
40.370 parciais. Para este ano de 2011 a oferta subiu para 254.598 sendo 129.672 bolsas integrais e
124.926 parciais.
Ao analisarmos o número de bolsistas por região
veremos que 52% encontram-se na região Sudeste
(475.385), 19% na região Sul (175.410), 15% no Nordeste (135.328), 9% no Centro-Oeste (85.158) e 5%
na região Norte (48.270). Tenho plena conﬁança que
em poucos anos, graças à expansão de nossas universidades pelo interior do Brasil, principalmente no
nosso Nordeste, esses números devem crescer de
forma signiﬁcativa.
Outro dado importante diz respeito ao número de
bolsistas por turno de aula. Temos 74% dos bolsistas
(601.360) que optaram por cursos noturnos, o que nos
leva a crer que todo esse contingente de alunos são
trabalhadores em tempo integral, durante o dia, mostrando uma excepcional força de vontade e dedicação
na busca por um futuro melhor.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a importância do Programa Universidade para Todos é inquestionável, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos, pois contribui para a inclusão social,
para a democratização do ensino e para aumentar a
oferta de proﬁssionais capacitados para enfrentar os
desaﬁos futuros de uma economia em pleno desenvolvimento no Brasil.
A reestruturação das universidades federais, o
aumento da oferta de vagas e a melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil nos dão a garantia de
que o Brasil está no rumo certo ao eleger a educação
como instrumento essencial para nosso desenvolvimento econômico e social.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
Durante o Discurso do Sr. José Pimentel,
a Srª Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, quero dar como lido o
restante do meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa defere o pedido de V. Exª.
Depois da Ordem do Dia, concederei a palavra
ao Senador Mário Couto, Líder da minoria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho),que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
A votação é nominal. De maneira que eu convoco os Srs. Senadores e Senadoras que se encontram
em outras dependências da Casa que compareçam
ao plenário para votação da matéria.
Há sobre a mesa, nos termos do art. 311 – como
ainda os Senadores não estão no plenário –, o pedido
de inversão da Ordem do Dia, assinado pelo Senador
Humberto Costa, que pede que o Item 2 passe a ser
o primeiro item.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.307, DE 2011
Nos termos ao art. 311, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro preferência para que a matéria constante do Item 2 da Ordem do Dia da presente sessão
seja apreciada em 1º lugar.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, Casa de origem, do Deputado
Reginaldo Lopes), que regula o acesso à informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal, altera a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a
Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e
CDH;
– emissão de parecer em substituição
à CRE – Relator: Senador Fernando Collor)
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: O Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 2010, foi despachado às
seguintes comissões: Constituição, Justiça e Cidadania;
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; Direitos Humanos e Legislação Participativa;
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Na sessão de 6 de setembro de 2011, foi lido e,
posteriormente, aprovado o Requerimento nº 1.118, de
2011, de informações ao Ministro de Estado Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República para instrução da matéria, que foi respondido e encaminhado ao Senado através do Ofício 590
daquele Ministério.
Há pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: Senador Demóstenes Torres; da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática: Relator Walter Pinheiro; e da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa: Senador Humberto Costa.
São lidos os seguintes pareceres:
PARECERES NºS 1.149 A 1.151, DE 2011

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras que estão de
acordo permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
41, de 2010 (nº 219/2003, na Casa de origem,
do Deputado Reginaldo Lopes), que regula
o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de
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5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
PARECER Nº 1.149, DE 2011
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 2010, de
iniciativa do Deputado Reginaldo Lopes, tem o objetivo
de regular o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3° do art. 37 e no §
2° do art. 216 da Constituição Federal, além de propor
a adoção de outras providências.
A proposição é composta por quarenta e sete
artigos divididos em seis capítulos. Assim, o Capítulo
I trata das disposições gerais, estabelecidas nos cinco
primeiros artigos.
O caput do art. 1° declara que a lei que se almeja aprovar dispõe sobre os procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o ﬁm de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso
II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal.
Já o parágrafo único do mesmo artigo estabelece
que se subordinam ao regime da lei proposta os órgãos públicos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de
Contas, e Judiciário e o Ministério Público; e as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Por seu turno, o art. 2°, caput, determina a aplicação da lei que se quer aprovar, no que couber, às
entidades privadas sem ﬁns lucrativos que recebam,
para realização de ações de interesse público, recursos
públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos
congêneres. O parágrafo único ressalva que a publicidade a que estão submetidas as entidades privadas
em questão refere-se à parcela dos recursos públicos
recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.
O art. 3° estatui que os procedimentos previstos
na lei que se propõe destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos
da administração pública e com as seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e o
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sigilo como exceção; II – divulgação de informações de
interesse público, independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados
pela tecnologia da informação; IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V – desenvolvimento do controle social da
administração pública.
Por outro lado, o art. 4° consigna que para os efeitos da lei em referência considera-se: I – informação:
dados, processados ou não, que podem ser utilizados
para produção e transmissão de conhecimento, contidos
em qualquer meio, suporte ou formato; II – documento:
unidade de registro de informações qualquer que seja o
suporte ou formato; III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público
em razão de sua imprescindibilidade para a segurança
da sociedade e do Estado; IV – informação pessoal:
aquela relacionada à pessoa natural identiﬁcada ou
identiﬁcável; V – tratamento da informação: conjunto de
ações referentes à produção, recepção, classiﬁcação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão,
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação; VI –
disponibilidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados; VII – autenticidade: qualidade da
informação que tenha sido produzida, expedida, recebida
ou modiﬁcada por determinado indivíduo, equipamento
ou sistema; VIII – integridade: qualidade da informação
não modiﬁcada, inclusive quanto à origem, trânsito e
destino; e IX – primariedade: qualidade da informação
coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modiﬁcações.
De outra parte, o art. 5° ﬁrma que é dever do
Estado garantir o direito de acesso à informação, que
será franqueada, mediante procedimentos objetivos
e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão.
O Capítulo II dispõe sobre o acesso a informações
e respectiva divulgação, e se compõe dos arts. 6° a
9°. Pelo art. 6° é estabelecido que cabem aos órgãos
e entidades do Poder Público, observadas as normas
e procedimentos especíﬁcos aplicáveis, assegurar a:
I – gestão transparente da informação, propiciando
amplo acesso a ela e sua divulgação; II – proteção da
informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III – proteção da informação
sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual
restrição de acesso.
Outrossim, por meio do caput do art. 7° é ﬁxado
que o acesso à informação de que trata a proposição
compreende, entre outros, os direitos de obter: I – orien-
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tação sobre os procedimentos para a conservação de
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos
ou não a arquivos públicos; III – informação produzida
ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou
entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; V – informação sobre atividades exercidas pelos
órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política,
organização e serviços; VI – informação pertinente à
administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e
VII – informação relativa: a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e
indicadores propostos; b) ao resultado de inspeções,
auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo
prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
O § 1° do mesmo art. 7° ressalva que o acesso
à informação previsto no caput não compreende as
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁcos ou tecnológicos cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado; o § 2° estipula que quando não for autorizado
acesso integral à informação por ser ela parcialmente
sigilosa, ﬁca assegurado o acesso à parte não sigilosa
por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação
da parte sob sigilo. Já o § 3° preceitua que o direito
de acesso aos documentos ou às informações neles
contidas utilizados como fundamento da tomada de
decisão e do ato administrativo será assegurado com
a edição do ato decisório respectivo.
Além disso, o § 4° estatui que a negativa de acesso
às informações objeto de pedido formulado aos órgãos
e entidades referenciadas no art. 1°, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares,
nos termos do art. 32. O § 5° prevê que informado do
extravio da informação solicitada, poderá o interessado
requerer à autoridade competente a imediata abertura de
sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva
documentação e o § 6° que, veriﬁcada a hipótese prevista no § 5°, o responsável pela guarda da informação
extraviada deverá, no prazo de dez dias, justiﬁcar o fato
e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.
Ademais, o caput do art. 8° preceitua que é
dever dos órgãos e entidades públicas promoverem,
independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral
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por eles produzidas ou custodiadas. § 1° do mesmo
artigo consigna que na divulgação das informações a
que se refere o caput, deverão constar, no mínimo: I
– registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades
e horários de atendimento ao público; II – registros
de quaisquer repasses ou transferências de recursos
ﬁnanceiros; III – registros das despesas; IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a
todos os contratos celebrados; V – dados gerais para
o acompanhamento de programas, ações, projetos e
obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
Já o § 2° estatui que – para cumprimento do disposto no caput – os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos
de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação
em sítios oﬁciais da rede mundial de computadores
(Internet) e o § 3º preceitua que os sítios de que trata o § 2° deverão, na forma de regulamento, atender,
entre outros, aos seguintes requisitos: I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso
à informação de forma objetiva, transparente, clara e
em linguagem de fácil compreensão; II – possibilitar a
gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; III – possibilitar o acesso automatizado por
sistemas externos em formatos abertos, estruturados
e legíveis por máquina; IV – divulgar em detalhes os
formatos utilizados para estruturação da informação;
V – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; VII –
indicar local e instruções que permitam ao interessado
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o
órgão ou entidade detentora do sítio; e VIII – adotar as
medidas necessárias para garantir a acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deﬁciência, nos termos do
art. 17 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000
(que estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deﬁciência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências) e do art. 9° da Convenção Sobre os
Direitos das Pessoas com Deﬁciência, aprovada pelo
Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008. Por
ﬁm, o § 4º declara que os municípios com população
de até dez mil habitantes ﬁcam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2°,
mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo
real, de informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira, nos critérios e prazos previstos no

OUTUBRO 2011
43712

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

art. 73-B da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000 (chamada Lei de Responsabilidade Fiscal).
Igualmente, o art. 9º preceitua que o acesso às
informações públicas será assegurado mediante: I –
criação de serviço de informações ao cidadão, nos
órgãos e entidades do Poder Público, em local com
condições apropriadas para: a) atender e orientar o
público quanto ao acesso a informações; b) informar
sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas
unidades; c) protocolizar documentos e requerimentos
de acesso a informações; e II – realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação
popular ou a outras formas de divulgação.
De outra parte, o Capítulo III da proposição está
dividido entre as Seções I, que trata do pedido de acesso, e a Seção II, que cuida dos recursos, em caso de
denegação. A Seção I é composta pelos arts. 10 a 14.
O art. 10, caput, estipula que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos
órgãos e entidades referidos no art. 10, por qualquer
meio legítimo, devendo o pedido conter a identiﬁcação
do requerente e a especiﬁcação da informação requerida. O § 1° prevê que para o acesso a informações
de interesse público, a identiﬁcação do requerente não
pode conter exigências que inviabilizem a solicitação;
o § 2° estabelece que os órgãos e entidades do Poder
Público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios
oﬁciais na Internet e o § 3° veda quaisquer exigências
relativas aos motivos determinantes da solicitação de
informações de interesse público.
O caput do art. 11 aﬁrma que o órgão ou entidade
pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato
à informação disponível. O § 1° ressalva que não sendo
possível conceder o acesso imediato, na forma disposta
no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido
deverá, em prazo não superior a vinte dias: I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta,
efetuar a reprodução ou obter a certidão; II – indicar as
razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial,
do acesso pretendido; ou III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento,
o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter
o requerimento a esse órgão ou entidade, cientiﬁcando
o interessado da remessa de seu pedido de informação.
O § 2° registra que o prazo referido no § 1° poderá ser
prorrogado por mais dez dias, mediante justiﬁcativa expressa, da qual será cientiﬁcado o requerente e o § 3°
estabelece que sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação
aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios
para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.
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Já o § 4° registra que quando não for autorizado
o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado
sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições
para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. O
§ 5° preceitua que a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja
anuência do requerente; o § 6° consigna que caso a
informação solicitada esteja disponível ao público em
formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio
de acesso universal, serão informados ao requerente,
por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade
pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo
se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
O art. 12, caput, declara que o serviço de busca
e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou
entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais
utilizados. O parágrafo único isenta de ressarcir os
custos previstos no caput todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, declarada nos termos
da Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 (que presume verdadeira tal declaração, sob as penas da lei). Já
o art. 13, caput, diz que quando se tratar de acesso à
informação contida em documento cuja manipulação
possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certiﬁcação de que esta
confere com o original e o parágrafo único estabelece
que na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob
supervisão de servidor público, a reprodução seja feita
por outro meio que não ponha em risco a conservação
do documento original. O art. 14 frisa que é direito do
requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa
de acesso, por certidão ou cópia.
A Seção II do Capítulo III, que diz respeito aos recursos em caso de negativa de acesso às informações
de que se trata, consigna, no caput do art. 15, que em
caso de indeferimento de acesso a informações ou às
razões da negativa do acesso, poderá o interessado
interpor recurso contra a decisão no prazo de dez dias
a contar da sua ciência. O parágrafo único estatui que
o recurso seja dirigido à autoridade hierarquicamente
superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de cinco dias.
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O caput do art. 16 estabelece que, negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder
Executivo federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de
cinco dias se: I – o acesso à informação não classiﬁcada
como sigilosa for negado; II – a decisão de negativa de
acesso à informação total ou parcialmente classiﬁcada
como sigilosa não indicar a autoridade classiﬁcadora
ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassiﬁcação; III – os
procedimentos de classiﬁcação de informação sigilosa
estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados;
e IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos na lei que se originar da proposição. O § 1° anota que o recurso previsto neste artigo
somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da
União depois de submetido à apreciação de pelo menos
uma autoridade hierarquicamente superior àquela que
exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo
de cinco dias. No § 2° prevê-se que, veriﬁcada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral
da União determinará ao órgão ou entidade que adote
as providências necessárias para dar cumprimento ao
disposto na lei que se originar da proposição e o § 3°
declara que, negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações,
a que se refere o art. 35.
Pelo art. 17, caput, a proposição relatada estabelece que no caso de indeferimento de pedido de desclassiﬁcação de informação protocolado em órgão da
administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das
competências da Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art.
16. O § 1° estatui que o recurso previsto no artigo em
tela somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos
uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade
que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças
Armadas, ao respectivo Comando; o § 2° estabelece
que, indeferido o recurso previsto no caput, que tenha
como objeto a desclassiﬁcação de informação secreta
ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações prevista no art. 35.
Já o art. 18 consigna que os procedimentos de
revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classiﬁcação
de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos,
assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito
de ser informado sobre o andamento de seu pedido.
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O art. 19, caput, declara que uma vez negado o
acesso à informação e improvido o recurso a que se
refere o art. 15, os órgãos e entidades públicas deverão informar aos Tribunais de Contas a cuja ﬁscalização estiverem submetidos os pedidos de informação
indeferidos, acompanhados das razões da denegação,
quando se tratar de matéria sujeita à ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial das referidas Cortes. O § 1° diz que quando se tratar de informações essenciais à tutela de direitos fundamentais,
os órgãos ou entidades públicas deverão encaminhar
ao Ministério Público os pedidos de informação indeferidos acompanhados das razões da denegação; o §
2° preceitua que os órgãos do Poder Judiciário e do
Ministério Público informarão ao Conselho Nacional
de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de
recurso, negarem acesso a informações de interesse
público. Por ﬁm, o art. 20 determina a aplicação subsidiária, no que couber, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (que regula o processo administrativo
no âmbito da administração federal) ao procedimento
de que trata o Capítulo III.
De outra parte, o Capítulo IV dispõe sobre as
restrições de acesso à informação e está dividido em
quatro Seções. A primeira seção trata das Disposições
Gerais, composta pelos arts. 21 e 22. O art. 21, caput,
declara que não poderá ser negado acesso à informação
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais e o parágrafo único diz que as informações ou documentos que versem sobre condutas que
impliquem violação dos direitos humanos praticada por
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas
não poderão ser objeto de restrição de acesso. O art. 22
preceitua que o disposto na lei que se quer aprovar não
exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo
de Justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada
que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.
A segunda seção cuida da classiﬁcação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Nesse sentido, o art. 23 arrola as informações que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do
Estado e, portanto, passíveis de serem classiﬁcadas
como informações cuja divulgação ou acesso irrestrito
possam: I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou
as relações internacionais do País, ou as que tenham
sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados
e organismos internacionais; III – pôr em risco a vida,
a segurança ou a saúde da população; IV – oferecer
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elevado risco à estabilidade ﬁnanceira, econômica ou
monetária do País; V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; VI
– prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento cientíﬁco ou tecnológico, assim como
a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse
estratégico nacional; VII – pôr em risco a segurança
de instituições ou de altas autoridades nacionais ou
estrangeiras e seus familiares; ou VIII – comprometer
atividades de inteligência, bem como de investigação
ou ﬁscalização em andamento, relacionadas com a
prevenção ou repressão de infrações.
Já o art. 24, caput, prevê que a informação em
poder dos órgãos e entidades públicas, observado o
seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classiﬁcada como ultrassecreta, secreta ou reservada. O §
1° estabelece que os prazos máximos de restrição de
acesso à informação, conforme a classiﬁcação prevista
no caput, vigoram a partir da data de sua produção e
são os seguintes: I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco)
anos; II – secreta: 15 (quinze) anos; e III – reservada:
5 (cinco) anos.
Outrossim, o § 2° do mesmo art. 24 consigna que
as informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e
respectivos cônjuges e ﬁlhos ou ﬁlhas serão classiﬁcadas
como reservadas e ﬁcarão sob sigilo até o término do
mandato em exercício ou do último mandato, em caso
de reeleição. O § 3° estabelece que, alternativamente
aos prazos previstos no § 1°, poderá ser estabelecido
como termo ﬁnal de restrição de acesso a ocorrência
de determinado evento, desde que este ocorra antes do
transcurso do prazo máximo de classiﬁcação e o § 4o
ﬁrma que transcorrido o prazo de classiﬁcação ou consumado o evento que deﬁna o seu termo ﬁnal, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.
O § 5o estatui que para a classiﬁcação da informação
em determinado grau de sigilo, deverá ser observado
o interesse público da informação, e utilizado o critério
menos restritivo possível, considerados: I – a gravidade
do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o
evento que deﬁna seu termo ﬁnal.
A Seção III dispõe sobre a proteção e o controle de informações sigilosas. Assim, o art. 25, caput,
declara que é dever do Estado controlar o acesso e
a divulgação de informações sigilosas produzidas por
seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. O § 1o ressalva que o acesso, a divulgação e o
tratamento de informação classiﬁcada como sigilosa
ﬁcarão restritos a pessoas que tenham necessidade
de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas
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na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições
dos agentes públicos autorizados por lei; o § 2o registra
que o acesso à informação classiﬁcada como sigilosa
cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo; e o § 3o estatui que o regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados
para o tratamento de informação sigilosa, de modo a
protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso,
transmissão e divulgação não autorizados.
O art. 26, caput, estabelece que as autoridades
públicas adotarão as providências necessárias para
que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente
conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações
sigilosas, e o parágrafo único estatui que a pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer
vínculo com o poder público, executar atividades de
tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados,
prepostos ou representantes observem as medidas e
procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação da lei de que se cuida.
A quarta seção do Capítulo IV trata dos procedimentos de classiﬁcação, reclassiﬁcação e desclassiﬁcação do sigilo de informações e abrange os arts.
27 a 30. Neste sentido, o caput do art. 27 estabelece
que a classiﬁcação do sigilo de informações no âmbito
da administração pública federal é de competência: I
– no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Ministros de Estado e autoridades com as
mesmas prerrogativas; d) Comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica; e e) Chefes de Missões
Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;
II – no grau de secreto, das autoridades referidas no
inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e III
– no grau de reservado, das autoridades referidas nos
incisos I e II e das que exerçam funções de direção,
comando ou cheﬁa, de hierarquia equivalente ou superior ao nível DAS 101.5, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de acordo com regulamentação
especíﬁca de cada órgão ou entidade, observado o
disposto na lei que se quer aprovar.
O § 1o registra que a competência prevista nos
incisos I e II do caput do art. 27, no que se refere à
classiﬁcação como ultrassecreta e secreta, poderá
ser delegada pela autoridade responsável a agente
público, inclusive em missão no exterior, vedada a
subdelegação; o § 2o ressalva que a classiﬁcação de
informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas d e e do inciso I deverá
ser ratiﬁcada pelos respectivos Ministros de Estado,
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no prazo previsto em regulamento; o § 3o estabelece
que a autoridade ou outro agente público que classiﬁcar informação como ultrassecreta deverá encaminhar
a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35,
no prazo previsto em regulamento.
O caput do art. 28 consigna que a classiﬁcação
de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser
formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os
seguintes elementos: I – assunto sobre o qual versa a
informação; II – fundamento da classiﬁcação, observados os critérios estabelecidos no art. 24; III – indicação
do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias,
ou do evento que deﬁna o seu termo ﬁnal, conforme
limites previstos no art. 24; e IV – identiﬁcação da autoridade que a classiﬁcou. O parágrafo único preceitua
que a decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classiﬁcada.
O art. 29, caput, estipula que a classiﬁcação das
informações será reavaliada pela autoridade classiﬁcadora ou por autoridade hierarquicamente superior,
mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos
previstos em regulamento, com vistas à sua desclassiﬁcação ou redução do prazo de sigilo, observado o
disposto no art. 24. O § 1o prevê que o regulamento a
que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por
autoridades ou agentes públicos; o § 2o estabelece
que na reavaliação a que se refere o caput, deverão
ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo
e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou
da divulgação da informação; e o § 3o frisa que na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação,
o novo prazo de restrição manterá como termo inicial
a data da sua produção.
Além disso, o art. 30, caput, consigna que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará,
anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas e nos termos de regulamento: I – rol das informações que tenham sido desclassiﬁcadas nos últimos
doze meses; II – rol de documentos classiﬁcados em
cada grau de sigilo, com identiﬁcação para referência
futura; III – relatório estatístico contendo a quantidade
de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os
solicitantes. O § 1o estatui que os órgãos e entidades
deverão manter exemplar da publicação prevista no
caput para consulta pública em suas sedes, e o § 2o
que também manterão extrato com a lista de informações classiﬁcadas, acompanhadas da data, do grau de
sigilo e dos fundamentos da classiﬁcação.
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A quinta seção do Capítulo IV é formada pelo art.
31 e trata das informações pessoais. Assim, o caput
desse artigo estabelece que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e
com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. O § 1o consigna que as informações pessoais
em questão, relativas à intimidade, vida privada, honra
e imagem: I – terão seu acesso restrito, independentemente de classiﬁcação de sigilo e pelo prazo máximo de cem anos a contar da sua data de produção, a
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa
a que elas se referirem; e II – poderão ter autorizada
sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a
que elas se referirem. O § 2o estabelece que aquele
que obtiver acesso às informações de que trata o artigo em referência será responsabilizado por seu uso
indevido, e o § 3o estatui que o consentimento referido
no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem necessárias: I – à prevenção e diagnóstico
médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente
incapaz, e para utilização única e exclusivamente para
o tratamento médico; II – à realização de estatísticas e
pesquisas cientíﬁcas de evidente interesse público ou
geral, previstos em lei, sendo vedada a identiﬁcação
da pessoa a que as informações se referirem; III – ao
cumprimento de ordem judicial; IV – à defesa de direitos humanos; ou V – à proteção do interesse público
e geral preponderante. O § 4o consigna que a restrição de acesso à informação relativa à vida privada,
honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada
com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a
recuperação de fatos históricos de maior relevância, e
o § 5o declara que regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.
De outra parte, o Capítulo V é composto pelos
arts. 32 a 34 e cuida das responsabilidades. Assim,
o art. 32, caput, arrola as seguintes condutas ilícitas
que ensejam responsabilidade de agente público ou
militar: I – recusar-se a fornecer informação requerida
nos termos da lei que se originar da presente proposição, retardar deliberadamente o seu fornecimento
ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa; II – utilizar indevidamente,
bem como subtrair, destruir, inutilizar, desﬁgurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que
se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou
conhecimento em razão do exercício das atribuições
de cargo, emprego ou função pública; III – agir com
dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso
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à informação; IV – divulgar ou permitir a divulgação
ou acessar ou permitir acesso indevido a informação
sigilosa ou informação pessoal; V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro,
ou para ﬁns de ocultação de ato ilegal cometido por si
ou por outrem; VI – ocultar da revisão de autoridade
superior competente informação sigilosa para beneﬁciar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e VII
– destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.
O § 1° do mesmo art. 32 declara que atendido o
princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, as condutas descritas no caput serão
consideradas: I – para ﬁns dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares
médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipiﬁcadas em lei como crime ou
contravenção penal; ou II – para ﬁns do disposto na Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (que dispõe sobre o regime jurídico único os servidores públicos civis
da União e respectivas entidades), e suas alterações,
infrações administrativas, que deverão ser apenadas,
no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela
estabelecidos. O § 2° estabelece que belas condutas
descritas no caput, poderá o militar ou agente público
responder, também, por improbidade administrativa,
conforme o disposto nas Leis n°s 1.079, de 10 de abril
de 1950 (que dispõe sobre os crimes de responsabilidade), e 8.429, de 2 de junho de 1992 (chamada Lei
da Improbidade Administrativa).
Já o caput do art. 33 prevê que a pessoa física
ou entidade privada que detiver informações em virtude
de vínculo de qualquer natureza com o poder público e
deixar de observar o disposto na lei que se busca adotar estará sujeita às seguintes sanções: I – advertência;
II – multa; III – rescisão do vínculo com o poder público;
IV – suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a administração pública
por prazo não superior a dois anos; e V – declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública, até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade. O § 1°
estabelece que as sanções previstas nos incisos I, III
e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
II, assegurado o direito de defesa do interessado, no
respectivo processo, no prazo de dez dias; o § 2° frisa
que a reabilitação referida no inciso V será autorizada
somente quando o interessado efetivar o ressarcimento
ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso IV; por ﬁm, o § 3° consigna que a aplicação da
sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva
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da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de dez dias da abertura de vista.
O art. 34, caput, estatui que os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos
causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas
ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa,
assegurado o respectivo direito de regresso. O parágrafo único esclarece que o disposto no artigo em tela
aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em
virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos
ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou
pessoal e a submeta a tratamento indevido.
Por ﬁm, o Capítulo VI trata das Disposições Finais e Transitórias, inscritas nos arts. 35 a 47. O caput
do art. 35 institui, em contato permanente com a Casa
Civil da Presidência da República, inserida na competência da União, a Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, composta por Ministros de Estado e por
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário,
indicados pelos respectivos presidentes, com mandato
de dois anos. O § 1° declara que a Comissão Mista
de Reavaliação de Informações decidirá, no âmbito da
administração pública federal, sobre o tratamento e a
classiﬁcação de informações sigilosas e terá competência para: 1 – requisitar da autoridade que classiﬁcar
informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento
ou conteúdo, parcial ou integral da informação; II – rever a classiﬁcação de informações ultrassecretas ou
secretas, de oﬁcio ou mediante provocação de pessoa
interessada, observado o disposto no art. 7° e demais
dispositivos da lei que se originar da proposição; e III –
prorrogar o prazo de sigilo de informação classiﬁcada
como ultrassecreta, sempre por prazo determinado,
enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar
ameaça externa à soberania nacional ou à integridade
do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1°
do art. 24, limitado a uma única renovação.
Outrossim, o § 2° do artigo em tela prevê que a
revisão de oﬁcio a que se refere o inciso II do § 1° deverá ocorrer, no máximo, a cada quatro anos, após a
revisão prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos; o § 3° ressalva que
a não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista
de Reavaliação de Informações nos prazos previstos
no § 2° implicará a desclassiﬁcação automática das
informações e o § 4° estatui que regulamento disporá
sobre a composição, organização e funcionamento
da Comissão Mista de Reavaliação de Informações,
observadas as disposições da presente proposição.
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O art. 36 preceitua que o tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos
internacionais atenderá às normas e recomendações
constantes desses instrumentos e o art. 37, caput, institui, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e
Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: I – promover e propor a regulamentação do credenciamento
de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e
entidades para tratamento de informações sigilosas;
e II – garantir a segurança de informações sigilosas,
inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha ﬁrmado tratado, acordo, contrato
ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das
atribuições do Ministério das Relações Exteriores e
dos demais órgãos competentes. O parágrafo único
declara que regulamento disporá sobre a composição,
organização e funcionamento do NSC.
Por outro lado, o art. 38 determina a aplicação,
no que couber, da Lei n° 9.507, de 12 de novembro
de 1997 (que trata do direito de acesso a informações
relativas à pessoa requerente, constante de registro ou
banco de dados de entidades governamentais ou de
caráter publico, e disciplina o habeas data); e o art. 39,
caput, ﬁrma que os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classiﬁcadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo
de dois anos, contados do termo inicial de vigência da
lei que se originar da proposição. O § 1°, também do
art. 39, prevê a restrição de acesso a informações, em
razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos na proposição em
pauta; o § 2° dispõe que no âmbito da administração
pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá
ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, observados os termos da
proposição em pauta. O § 3o consigna que enquanto
não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no
caput, será mantida a classiﬁcação da informação
nos termos da legislação precedente e o § 4o que as
informações classiﬁcadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão
consideradas, automaticamente, de acesso público.
Por outro lado, o art. 40 ﬁxa prazo de sessenta dias, a contar da vigência da lei que se pretende
adotar, para que o dirigente máximo de cada órgão
ou entidade da administração pública federal direta e
indireta designe autoridade que lhe seja diretamente
subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou
entidade, exercer as seguintes atribuições: I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso
à informação, de forma eﬁciente e adequada aos ob-
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jetivos da proposição; II – monitorar a implementação
do disposto no presente projeto e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação
e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos
necessários ao correto cumprimento do disposto na
iniciativa; e IV – orientar as respectivas unidades no
que se refere ao cumprimento do disposto na proposição e seus regulamentos.
O art. 41 prevê que o Poder Executivo federal
designará órgão da administração pública federal responsável: I – pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência
na administração pública e conscientização do direito
fundamental de acesso à informação; II – pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência
na administração pública; III – pelo monitoramento da
aplicação da lei no âmbito da administração pública
federal, concentrando e consolidando a publicação
de informações estatísticas relacionadas no art. 30;
IV – pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de
relatório anual com informações atinentes à implementação da lei que se originar da proposição.
De outra parte, o art. 42 prevê que o Poder Executivo regulamentará o disposto na lei que se pretende
aprovar, no prazo de cento e oitenta dias a contar da
data de sua publicação; o art. 43 dá nova redação ao
inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para estabelecer que é dever do servidor
público da União levar as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade
competente para apuração; o art. 44 acrescenta o art.
126-A à Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para
ﬁrmar que nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência
à autoridade superior ou, quando houver suspeita de
envolvimento desta, a outra autoridade competente
para apuração de informação concernente à prática
de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo,
emprego ou função pública.
Por ﬁm, o art. 45 expressa que cabe aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta
Lei, deﬁnir regras especíﬁcas, especialmente quanto ao
disposto no art. 9o e na seção II do Capítulo III; o art. 46
ﬁrma a cláusula de vigência da lei que se quer aprovar
após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação
oﬁcial e o art. 47 revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio
de 2005 (que regulamenta a parte ﬁnal do disposto no
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inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal); e os
arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
Cumpre, ainda, registrar que a iniciativa em pauta
teve origem no Projeto de Lei no 219, de 2003, apresentado à Câmara pelo Deputado Reginaldo Lopes,
ao qual foram apensadas outras proposições, inclusive o Projeto de Lei no 5.228, de 2009, de iniciativa do
Poder Executivo.
Não há emendas à proposição.
II – Análise
Nos termos previstos no art. 65, caput, da Constituição Federal, o projeto de lei aprovado por uma
Casa do Congresso Nacional será revisto pela outra.
Cabe a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria, e
também sobre o seu mérito, nos termos do art. 101, I e II,
f parte inicial, do Regimento Interno do Senado Federal.
Posteriormente, a proposição deverá seguir às
Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, conforme despacho da Presidência.
Quanto à constitucionalidade da proposição, cumpre inicialmente registrar que, conforme os próprios
termos de sua ementa, a iniciativa destina-se a regular
o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art.
216 da Constituição Federal.
O art. 5o, inciso XXXIII, da Lei Maior, estabelece
que todos têm direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Já o art. 37, § 3o, inciso II, preceitua que a lei disciplinará o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado
o disposto no art. 5o, X e XXXIII.
Por seu turno, o art. 216, § 2o, estabelece que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
Desse modo, como componente do rol dos direitos e garantias fundamentais inscritos no art. 5o da
Constituição Federal, o direito de a Cidadania obter
dos órgãos públicos informações do seu interesse
particular ou de interesse geral ou coletivo deve ser
regulamentado com a amplitude necessária para que
tenha a eﬁcácia requerida.
A propósito da matéria, o saudoso constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, nos seus comentários ao art.
5o, inciso XXXIII, da Constituição, registra, na p. 163, do
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2o volume dos Comentários à Constituição do Brasil, que
o dispositivo deve ser regulamentado, exatamente para
dar efetividade ao direito de informação nele previsto.
Quanto à constitucionalidade de que se reveste
a proposição em pauta, cabe, ainda, fazer referência
ao art. 37, caput, do Estatuto Magno, que consagra o
chamado princípio da publicidade como um dos princípios que devem ser obedecidos pela administração
pública brasileira, em todos os níveis de governo.
Atualmente a matéria está parcialmente regulada pela Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, diploma
legal que está sendo revogado pela presente proposição, que contempla com maior abrangência o assunto, abrangência essa reclamada pela sociedade civil
e pela opinião pública, que requerem a aplicação da
nossa Lei Maior no que se refere à transparência e
publicidade que os atos do Poder Público devem ter.
Com efeito, como já referido acima, o PLC nº 41,
de 2010, é composto por quarenta e sete artigos divididos em seis capítulos, que regulamentam a matéria
nele tratada com largo alcance.
Resumindo, o Capítulo I trata das disposições
gerais, estabelecidas nos cinco primeiros artigos, que
dispõem sobre a abrangência do diploma legal que se
quer adotar, ﬁxam diretrizes, deﬁnem conceitos básicos.
Já o Capítulo II – composto pelos arts. 6º a 9º – dispõe
sobre acesso às informações por parte dos interessados e a sua divulgação pelo Poder Público.
Por seu turno, o Capítulo III cuida do procedimento
a ser adotado para que a informação seja acessada,
tratando do pedido de acesso na Seção I e sobre o
respectivo processamento (arts. 10 a 14) e do processamento dos recursos em caso de indeferimento do
pedido (arts. 15 a 20) na Seção II.
Por outro lado, o Capítulo IV dispõe sobre as restrições de acesso à informação, dispondo sobre as
disposições gerais nos arts. 21 e 22 na Seção I; a classiﬁcação da informação quanto ao grau de sigilo e respectivos prazos nos arts. 23 e 24 (Seção II); a proteção
e controle das informações classiﬁcadas como sigilosas
na Seção III (arts. 25 e 26); sobre os procedimentos de
classiﬁcação, reclassiﬁcação e desclassiﬁcação, na Seção IV (arts. 27 a 30); e sobre o tratamento a ser dado
às informações pessoais (art. 31, Seção V).
O Capítulo V trata das responsabilidades dos
agentes públicos civis e militares em caso de condutas
ilícitas relacionadas com as informações de que trata
a proposição (arts. 32 a 34).
Por ﬁm, o Capítulo VI (arts. 35 a 46) estabelece
as disposições ﬁnais e as transitórias, de que destaco
o prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação
da lei que se quer aprovar para que ela entre em vigor
e também para que seja efetivada a sua regulamenta-
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ção pelo Poder Executivo (arts. 42 e 46), e o registro
de que cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer as correspondentes regras
especíﬁcas, observadas as normas gerais consignadas na proposição.
Esse último registro é de todo pertinente, pois,
embora a natureza de direito e garantia fundamental
do direito de informação de que cuida a presente iniciativa legitime a sua regulamentação geral por parte
da União, é preciso ter em conta que a autonomia política dos entes estatais justiﬁca a edição de normas
próprias no que se refere às especiﬁcidades das respectivas administrações, além de afastar a incidência,
nessas administrações, de dispositivos contidos na
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proposição em pauta, mas que devem ser aplicados
apenas à administração da União.
Enﬁm, a minha opinião é a de que o projeto de
lei sob análise preenche os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e deve ser
acolhido por esta Comissão no que diz respeito à sua
conveniência e oportunidade.
III – Voto
Ante todo o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de
Lei da Câmara nº 41, de 2010, e, quanto ao mérito,
pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2010. – Senador Romeu Tuma, Presidente em Exercício – Senador
Demóstenes Torres, Relator.
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PARECER Nº 1.150, DE 2011
(Da Comissão De Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação E Informática)
Relator: Senador Walter Pinheiro
I – Relatório
Em cumprimento ao rito legislativo, após tramitação na Câmara dos Deputados e exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta Casa,
encontra-se sob exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT),
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 41, de 2010 (n°
219, de 2003, na origem), ementado à epígrafe.
Após longos anos, foi retomado o debate nacional acerca da elaboração de uma Lei de Acesso a
Informação com o envio ao Congresso Nacional, pelo
Poder Executivo, do Projeto de Lei n° 5.228, de 2009,
mas que, por força de precedência de tramitação do
Projeto de Lei n° 219, de 2003, a este foi apensado,
juntamente com outras proposições. Necessário se
faz registrar, portanto, que se examina, nesta oportunidade, Substitutivo aprovado pela Comissão Especial
constituída na Câmara dos Deputados destinada a
proferir parecer ao Projeto de Lei n° 219, de 2003, de
autoria do Deputado Reginaldo Lopes, e apensados.
Registre-se, no entanto, que, por sua abrangência, o
Substitutivo tem como matriz o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo.
O PLC n° 41, de 2010, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, para garantir o acesso
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2° do art. 216 da
Constituição Federal.
A proposição, vazada em quarenta e sete artigos,
está dividida em seis Capítulos.
O Capítulo I (arts. 1° a 5°) deﬁne a abrangência do
diploma legal, ﬁxa diretrizes e deﬁne conceitos básicos.
O art. 1° estabelece estarem subordinados ao
regime da lei proposta os órgãos públicos integrantes
da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário
e do Ministério Público; e as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
O art. 2°, caput, determina que a lei também se
aplica às entidades privadas sem ﬁns lucrativos que

55

Outubro de 2011

recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou
mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros
instrumentos congêneres.
O art. 3º arrola as diretrizes para garantia do
acesso a informação pela administração pública. O art.
4° apresenta as principais deﬁnições que compõem a
iniciativa: informação, documento, informação sigilosa,
informação pessoal, tratamento da informação, disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade. O
art. 5º atribui ao Estado o dever de garantir o direito de
acesso a informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.
O Capítulo II (arts. 6° a 9°) dispõe sobre o acesso
a informações e sua divulgação. O art. 6° determina
caber aos órgãos e entidades do Poder Público uma
gestão transparente da informação, bem como sua proteção, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.
O caput do art. 7° relaciona os direitos compreendidos pelo projeto, entre os quais, informação contida
em registros ou documentos, produzidos ou acumulados
por seus órgãos ou entidades; informação produzida
ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou
entidades; informação primária, íntegra, autêntica e
atualizada; informação sobre atividades exercidas pelos
órgãos e entidades; informação pertinente à administração do patrimônio público, bem como utilização de
recursos públicos, licitação, contratos administrativos.
O § 1° do art. 7° faz a ressalva de que não estão
compreendidas as informações referentes a projetos
de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁcos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado. O § 2° assegura o acesso à
parte não sigilosa de documento, por meio de certidão,
extrato ou cópia que oculte a parte sob sigilo. O § 3°
preceitua que o direito de acesso aos documentos, ou
às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. E o § 4° prevê que a negativa, não fundamentada, de acesso às informações sujeita o responsável
a medidas disciplinares, nos termos do art. 32.
Por seu turno, o caput do art. 8° estabelece ser
dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação,
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no âmbito de suas competências, de informações
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas.
O § 2° determina que os órgãos e entidades públicas deverão divulgar informações em sítios oﬁciais
da rede mundial de computadores (internet) que garantam a autenticidade e a integridade das informações
disponíveis para acesso.
Já o art. 9° determina que o serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do Poder Público, deve ser criado em local com condições
apropriadas para orientar o público quanto ao acesso
a informações.
O Capítulo III do projeto está dividido entre a Seção I, que trata do pedido de acesso, e a Seção II, que
cuida dos recursos, em caso de denegação. A Seção I
é composta pelos arts. 10 a 14. O art. 10, caput, estipula que qualquer interessado poderá apresentar pedido
de acesso a informações aos órgãos e entidades, por
qualquer meio legítimo, vedadas quaisquer exigências
relativas aos motivos determinantes da solicitação de
informações de interesse público.
O caput do art. 11 prevê que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso
imediato à informação disponível. Não sendo possível
concedê-lo, o órgão ou entidade que receber o pedido
deverá, em prazo não superior a vinte dias, comunicar
as razões de fato ou de direito da recusa, e indicar, se
for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que
a detém. O prazo referido poderá ser prorrogado por
mais dez dias, mediante justiﬁcativa expressa, da qual
será cientiﬁcado o requerente.
Já o § 4° prevê que se não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente
sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a
possibilidade de recurso, prazos e condições para sua
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
O caput do art. 12 declara que o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas
hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão
ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário
ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. O parágrafo único isenta de ressarcir
os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo
do sustento próprio ou da família.
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A Seção II do Capítulo III estabelece, no caput
do art. 15, que em caso de indeferimento de acesso a
informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no
prazo de dez dias a contar da sua ciência. O recurso
será dirigido à autoridade hierarquicamente superior
à que exarou a decisão impugnada, que deverá se
manifestar no prazo de cinco dias.
O caput do art. 16 estabelece que, negado o
acesso à informação por órgãos ou entidades do Poder Executivo federal, o requerente poderá recorrer à
Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo
de cinco dias sobre o ocorrido. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de
pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior
àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de cinco dias. O § 3º declara que negado o
acesso à informação pela Controladoria-Geral da União,
poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.
Nos termos do caput do art. 17, a proposição
estabelece que no caso de indeferimento de pedido
de desclassiﬁcação de informação protocolado em
órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem
prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do
disposto no art. 16.
Já o art. 18 consigna que os procedimentos de
revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classiﬁcação
de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos,
assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito
de ser informado sobre o andamento de seu pedido.
O art. 19 determina que, negado o acesso à informação e improvido o recurso a que se refere o art.
15, os órgãos e entidades públicas deverão informar
aos Tribunais de Contas a cuja ﬁscalização estiverem
submetidos os pedidos de informação indeferidos,
acompanhados das razões da denegação, quando se
tratar de matéria sujeita à ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial das referidas Cortes.
Quando se tratar de informações essenciais à tutela de
direitos fundamentais, os órgãos ou entidades públicas
deverão encaminhar ao Ministério Público os pedidos
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de informação indeferidos, acompanhados das razões
da denegação.
O mesmo dispositivo também preceitua que os
órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente,
as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso
a informações de interesse público. Por ﬁm, o art. 20
determina a aplicação subsidiária, no que couber, da
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (que regula o
processo administrativo no âmbito da administração
federal) ao procedimento de que trata o Capítulo III.
O Capítulo IV dispõe sobre as restrições de acesso à informação e está dividido em quatro Seções. A
primeira, composta pelos arts. 21 e 22, trata das Disposições Gerais. O art. 21, caput, declara que não poderá
ser negado acesso à informação necessária à tutela
judicial ou administrativa de direitos fundamentais e o
parágrafo único diz que as informações ou documentos
que versem sobre condutas que impliquem violação
dos direitos humanos praticada por agentes públicos
ou a mando de autoridades públicas não poderão ser
objeto de restrição de acesso.
O art. 22 preceitua que o disposto na lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo
de Justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada
que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.
A segunda seção trata da classiﬁcação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. O art. 23
elenca as informações que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado.
O art. 24 prevê que a informação em poder dos
órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em
razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classiﬁcada como
ultrassecreta, secreta ou reservada. O dispositivo estabelece que os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classiﬁcação prevista no
caput, vigoram a partir da data de sua produção e
são os seguintes: I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco)
anos; II – secreta: 15 (quinze) anos; e III – reservada:
5 (cinco) anos.
Além disso, consigna que as informações que
puderem colocar em risco a segurança do Presidente
e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges
e ﬁlhos serão classiﬁcadas como reservadas e ﬁcarão
sob sigilo até o término do mandato. Estabelece ain-
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da a possibilidade que a ocorrência de determinado
evento, antes do transcurso do prazo máximo de classiﬁcação, ponha termo ﬁnal à restrição de acesso, e
preceitua que, transcorrido o prazo de classiﬁcação ou
consumado o evento que deﬁna o seu termo ﬁnal, a
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso
público. Por ﬁm, estatui que a classiﬁcação em determinado grau de sigilo deve observar o interesse público da informação, utilizado o critério menos restritivo
possível e considerados: I – a gravidade do risco ou
dano à segurança da sociedade e do Estado; e II – o
prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que
deﬁna seu termo ﬁnal.
A terceira seção dispõe sobre a proteção e o controle de, informações sigilosas. O art. 25 estabelece que
o acesso, a divulgação e o tratamento de informação
classiﬁcada como sigilosa ﬁcarão restritos a pessoas
que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam
devidamente credenciadas na forma do regulamento,
sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos
autorizados por lei; e prevê que o regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados
para o tratamento de informação sigilosa.
O art. 26 determina que as autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o
pessoal a elas subordinado hierarquicamente observe
as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.
A quarta seção do Capítulo IV trata dos procedimentos de classiﬁcação, reclassiﬁcação e desclassiﬁcação do sigilo de informações e abrange os arts. 27
a 30. O caput do art. 27 estabelece as competências
para a classiﬁcação do sigilo de informações no âmbito
da administração pública federal.
O art. 28 consigna os elementos que devem estar
contidos em decisão sobre a classiﬁcação de informação em qualquer grau de sigilo. O art. 29 estipula que
a classiﬁcação das informações será reavaliada pela
autoridade classiﬁcadora ou por autoridade hierarquicamente superior, com vistas à sua desclassiﬁcação
ou redução do prazo de sigilo, observado o disposto
no art. 24. O art. 30 diz que a autoridade máxima de
cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio
à disposição na internet informações sobre documentos desclassiﬁcados e relatório estatístico contendo a
quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas
sobre os solicitantes.
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A quinta seção do Capítulo IV (art. 31) estabelece
as diretrizes que deverão ser seguidas no tratamento
das informações pessoais, especialmente no que diz
respeito à restrição de acesso a informação relativa à
vida privada, honra e imagem de pessoa.
O Capítulo V trata das responsabilidades dos
agentes públicos civis e militares em caso de condutas
ilícitas relacionadas com as informações de que trata
a proposição (arts. 32 a 34).
Por ﬁm, o Capítulo VI (arts. 35 a 46) estabelece as
disposições ﬁnais e as transitórias, estabelece o prazo
de cento e oitenta dias a contar da publicação da lei
para que ela entre em vigor e também para que seja
efetivada a sua regulamentação pelo Poder Executivo
(arts. 42 e 46), além de determinar caber aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer as
correspondentes regras especíﬁcas, observadas as
normas gerais consignadas na proposição.
O art. 47 revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio
de 2005 (que regulamenta a parte ﬁnal do disposto no
inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal); e os
arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
II – Análise
Tendo em vista que o presente PLC já foi apreciado e aprovado pela CCJ do ponto de vista da constitucionalidade, é competência regimental desta Comissão
examinar o mérito de seu conteúdo, em consonância
com o que determina o art. 104-C do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A Constituição Federal reconhece, no inciso XXXIII do art. 5º, o direito de qualquer cidadão de receber dos órgãos públicos informações (...) de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Em que pese a importância desse preceito constitucional, a matéria carece, até hoje, de regulação legislativa. Chega o momento, portanto, de o Congresso
Nacional cumprir a determinação constitucional, em
homenagem a todo o complexo de princípios que a
Constituição nos manda respeitar e fazer respeitar. De
outra parte, consolida o compromisso do País com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
Registre-se, ainda, que o direito de acesso à informação pública é um direito fundamental, reconhecido
pelo regime internacional de direitos humanos, inclusive
pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
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tratado ratiﬁcado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992,
e pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ratiﬁcada pelo País em 15 de junho de 2005.
Nosso País é um dos poucos do mundo cuja
Constituição garante a qualquer pessoa acesso a informação detida pelo Estado (art. 5º, XXXIII) e, na outra
ponta, obriga os agentes públicos a obedecerem ao
princípio da publicidade de seus atos (art. 37, caput).
Estão previstos, em nossa Carta Magna, o acesso dos
usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo (art. 37, § 3º, II) e a responsabilidade da administração pública sobre a gestão da
documentação governamental, bem como sobre as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem (art. 216, § 2º). Observe-se, portanto,
que o projeto em exame vem regulamentar não apenas
o direito de petição do cidadão, mas também o dever
do Estado de informar.
Na avaliação do mérito da proposta, devemos
registrar que as medidas propostas são de valor inestimável nos dois sentidos.
Por um lado, a iniciativa incentivará a formação
de uma cultura de transparência e de ampliação das
informações sobre a utilização dos recursos públicos,
possibilitando o controle social da gestão pública e
assegurando as condições de efetivação do princípio
da publicidade dos atos administrativos. A deﬁciente
transparência de gestão é sempre apontada como um
dos principais fatores a induzir práticas reprováveis e
favorecer a corrupção por parte de órgãos e empresas
do Poder Público.
De fato, segundo entendemos, a ampliação do
acesso à informação dá origem a um fenômeno de
autoalimentação. Quanto mais informação estiver disponível para a sociedade, mais crescerá essa demanda, mais competentes serão as contribuições vindas
de fora do Estado e mais subsídios terá o governante
para decidir. Esse ﬂuxo de informação pode contribuir
sobremaneira para a transformação do Estado.
Na outra ponta, irá facilitar o acesso de qualquer
cidadão a informações de seu interesse ou de interesse
público, gestadas em todas as esferas do Poder Público. A proposição está formulada em conformidade
com os parâmetros internacionais e as boas práticas
de outros países no campo do acesso a informação.
Com efeito, contém uma declaração clara e expressa
do direito de acesso, a deﬁnição de prazos curtos de
resposta a pedidos de informação, bons dispositivos de
comunicação, abertura absoluta em relação às informa-
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ções concernentes à proteção e violação dos direitos
humanos, um sistema progressivo de classiﬁcação da
informação, boas normas de sanção à obstrução de
acesso e ampliações importantes na proteção a denunciantes já existentes.
A exemplo das leis do direito às informações internacionais, o projeto que examinamos contém cinco
elementos centrais, que lhe dá consistência: a garantia
ao direito de acesso, inclusive com a delimitação de
seu escopo de aplicação; regras sobre divulgação de
rotina ou proativa de informações; procedimentos de
formulação e processamento de pedidos de informação;
um regime de exceções ao direito de acesso e regras
que tratam do direito de recurso a qualquer recusa de
liberação de informações. Também incorpora um sistema de sanções e proteções, assim como algumas
medidas destinadas a facilitar a completa implementação da lei na prática.
É preciso deixar bem claro que a presente Lei de
Acesso a Informação não será voltada apenas para o
passado, para o acesso a registros que já fazem até
mesmo parte da nossa história, mas também para o
cidadão saber controlar como estão sendo investidos
os recursos do governo de agora em diante.
Também não representa nenhuma ameaça a
quem quer que seja. Até porque estabelece que a liberação da informação solicitada passará por critérios
mínimos, obedecendo aos três níveis do sistema de
classiﬁcação de informações.
Esses níveis são o ultrassecreto, o secreto e o
reservado. Seus prazos de sigilo são, respectivamente,
de 25, 15 e cinco anos. Prazos esses que ainda podem
ser renovados uma vez, quando só então a informação
será deﬁnitivamente tomada pública.
Incluem-se nesse rol as informações que possam por em risco a defesa e a soberania nacionais,
os planos e operações estratégicas das Forças Armadas, aquelas que possam prejudicar relações internacionais do País ou que tenham sido fornecidas
em caráter sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais.
Dentre outras, há também reserva para divulgar
informações que ponham em risco a vida, a segurança ou a saúde de terceiros; que ofereçam elevado risco à estabilidade ﬁnanceira, econômica ou monetária
do País, e às que possam prejudicar ou causar risco
a projeto de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico.
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São ainda passíveis de embargo informações
que possam por em risco a segurança de instituições
ou de altas autoridades nacionais e – estrangeiras e
seus familiares, e também aquelas que comprometam
atividade de inteligência, bem como de investigação
ou ﬁscalização em andamento.
Podem ainda ser incluídos nesse rol o sigilo de
justiça, os segredos industriais e as informações pessoais relacionadas à intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem da pessoa.
Como se observa, há uma proteção legítima para
todo um elenco de informações, por suas mais diversas
razões. E essas continuarão sob embargo no devido
prazo estabelecido em lei.
O que não podemos é dar proteção a informações fortuitas, como a licitação sobre compra de um
avião executivo para uma empresa do governo, por
exemplo, nem pretender esconder da sociedade informação sobre qualquer tipo de violência praticada por
agentes públicos ou condutas que impliquem violação
de direitos humanos.
Não encontramos no texto do projeto da Lei Geral de Acesso a Informação nenhum artigo, parágrafo
ou alínea, nas suas linhas ou entrelinhas, qualquer
palavra ou indício de que ela servirá a qualquer tipo
de retaliação.
Por derradeiro, cumpre observar que o Brasil
está entre os países pioneiros ao incluir o acesso a
informação entre os direitos e garantias fundamentais
da Constituição. Já era passada a hora de que fossem
estabelecidas as regras para que esse direito pudesse ser exercido pelo cidadão e garantido pelo Estado.
Mas para que esse instrumento legal não se transforme em letra morta, é preciso que duas condições
sejam atendidas. Em primeiro lugar, é necessário que
os detentores das informações as considerem como
bens públicos. O que o Estado produz é da sociedade.
Além disso, é importante uma ampla publicação do direito que a população tem à informação. Os brasileiros
precisam saber que a informação não é um privilégio
de alguns poucos, mas sim um direito de todos.
Enﬁm, podemos dizer que examinamos aqui um
projeto de “regulamentação da transparência”. Se é
verdade que o País já avançou nesse caminho, há ainda um longo percurso a trilhar. Esse projeto constitui,
em suma, o instrumento a nortear essa caminhada. O
acesso dos cidadãos às informações produzidas pelos
poderes públicos era uma das questões centrais que
ainda não estavam regulamentadas no ordenamen-
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to jurídico da Nação. Chegou o momento de o Brasil
aprovar uma legislação como a que a Suécia já possui
desde 1949, e outros quase 80 países já adotaram ao
longo do tempo.
Na ordem jurídico-administrativa das democracias
modernas, a palavra de ordem é transparência – menos segredos, mais acesso a processos de decisão e
documentos governamentais. Estamos certos de que
essa lei será de suma importância para fomentar no
País uma cultura de transparência e de controle social
da administração pública.
Embora reconhecido o elevado mérito da presente
medida legislativa, consideramos necessárias adequações de natureza redacional no texto da proposição.
Em primeiro lugar, propomos nova redação ao
inciso III do art. 27 do PLC n° 41, de 2010, de modo a
deixar claro que os ocupantes de cargos de hierarquia
equivalente aos DAS 101.5 ou superior, de acordo com
regulamentação especíﬁca de cada órgão ou entidade,
também têm competência para classiﬁcar documentos
de grau reservado.
De outra parte, entendemos ser preciso aperfeiçoar a redação do § 1°, do § 4° e do inciso III do art. 35
da proposição de modo a permitir melhor elucidação
do intento a que se propõem.
Por ﬁm, para ﬁns de clareza e exatidão, acrescentamos um novo § 2° ao art. 35, renumerando-se
os subsequentes.
III – Voto
Pelas razões expostas, somos de parecer pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 2010,
com as seguintes emendas de redação: (Ao Projeto
de Lei da Câmara n° 41, de 2010)
EMENDA DE REDAÇÃO N° 1 – CCT
(Ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010)
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 27
do Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010:
“Art. 27. ................................................
III – no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou cheﬁa,
nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia
equivalente, de acordo com regulamentação
especíﬁca de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.
......................................................”(NR)
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EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2 – CCT
(Ao Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010)
Dê-se a seguinte redação ao caput e ao § 1o do
art. 35 do Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010:
“Art. 35. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, composta por Ministros
de Estado e por representantes dos Poderes
Legislativo e Judiciário, indicados pelos respectivos presidentes, ﬁcará em contato permanente com a Casa Civil da Presidência da
República e inserida na competência da União.
§ 1º Fica instituída a Comissão Mista de
Reavaliação de Informações que decidirá, no
âmbito da administração pública federal, sobre
o tratamento e a classiﬁcação de informações
sigilosas e terá competência para:
..................................................... ”(NR)
EMENDA DE REDAÇÃO No 3 – CCT
(Ao Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010)
Dê-se ao inciso III do art. 35 do Projeto de Lei da
Câmara no 41, de 2010, a seguinte redação, e acrescente-se um novo § 2o ao dispositivo, renumerando-se
os subsequentes.
“Art. 35. ................................................
III – prorrogar o prazo de sigilo de informação classiﬁcada como ultrassecreta, sempre
por prazo determinado, enquanto o seu acesso
ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do
território nacional ou grave risco às relações
internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.
§ 2o O prazo referido no inciso III ﬁca limitado a uma única renovação.
......................................................”(NR)
EMENDA DE REDAÇÃO No 4 – CCT
(Ao Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010)
Dê-se a seguinte redação ao § 4o do art. 35 do
Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010:
“Art. 35. ................................................
§ 4o Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista da Reavaliação de Informações,
observado o mandato de dois anos para seus
integrantes e demais disposição desta Lei.
..................................................... ”(NR)
Sala da Comissão, – Senador Walter Pinheiro,
Relator.
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PARECER Nº 1.151, DE 2011
(Da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa)
Relator: Senador Humberto Costa
I – Relatório
Chega a esta Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH) o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 41, de 2010, que pretende regular
o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do
art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art.
216 da Constituição Federal.
Cumpre registrar que a iniciativa em pauta teve
origem no Projeto de Lei nº 219, de 2003, apresentado à Câmara pelo Deputado Reginaldo Lopes, ao
qual foram apensadas outras proposições, inclusive
o Projeto de Lei nº 5.228, de 2009, de iniciativa do
Poder Executivo, dando origem a substitutivo que foi
aprovado naquela Casa.
A proposição é composta por quarenta e sete
artigos distribuídos em seis capítulos.
O Capítulo I (arts. 1º a 5º) trata das disposições
gerais do projeto, delimita sua abrangência, ﬁxa diretrizes e deﬁne conceitos básicos. Em suma, dispõe
sobre os procedimentos a serem observados pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o
ﬁm de garantir o acesso a informações.
O Capítulo II (arts. 6º a 9º) dispõe sobre acesso
às informações por parte dos interessados e a sua divulgação pelo Poder Público.
O Capítulo III versa sobre os procedimentos a
serem adotados para que a informação seja acessada.
A Seção I (arts. 10 a 14) trata do pedido de acesso e
a Seção II, do processamento dos recursos em caso
de indeferimento do pedido (arts. 15 a 20).
Por seu turno, o Capítulo IV dispõe sobre as restrições de acesso a informação. A Seção I (arts. 21 e
22) estabelece as disposições gerais; a Seção II (arts.
23 e 24) classiﬁca a informação quanto aos graus de
sigilo e respectivos prazos de segredo; a Seção III (arts.
25 e 26) trata da proteção e do controle das informações classiﬁcadas como sigilosas; a Seção IV (arts.
27 a 30) deﬁne os procedimentos de classiﬁcação,
reclassiﬁcação e desclassiﬁcação da informação; e a
Seção V (art. 31) estatui o tratamento a ser dado às
informações pessoais.
O Capítulo V trata das responsabilidades dos
agentes públicos civis e militares em caso de condutas
ilícitas relacionadas com as informações de que trata
a proposição (arts. 32 a 34).
Por ﬁm, o Capítulo VI (arts. 35 a 42) institui a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, incumbida de decidir sobre o tratamento e a classiﬁcação de
informações sigilosas e cria, no âmbito do Gabinete de
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Segurança Institucional da Presidência da República,
o Núcleo de Segurança e Credenciamento.
Além disso, determina a designação de órgão
da administração pública federal que deverá ser responsável: (a) pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência
na administração pública e conscientização do direito
fundamental de acesso a informação; (b) pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência
na administração pública; (c) pelo monitoramento da
aplicação da lei no âmbito da administração pública
federal, e (d) pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à
implementação da Lei que se vier a aprovar.
Os arts. 43 e 44 tratam da responsabilidade dos
servidores públicos no que concerne à comunicação
a superiores de irregularidades constatadas no âmbito
da administração pública.
O art. 45 prevê como competência dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios o estabelecimento
das correspondentes regras especíﬁcas, observadas
as normas gerais consignadas na proposição.
O art. 46 estabelece o prazo de 180 dias para
entrada em vigor da norma.
Finalmente, o art. 47 revoga a Lei nº 11.111, de
5 de maio de 2005, que regulamenta a parte ﬁnal do
disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição
Federal; e os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados e dá outras providências.
O PLC nº 41, de 2010, foi analisado pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e deverá ser submetido à apreciação da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CRE), após deliberação da CDH.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Nos termos do art. 102-E do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), cabe à CDH opinar sobre
proposições que versem sobre a garantia e a promoção dos direitos humanos. Por essa razão, é pertinente
a apreciação do PLC nº 41, de 2010, no âmbito deste
colegiado.
O Estado republicano moderno assenta-se sobre
o princípio da existência de mecanismos de controle
entre os Poderes e aquele exercido pela sociedade civil sobre a gestão do Estado. E o pressuposto básico
para o eﬁcaz funcionamento desse modelo institucional é a informação: nenhum controle, nenhum acompanhamento pode se dar na ausência da informação.
Não foi outro o entendimento do legislador de
1988 ao inscrever na Constituição Federal o direito do
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cidadão de ter acesso a informação detida pelo Estado, bem como a obrigação deste último, pelo princípio
da publicidade, de divulgar as informações sobre seus
atos de gestão. Ressalvadas aquelas que envolvem
segurança de Estado e as que violam a vida privada
dos cidadãos, todas as demais informações públicas
devem ser disponibilizadas, por força constitucional.
Com efeito, o inciso XXXIII do art 5o determina:
Art. 5º ...................................................
..............................................................
XXXIII – todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Já o art. 37 assim estabelece:
Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ...[...]
E remete a lei federal à regulamentação desse
princípio:
Art. 37. ..................................................
[...]
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
..............................................................
II – o acesso dos usuários a registros
administrativos e informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5o, X
e XXXIII;
Em que pesem essas determinações constitucionais, o Brasil ainda não tem uma legislação especíﬁca
que regulamente o direito constitucional de acesso a
informações públicas. É verdade que alguns diplomas
esparsos tratam da questão, como as Leis nos 8.159, de
1991, que versa sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados, e 11.111, de 2005, que determina
o prazo improrrogável de quinze dias para a expedição
de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações requeridas aos órgãos públicos.
No entanto, o fato de um direito estar contemplado em diversos diplomas legais lhe retira força de
cumprimento, principalmente quando cria deveres para
a administração pública. A lei especíﬁca, ao contrário,
fortalece a garantia do direito ao criar regras, disciplinas, prazos de cumprimento e penalidades.
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De fato, mencionar direitos e deveres constitucionais não é suﬁciente para induzir os agentes do Estado
a serem mais transparentes. Seu convencimento depende da adoção de políticas especíﬁcas voltadas para
a abertura de informações, o que inclui treinamento,
aparelhamento técnico e reorganização administrativa.
A introdução de uma lei que permita e regulamente o acesso a informações sobre as ações governamentais é um avanço importante no campo do desenvolvimento da cidadania, uma vez que democratizar
a informação é indispensável para a consolidação das
práticas democráticas na sociedade.
O jurista Gomes Canotilho entende o direito à
informação como compreensivo de três espécies: o direito de informar, o direito de se informar e o direito de
ser informado. Pode-se entender direito à informação,
portanto, como um leque amplo de princípios legais
que visam a assegurar que qualquer pessoa ou organização tenha acesso a dados sobre si mesmo que
tenham sido coletados e armazenados em banco de
dados governamentais e privados, bem como o acesso a quaisquer informações sobre o próprio governo,
a administração pública e o País.
Especiﬁcamente do ponto de vista dos Direitos
Humanos, área temática afeta à CDH, é importante
mencionar que há um consenso crescente em âmbito
internacional de que o acesso a informação constitui
direito humano fundamental. De fato, vários organismos
internacionais responsáveis pela promoção e proteção
dos direitos humanos já reconhecem o direito fundamental de acesso a informação de posse de órgãos
públicos, bem como a necessidade de legislação efetiva
que assegure esse direito na prática. Mencionem-se
as Nações Unidas, organismos regionais de direitos
humanos e mecanismos no âmbito da Organização
dos Estados Americanos, do Conselho da Europa e
da União Africana.
Mais especiﬁcamente, a Declaração das Nações
Unidas sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos e Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e as Liberdades
Fundamentais Reconhecidos Universalmente dispõe
especiﬁcamente sobre o acesso a informação sobre
direitos humanos em seu art. 6o:
Todos têm o direito, individualmente e em associação:
a) De saber, buscar, obter, receber e
deter informações sobre todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive o
acesso a informação relativa ao modo como
esses direitos e liberdades são efetivados nos
sistemas legislativos, judiciários e administrativos nacionais;
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b) Conforme o disposto nos instrumentos
sobre direitos humanos e outros instrumentos
internacionais aplicáveis, de publicar, transmitir
ou divulgar livremente informações e conhecimentos sobre todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais[...]
Com a aprovação do presente diploma legal, o
Brasil se insere no rol dos países que reconhecem
que o livre ﬂuxo de informações é condição para a democracia plena e fundamental para o efetivo respeito
aos direitos humanos. Por essas razões, entendemos
que a presente proposição merece a melhor acolhida
desta Comissão. A partir de sua aprovação, a tão celebrada frase do Juiz Hugo Black, da Corte Suprema
dos Estados Unidos, segundo a qual “a luz do sol é
o mais poderoso detergente”, passa a encontrar eco
também no Brasil.
Conquanto reconhecido o mérito da presente
medida legislativa, entendemos que ela necessita de
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algumas alterações de natureza redacional. Em vez,
porém, de propor, neste relatório, alterações ao texto
original, concluímos, pela coincidência com nossas
preocupações, pela aprovação do projeto com a incorporação das emendas aprovadas na CCT.
Em nosso entendimento, os aperfeiçoamentos
propostos pelo nobre Relator naquela Comissão, Senador Walter Pinheiro, constituem contribuições pertinentes e adequadas aos propósitos do projeto.
III – Voto
Ante o exposto, somos de parecer pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 2010, com
a incorporação das emendas aprovadas na Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática desta Casa.
Sala da Comissão, – Senador Humberto Costa, Relator.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Walter Pinheiro
I – Relatório
Em cumprimento ao rito legislativo, após tramitação na Câmara dos Deputados e exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta Casa,
encontra-se sob exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT),
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 41, de 2010 (n°
219, de 2003, na origem), ementado à epígrafe.
Após longos anos, foi retomado o debate nacional
acerca da elaboração de uma Lei de Acesso a Informação com o envio ao Congresso Nacional, pelo Poder
Executivo, do Projeto de Lei n° 5.228, de 2009, mas
que, por força de precedência de tramitação do Projeto
de Lei nº 219, de 2003, a este foi apensado, juntamente com outras proposições. Necessário se faz registrar,
portanto, que se examina, nesta oportunidade, Substitutivo aprovado pela Comissão Especial constituída na
Câmara dos Deputados destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei n° 219, de 2003, de autoria do Deputado
Reginaldo Lopes, e apensados. Registre-se, no entanto, que, por sua abrangência, o Substitutivo tem como
matriz o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo.
O PLC n° 41, de 2010, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, para garantir o acesso
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 50, no
inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da
Constituição Federal.
A proposição, vazada em quarenta e sete artigos,
está dividida em seis Capítulos.
O Capítulo I (arts. 1° a 5°) deﬁne a abrangência do
diploma legal, ﬁxa diretrizes e deﬁne conceitos básicos.
O art. 1º estabelece estarem subordinados ao regime da lei proposta os órgãos públicos integrantes da
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo,
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; e as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
O art. 2°, caput, determina que a lei também se
aplica às entidades privadas sem ﬁns lucrativos que
recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou
mediante subvenções sociais, contrato de gestão, ter-
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mo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros
instrumentos congêneres.
O art. 3° arrola as diretrizes para garantia do
acesso a informação pela administração pública. O art.
4° apresenta as principais deﬁnições que compõem a
iniciativa: informação, documento, informação sigilosa,
informação pessoal, tratamento da informação, disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade. O
art. 5° atribui ao Estado o dever de garantir o direito de
acesso a informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.
O Capítulo II (arts. 6° a 9°) dispõe sobre o acesso
a informações e sua divulgação. O art. 6° determina
caber aos órgãos e entidades do Poder Público uma
gestão transparente da informação, bem como sua proteção, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.
O caput do art. 7° relaciona os direitos compreendidos pelo projeto, entre os quais, informação contida
em registros ou documentos, produzidos ou acumulados
por seus órgãos ou entidades; informação produzida
ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou
entidades; informação primária, íntegra, autêntica e
atualizada; informação sobre atividades exercidas pelos
órgãos e entidades; informação pertinente à administração do patrimônio público, bem como utilização de
recursos públicos, licitação, contratos administrativos.
O § 1° do art. 7° faz a ressalva de que não estão
compreendidas as informações referentes a projetos
de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁcos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado. O § 2° assegura o acesso à
parte não sigilosa de documento, por meio de certidão,
extrato ou cópia que oculte a parte sob sigilo. O § 3°
preceitua que o direito de acesso aos documentos, ou
às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. E o § 4° prevê que a negativa, não fundamentada, de acesso às informações sujeita o responsável
a medidas disciplinares, nos termos do art. 32.
Por seu turno, o caput do art. 8° estabelece ser
dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
O § 2° determina que os órgãos e entidades públicas deverão divulgar informações em sítios oﬁciais
da rede mundial de computadores (Internet) que garantam a autenticidade e a integridade das informações
disponíveis para acesso.
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Já o art. 9° determina que o serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do Poder Público, deve ser criado em local com condições
apropriadas para orientar o público quanto ao acesso
a informações.
O Capítulo III do projeto está dividido entre as
Seções I, que trata do pedido de acesso, e a Seção
II, que cuida dos recursos, em caso de denegação. A
Seção 1 é composta pelos arts. 10 a 14. O art. 10, caput, estipula que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e
entidades, por qualquer meio legítimo, vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes
da solicitação de informações de interesse público.
O caput do art. 11 prevê que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso
imediato à informação disponível. Não sendo possível
concedê-lo, o órgão ou entidade que receber o pedido
deverá, em prazo não superior a vinte dias, comunicar
as razões de fato ou de direito da recusa, e indicar, se
for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que
a detém. O prazo referido poderá ser prorrogado por
mais dez dias, mediante justiﬁcativa expressa, da qual
será cientiﬁcado o requerente.
Já o § 4º prevê que se não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente
sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a
possibilidade de recurso, prazos e condições para sua
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
O caput do art. 12 declara que o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas
hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão
ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário
ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. O parágrafo único isenta de ressarcir
os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo
do sustento próprio ou da família.
A Seção II do Capítulo III estabelece, no caput
do art. 15, que em caso de indeferimento de acesso a
informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no
prazo de dez dias a contar da sua ciência. O recurso
será dirigido à autoridade hierarquicamente superior
à que exarou a decisão impugnada, que deverá se
manifestar no prazo de cinco dias.
O caput do art. 16 estabelece que, negado o
acesso a informação por órgãos ou entidades do Poder Executivo federal, o requerente poderá recorrer à
Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo
de cinco dias sobre o ocorrido. O recurso previsto nes-
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te artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de
pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior
àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de cinco dias. O § 3º declara que negado o
acesso a informação pela Controladoria-Geral da União,
poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.
Nos termos do caput do art. 17, a proposição
estabelece que no caso de indeferimento de pedido
de desclassiﬁcação de informação protocolado em
órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem
prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do
disposto no art. 16.
Já o art. 18 consigna que os procedimentos de
revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classiﬁcação
de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos,
assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito
de ser informado sobre o andamento de seu pedido.
O art. 19 determina que, negado o acesso à informação e improvido o recurso a que se refere o art.
15, os órgãos e entidades públicas deverão informar
aos Tribunais de Contas a cuja ﬁscalização estiverem
submetidos os pedidos de informação indeferidos,
acompanhados das razões da denegação, quando se
tratar de matéria sujeita à ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial das referidas Cortes.
Quando se tratar de informações essenciais à tutela de
direitos fundamentais, os órgãos ou entidades públicas
deverão encaminhar ao Ministério Público os pedidos
de informação indeferidos, acompanhados das razões
da denegação.
O mesmo dispositivo também preceitua que os
órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente,
as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso
a informações de interesse público. Por ﬁm, o art. 20
determina a aplicação subsidiária, no que couber, da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (que regula o
processo administrativo no âmbito da administração
federal) ao procedimento de que trata o Capítulo III.
O Capítulo IV dispõe sobre as restrições de acesso a informação e está dividido em quatro Seções. A
primeira, composta pelos arts. 21 e 22, trata das Disposições Gerais. O art. 21, caput, declara que não poderá
ser negado acesso a informação necessária à tutela
judicial ou administrativa de direitos fundamentais e o
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parágrafo único diz que as informações ou documentos
que versem sobre condutas que impliquem violação
dos direitos humanos praticada por agentes públicos
ou a mando de autoridades públicas não poderão ser
objeto de restrição de acesso.
O art. 22 preceitua que o disposto na lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo
de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada
que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.
A segunda seção trata da classiﬁcação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. O art. 23
elenca as informações que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado.
O art. 24 prevê que a informação em poder dos
órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em
razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classiﬁcada como
ultrassecreta, secreta ou reservada. O dispositivo estabelece que os prazos máximos de restrição de acesso a informação, conforme a classiﬁcação prevista no
caput, vigoram a partir da data de sua produção e
são os seguintes: I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco)
anos; II – secreta: 15 (quinze) anos; e III – reservada:
5 (cinco) anos.
Além disso, consigna que as informações que
puderem colocar em risco a segurança do Presidente
e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges
e ﬁlhos serão classiﬁcadas como reservadas e ﬁcarão
sob sigilo até o término do mandato. Estabelece ainda a possibilidade que a ocorrência de determinado
evento, antes do transcurso do prazo máximo de classiﬁcação, ponha termo ﬁnal à restrição de acesso, e
preceitua que, transcorrido o prazo de classiﬁcação ou
consumado o evento que deﬁna o seu termo ﬁnal, a
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso
público. Por ﬁm, estatui que a classiﬁcação em determinado grau de sigilo deve observar o interesse público da informação, utilizado o critério menos restritivo
possível e considerados: I – a gravidade do risco ou
dano à segurança da sociedade e do Estado; e II – o
prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que
deﬁna seu termo ﬁnal.
A terceira seção dispõe sobre a proteção e o controle de informações sigilosas. O art. 25 estabelece que
o acesso, a divulgação e o tratamento de informação
classiﬁcada como sigilosa ﬁcarão restritos a pessoas
que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam
devidamente credenciadas na forma do regulamento,
sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos
autorizados por lei; e prevê que o regulamento dispo-
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rá sobre procedimentos e medidas a serem adotados
para o tratamento de informação sigilosa.
O art. 26 determina que as autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o
pessoal a elas subordinado hierarquicamente observe
as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.
A quarta seção do Capítulo IV trata dos procedimentos de classiﬁcação, reclassiﬁcação e desclassiﬁcação do sigilo de informações e abrange os arts. 27
a 30. O caput do art. 27 estabelece as competências
para a classiﬁcação do sigilo de informações no âmbito
da administração pública federal.
O art. 28 consigna os elementos que devem estar
contidos em decisão sobre a classiﬁcação de informação em qualquer grau de sigilo. O art. 29 estipula que
a classiﬁcação das informações será reavaliada pela
autoridade classiﬁcadora ou por autoridade hierarquicamente superior, com vistas à sua desclassiﬁcação
ou redução do prazo de sigilo, observado o disposto
no art. 24. O art. 30 diz que a autoridade máxima de
cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio
à disposição na internet informações sobre documentos desclassiﬁcados e relatório estatístico contendo a
quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas
sobre os solicitantes.
A quinta seção do Capítulo IV (art. 31) estabelece
as diretrizes que deverão ser seguidas no tratamento
das informações pessoais, especialmente no que diz
respeito à restrição de acesso a informação relativa à
vida privada, honra e imagem de pessoa.
O Capítulo V trata das responsabilidades dos
agentes públicos civis e militares em caso de condutas
ilícitas relacionadas com as informações de que trata
a proposição (arts. 32 a 34).
Por ﬁm, o Capítulo VI (arts. 35 a 46) estabelece as
disposições ﬁnais e as transitórias, estabelece o prazo
de cento e oitenta dias a contar da publicação da lei
para que ela entre em vigor e também para que seja
efetivada a sua regulamentação pelo Poder Executivo
(arts. 42 e 46), além de determinar caber aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer as
correspondentes regras especíﬁcas, observadas as
normas gerais consignadas na proposição.
O art. 47 revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio
de 2005 (que regulamenta a parte ﬁnal do disposto no
inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal); e os
arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
II – Análise
Tendo em vista que o presente PLC já foi apreciado e aprovado pela CCJ do ponto de vista da constitu-
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cionalidade, é competência regimental desta Comissão
examinar o mérito de seu conteúdo, em consonância
com o que determina o art. 104-C do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A Constituição Federal reconhece, no inciso XXXIII do art. 5o, o direito de qualquer cidadão de “receber dos órgãos públicos informações (...) de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
Em que pese a importância desse preceito constitucional, a matéria carece, até hoje, de regulação legislativa. Chega o momento, portanto, de o Congresso
Nacional cumprir a determinação constitucional, em
homenagem a todo o complexo de princípios que a
Constituição nos manda respeitar e fazer respeitar. De
outra parte, consolida o compromisso do País com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
Registre-se, ainda, que o “direito de acesso à informação pública é um direito fundamental, reconhecido
pelo regime internacional de direitos humanos, inclusive
pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
tratado ratiﬁcado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992,
e pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ratiﬁcada pelo País em 15 de junho de 2005”.
Nosso País é um dos poucos do mundo cuja
Constituição garante a qualquer pessoa acesso a informação detida pelo Estado (art. 5o, XXXIII) e, na outra
ponta, obriga os agentes públicos a obedecerem ao
princípio da publicidade de seus atos (art. 37, caput).
Estão previstos, em nossa Carta Magna, o acesso dos
usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo (art. 37, § 3o, II) e a responsabilidade da administração pública sobre a gestão da
documentação governamental, bem como sobre as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem (art. 216, § 2o). Observe-se, portanto,
que o projeto em exame vem regulamentar não apenas
o direito de petição do cidadão, mas também o dever
do Estado de informar.
Na avaliação do mérito da proposta, devemos
registrar que as medidas propostas são de valor inestimável nos dois sentidos.
Por um lado, a iniciativa incentivará a formação
de uma cultura de transparência e de ampliação das
informações sobre a utilização dos recursos públicos,
possibilitando o controle social da gestão pública e
assegurando as condições de efetivação do princípio
da publicidade dos atos administrativos. A deﬁciente
transparência de gestão é sempre apontada como um
dos principais fatores a induzir práticas reprováveis e
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favorecer a corrupção por parte de órgãos e empresas
do poder público.
De fato, segundo entendemos, a ampliação do
acesso à informação dá origem a um fenômeno de
autoalimentação. Quanto mais informação estiver disponível para a sociedade, mais crescerá essa demanda, mais competentes serão as contribuições vindas
de fora do Estado e mais subsídios terá o governante
para decidir. Esse ﬂuxo de informação pode contribuir
sobremaneira para a transformação do Estado.
Na outra ponta, irá facilitar o acesso de qualquer
cidadão a informações de seu interesse ou de interesse
público, gestadas em todas as esferas do Poder Público. A proposição está formulada em conformidade
com os parâmetros internacionais e as boas práticas
de outros países no campo do acesso à informação.
Com efeito, contém uma declaração clara e expressa
do direito de acesso, a deﬁnição de prazos curtos de
resposta a pedidos de informação, bons dispositivos de
comunicação, abertura absoluta em relação às informações concernentes à proteção e violação dos direitos
humanos, um sistema progressivo de classiﬁcação da
informação, boas normas de sanção à obstrução de
acesso e ampliações importantes na proteção a denunciantes já existentes.
A exemplo das leis do direito à informação internacionais, o projeto que examinamos contém cinco
elementos centrais, que lhe dão consistência: a garantia ao direito de acesso, inclusive com a delimitação
de seu escopo de aplicação; regras sobre divulgação
de rotina ou proativa de informações; procedimentos
de formulação e processamento de pedidos de informação; um regime de exceções ao direito de acesso
e regras que tratam do direito de recurso a qualquer
recusa de liberação de informações. Também incorpora um sistema de sanções e proteções, assim como
algumas medidas destinadas a facilitar a completa
implementação da lei na prática.
É preciso deixar bem claro que a presente Lei de
Acesso a Informação não será voltada apenas para o
passado, para o acesso a registros que já fazem até
mesmo parte da nossa história, mas também para o
cidadão saber controlar como estão sendo investidos
os recursos do governo de agora em diante.
Também não representa nenhuma ameaça a
quem quer que seja. Até porque estabelece que a liberação da informação solicitada passará por critérios
mínimos, obedecendo aos três níveis do sistema de
classiﬁcação de informações.
Esses níveis são o ultrassecreto, o secreto e o
reservado. Seus prazos de sigilo são, respectivamente, de 25, 15 e 5 anos. Prazos esses que ainda podem
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ser renovados uma vez, quando só então a informação
será deﬁnitivamente tornada pública.
Incluem-se nesse rol as informações que possam por em risco a defesa e a soberania nacionais,
os planos e operações estratégicas das Forças Armadas, aquelas que possam prejudicar relações internacionais do País ou que tenham sido fornecidas
em caráter sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais.
Dentre outras, há também reserva para divulgar
informações que ponham em risco a vida, a segurança ou a saúde de terceiros; que ofereçam elevado risco à estabilidade ﬁnanceira, econômica ou monetária
do País, e às que possam prejudicar ou causar risco
a projeto de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico.
São ainda passíveis de embargo informações que
possam por em risco a segurança de instituições ou
de altas autoridades nacionais e estrangeiras e seus
familiares, e também aquelas que comprometam atividade de inteligência, bem como de investigação ou
ﬁscalização em andamento.
Podem ainda ser incluídos nesse rol o sigilo de
justiça, os segredos industriais e as informações pessoais relacionadas à intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem da pessoa.
Como se observa, há uma proteção legítima para
todo um elenco de informações, por suas mais diversas
razões. E essas continuarão sob embargo no devido
prazo estabelecido em lei.
O que não podemos é dar proteção a informações fortuitas, como a licitação sobre compra de um
avião executivo para uma empresa do governo, por
exemplo, nem pretender esconder da sociedade informação sobre qualquer tipo de violência praticada por
agentes públicos ou condutas que impliquem violação
de direitos humanos.
Não encontramos no texto do projeto da Lei Geral de Acesso a Informação nenhum artigo, parágrafo
ou alínea, nas suas linhas ou entrelinhas, qualquer
palavra ou indício de que ela servirá a qualquer tipo
de retaliação.
Por derradeiro, cumpre observar que o Brasil
está entre os países pioneiros ao incluir o acesso a
informação entre os direitos e garantias fundamentais
da Constituição. Já era passada a hora de que fossem
estabelecidas as regras para que esse direito pudesse ser exercido pelo cidadão e garantido pelo Estado.
Mas, para que esse instrumento legal não se
transforme em letra morta, é preciso que duas condições sejam atendidas. Em primeiro lugar, é necessário
que os detentores das informações as considerem como
bens públicos. O que o Estado produz é da sociedade.

69

Outubro de 2011

Além disso, é importante uma ampla publicação do direito que a população tem à informação. Os brasileiros
precisam saber que a informação não é um privilégio
de alguns poucos, mas sim um direito de todos.
Enﬁm, podemos dizer que examinamos aqui um
projeto de “regulamentação da transparência”. Se é
verdade que o País já avançou nesse caminho, há ainda um longo percurso a trilhar. Esse projeto constitui,
em suma, o instrumento a nortear essa caminhada. O
acesso dos cidadãos às informações produzidas pelos
Poderes Públicos era uma das questões centrais que
ainda não estavam regulamentadas no ordenamento jurídico da Nação. Chegou o momento de o Brasil
aprovar uma legislação como a que a Suécia já possui
desde 1949, e outros quase 80 países já adotaram ao
longo do tempo.
Na ordem jurídico-administrativa das democracias
modernas, a palavra de ordem é transparência – menos segredos, mais acesso a processos de decisão e
documentos governamentais. Estamos certos de que
essa lei será de suma importância para fomentar no
País uma cultura de transparência e de controle social
da administração pública.
III – Voto
Pelas razões expostas, e reconhecido o elevado
mérito da iniciativa, somos de parecer pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010, na forma
originária daquela Casa Legislativa.
Sala da Comissão, – Senador Walter Pinheiro,
Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
....................................................................................
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
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aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19,
de 1998)
....................................................................................
§ 3° A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII; (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
....................................................................................
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações cientíﬁcas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, ediﬁcações
e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e cientíﬁco.
....................................................................................
§ 2° Cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes
prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art.
48 e do art. 48-A: (Incluído pela Lei Complementar
n° 131, de 2009).
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000
(cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar
n° 131, de 2009).
II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham
entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar n° 131, de
2009).
III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído
pela Lei Complementar n° 131, de 2009).
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste
artigo serão contados a partir da data de publicação
da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n° 131, de 2009).
....................................................................................
LEI N° 1.019, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Deﬁne os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
....................................................................................
LEI N° 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
Dispõe sobre prova documental nos
casos que indica e dá outras providências.
....................................................................................
LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
....................................................................................
Art. 116. São deveres do servidor:
....................................................................................
VI – levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão
do cargo;
....................................................................................
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Art. 126. A responsabilidade administrativa do
servidor será afastada no caso de absolvição criminal
que negue a existência do fato ou sua autoria.
Art. 127. São penalidades disciplinares:
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V – destituição de cargo em comissão;
VI – destituição de função comissionada.
....................................................................................
LEI N° 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno
aos documentos públicos.
Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles
produzidos.
§ 1o Os documentos cuja divulgação ponha em
risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como
aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas são originariamente sigilosos.
§ 2o O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será
restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a
contar da data de sua produção, podendo esse prazo
ser prorrogado, por uma única vez, por igual período.
§ 3o O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e à imagem das pessoas será restrito
por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da
sua data de produção.
Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer
instância, determinar a exibição reservada de qualquer
documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação
pessoal da parte.
Parágrafo único. Nenhuma norma de organização
administrativa será interpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.
....................................................................................
LEI No 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,
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cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
....................................................................................
LEI No 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data.
....................................................................................
LEI No 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Regula o processo administrativo no
âmbito da administração pública federal.
....................................................................................
LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deﬁciência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deﬁciência sensorial e com diﬁculdade
de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
....................................................................................
LEI No 11.111, DE 5 DE MAIO DE 2005
Regulamenta a parte ﬁnal do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5o da Constituição Federal e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO No 186, 2008
Aprova o texto da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deﬁciência
e de seu Protocolo Facultativo, assinados
em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os pareceres são favoráveis ao projeto com
as Emendas nºs 1 a 4.
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O Senador Fernando Collor é o Relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Senador Fernando Collor.
Pediu a palavra em seguida e falará o Senador
Walter Pinheiro.
PARECER Nº 1.152, DE 2011 – PLEN
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr.
Presidente do Congresso Nacional e do Senado da
República, Senador José Sarney; Exmª Srª Vice-Presidente do Senado Federal, Senadora Marta Suplicy;
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, trata-se da leitura do
parecer de plenário em substituição à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 (nº 219/2003, na
origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216,
todos da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111,
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159,
de 8 janeiro de 1991, e dá outras providências.
Relatório.
O Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010, de
autoria do Deputado Reginaldo Lopes, do Partido dos
Trabalhadores de Minas Gerais, visa regular o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal, bem como alterar a Lei nº 8.112,
de 1990, revogar a Lei nº 11.111, de 2005, e revogar
dispositivos da Lei nº 8.159, de 1991.
Trata-se de substitutivo, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, aprovado pela Câmara dos Deputados, apresentado ao Projeto de Lei nº 219, de 2003,
do Deputado Reginaldo Lopes, ao qual foi apensado
o Projeto de Lei nº 5.228, de 2009, remetido ao Congresso pelo Executivo Federal.
Embora o projeto de iniciativa parlamentar tivesse
precedência regimental por ser mais antigo, o substitutivo, em grande parte, incorporou as contribuições
da proposição oriunda do Poder Executivo.
O objetivo da proposição é o de estabelecer os
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo a garantir
o acesso de qualquer cidadão ou entidade às informações e documentos públicos dos diversos órgãos
integrantes da administração direta e indireta.
Depois de aprovada na Câmara dos Deputados,
a proposição foi apreciada por três das Comissões Permanentes do Senado Federal: de Direitos Humanos,
Defesa do Consumidor e Legislação Participativa; de
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Constituição, Justiça e Cidadania e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A matéria foi enviada posteriormente ao exame
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa, onde recebeu, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, 20 emendas.
Nas três Comissões Permanentes do Senado por
onde já tramitou, o projeto recebeu emendas apenas
na CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia, todas de
redação.
Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, o Presidente avocou a Relatoria e, na reunião
do dia 25 de agosto, apresentou o relatório. Na mesma
data, foi concedida vista coletiva, o que motivou a apresentação pelos membros da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional de 20 emendas, sendo
as de nºs 1 a 8, de S. Exª o Senador Sérgio Souza; as
de nºs 9 a 16, de S. Exª o Senador Marcelo Crivella, e
as de nºs 17 a 20, de S. Exª o Senador Blairo Maggi.
Tanto as emendas da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática como
as emendas apresentadas pelos Srs. Senadores da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
encontram-se discriminadas e detalhadas no parecer
apresentado por este Relator e que já foi antecipadamente distribuído às Srªs e aos Srs. Senadores. Devido à aprovação de requerimento para tramitação em
regime de urgência, o projeto foi remetido diretamente
ao Plenário.
É o relatório, Sr. Presidente.
Da análise.
A ﬁm de facilitar a exposição e a compreensão
do parecer, antecipamos que, na conclusão deste relatório, apresentaremos novo Substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara n° 41, de 2010.
Por isso, ainda como informação preliminar, esclarecemos que as emendas aprovadas pela Comissão
de Ciência e Tecnologia resultarão prejudicadas, nos
termos regimentais. Não obstante, as idéias ali dispostas foram incorporadas ao texto alternativo.
No que concerne às emendas apresentadas no
âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, todas de mérito, observou-se a signiﬁcativa
preocupação dos ilustres Senadores em melhorar o
PLC n° 41, de 2010, tornando-o mais adequado à realidade brasileira e garantindo a preservação do sigilo
das informações cuja divulgação possa por em sério
risco a segurança da sociedade e do Estado e os mais
elevados interesses nacionais.
Assim, as Emendas n°s 1, 2, 3, 6, 10,11,14 e 18
aprimoram o PLC em apreço para melhor garantir o
acesso à informação. Sobre as hipóteses de classiﬁcação, casos de desclassiﬁcação e prorrogação de
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prazos, versam as Emendas n°s 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19 e 20.
Note-se, nesses casos, a preocupação dos Srs.
Senadores tanto com a clareza nos prazos quanto com
a manutenção do nível conﬁdencial. A Emenda n° 8
faz ajuste que entendemos importante para dar maior
legitimidade à participação do Poder Legislativo na Comissão de Reavaliação de Informações, de modo que
a proposta foi incorporada ao substitutivo. E a Emenda
n° 9, que se relaciona com o desmembramento das
informações fornecidas.
Acatamos as Emendas nºs 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19 e 20 e, parcialmente, as Emendas nºs
4, 5, 6, 15, 16 e 17, adaptando-as ao novo texto do
substitutivo e atendendo, a nosso ver, o desejo de seus
proponentes. Rejeitamos as Emendas nºs 1, 2 e 3.
Portanto, ﬁzemos os ajustes no PLC n° 41, de
2010, de acordo com as emendas propostas pelos ilustres Senadores membros da Comissão de Relações
Exteriores e Defesas Nacional e com base nas reﬂexões já apresentadas no relatório lido em 25 de agosto
último. Entendemos que, para isso, o novo substitutivo
é a alternativa ideal.
O que pudemos observar em todas as emendas
apresentadas é a aproximação da perspectiva de S.
Exªs com a posição inicial do Poder Executivo, expressa no Projeto de Lei n° 5.228, de 2009. Diante desse
quadro, entendemos que o mais apropriado é acompanharmos a posição inicial do Governo, posição esta
do governo Lula, trazida ao Plenário da Câmara dos
Deputados pela então Ministra-Chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, conforme disposto no PL n° 5.228, de
2009, encaminhado ao Congresso Nacional, como já
disse, pela então Ministra-Chefe da Casa Civil, com
alguns pequenos ajustes.
Cabem, dessa maneira, algumas considerações
sobre o referido PL n° 5.228, de 2009. A matéria da
proposição em apreço foi amplamente discutida por
especialistas do Poder Executivo, ouvida a sociedade
civil, chegando-se a um texto ﬁnal subscrito pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelos então Ministros
Dilma Rousseff (à época na Casa Civil), Tarso Genro
(Justiça), Celso Amorim (Relações Exteriores), Nelson
Jobim (Defesa), José Antônio Dias Toffoli (Advocacia
Geral da União), Paulo Vannuchi (Direitos Humanos),
Jorge Armando Felix (Gabinete de Segurança Institucional), Franklin Martins (Comunicação Social) e Jorge
Hage (Controladoria Geral da União).
Destacamos alguns pontos que constam da Exposição de Motivos Interministerial, que se coadunam
com tudo que tenho até aqui defendido e mostram que
essa versão original do governo está longe de poder
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ser considerada um retrocesso ou antidemocrática.
Absolutamente, não!
Citamos, portanto, a Exposição de Motivos do
PL n° 5.228, de 2009:
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
trechos da Exposição de Motivos do PL nº 5.228, de
2009, que foi encaminhado pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, depois de um trabalho de mais de dois
anos, trabalho esse em que estiveram envolvidos os
Ministros aqui já citados.
Da Exposição de Motivos, cito alguns trechos:
O anteprojeto ora encaminhado é resultado de aprofundada discussão travada no
âmbito de grupo formado por representantes
dos Ministérios co-autores, e de órgãos a eles
relacionados, para estudo de propostas de normatização do tema enviadas originalmente à
Casa Civil pela Controladoria-Geral da União,
a partir de debates havidos no seio do Conselho da Transparência Pública e Combate à
Corrupção bem como pelo Ministério da Justiça, além de outras contribuições.
Continua a Exposição de Motivos do PL nº
5.228/09, enviada pelo Executivo à Câmara dos Deputados:
A proposta cria mecanismos claros e
efetivos para garantir o acesso à informação
pública e, ao mesmo tempo, estabelece critérios para proteção das informações pessoais e
sigilosas, assim compreendidas apenas aquelas imprescindíveis à segurança da sociedade
e do Estado.
Continua a Exposição de Motivos do PL nº 5.228,
de 2009:
A restrição do acesso somente será permitida em caso de informações pessoais ou
imprescindíveis à segurança da sociedade e
do Estado, caso em que a restrição será imposta por meio de classiﬁcação da informação
como sigilosa, mediante decisão devidamente
fundamentada e a adoção do critério menos
restritivo possível para a deﬁnição do grau de
sigilo que lhe será atribuído. Mesmo assim,
será assegurado ao cidadão o acesso à parte não sigilosa, caso o sigilo abranja apenas
parte do documento que contém a informação.
Continua a Exposição de Motivos:
Matérias que até então vinham sendo
tratadas em normas inferiores são, agora, submetidas ao debate democrático no Congresso
Nacional. Tão importante quanto debater com
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a sociedade sobre o direito de acesso a informações é debater os limites do sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Ainda continua a Exposição de Motivos:
Na seção de disposições gerais, em consonância com as mais avançadas legislações
sobre a matéria, estabelece o anteprojeto que
as informações ou documentos que versem
sobre condutas que impliquem violação dos
direitos humanos, praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas,
não poderão ser objeto de qualquer restrição
de acesso.
O acesso a informação pública, portanto,
como expressão de transparência pública, deve
não apenas compreender a acessibilidade das
informações, mas, também, a garantia de que
o ambiente onde são geradas tais informações
não seja contaminado por ações de corrupção,
abusos e desmandos.”
E aqui encerro a citação de trechos da Exposição de Motivos do PL nº 5.228, de 2009, do Executivo.
O Substitutivo que agora proponho, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, reproduz em sua quase totalidade o texto inicial do PL nº 5.228, de 2009, aprimorando
diversos aspectos do PLC nº 41, de 2010, sempre com
o objetivo de salvaguardar informações cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado brasileiros, sem prejudicar, em nenhum momento,
direitos e garantias fundamentais.
Nossa preocupação em seguir praticamente a
íntegra do Projeto de Lei n° 5.228, de 2009, de autoria
do Poder Executivo – quando era presidente o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva –, deve-se ao fato de
entendermos que ele se encontra mais de acordo com a
doutrina e com as tendências modernas dos regulamentos de sigilo de informações. Além disso, repetimos, o
referido PL é fruto de discussões balizadas envolvendo
ministros e técnicos de diferentes segmentos do Poder
Executivo e, ainda, as contribuições da sociedade civil,
chegando-se a um projeto mais harmônico com a perspectiva do Estado e da própria sociedade. Os ajustes
que ﬁzemos, portanto, foram mínimos, contemplando
as proposições dos Srs. Senadores e a posição inicial,
original, do Poder Executivo.
Aﬁnal, a proposta original do Governo, amplamente debatida no âmbito de nove ministérios e com
a participação de instituições da sociedade ligadas ao
tema, parece-nos mais apropriada para ser aprovada
nesta Casa Revisora que o texto do PLC n° 41, de
2010, marcado por emendas de toda ordem apressadamente apresentadas na Câmara e que aqui chegam
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para, de forma açodada, serem aprovadas sem aprofundamento na discussão.
Por isso, o que se deve avaliar neste momento,
Srªs e Srs. Senadores e Sr. Presidente desta Casa, é:
qual a versão mais conﬁável, mais consubstanciada?
Qual a versão com mais compromisso e apego aos interesses do Estado? A proposta original do Governo,
amplamente debatida por nove ministérios e por instituições da sociedade, ou aquela, oriunda de emendas
apressadamente apresentadas na Câmara, votada em
plenário simbolicamente por acordo de lideranças?
Sob esse aspecto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer um rápido comentário
acerca das propostas do Ministro-Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional ao requerimento de informações que apresentei em setembro. No documento,
ﬁca claro que o GSI, como um dos subscritores do
projeto inicial do Governo, admite apoiar incondicionalmente aquele texto original e que, em relação à
versão da Câmara, o Ministério apenas acompanha o
trâmite da matéria.
Das suas palavras, vale destacar os seguintes
trechos, que falam por si sós:
No tocante ao Projeto original, o GSI
participou das discussões, no âmbito do Poder Executivo, quando da elaboração do texto, que traz dispositivos aptos a salvaguardar
os documentos cuja divulgação possa trazer
prejuízos ao País.
Por ﬁm, informo que o GSI [continua o
documento enviado pelo Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional] vem acompanhando a tramitação do Projeto [do PLC nº
41] e aguarda sua eventual aprovação para,
com base no texto ﬁnal, promover os estudos
e as medidas necessárias à adequação do órgão à nova legislação, inclusive quanto à sua
estrutura e aos procedimentos de desclassiﬁcação e publicização dos documentos.
Reparem que se trata, Srªs e Srs. Senadores, Sr.
Presidente, da opinião do Ministro ao qual está subordinada a Abin, que é o órgão central de coordenação
do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, integrado por 11 outros Ministérios, abrangendo 20 setores
distintos da administração pública.
Claro de, de forma alguma, a Câmara Alta do
Parlamento pode ignorar sua competência legislativa
e suas responsabilidades para com seu constituinte
maior, os milhões de cidadãos e cidadãs que conﬁaram
a seus representantes eleitos tão nobre missão. Assim
é que, após acurada análise na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional desta Casa e apreciadas
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20 emendas apresentadas pelos Srs. Senadores, entendemos que alguns ajustes deveriam ser feitos na
proposta original do Poder Executivo. O Poder Legislativo, portanto, cumpre sua valiosa tarefa, aprimorando
a proposta do Poder Executivo sem, entretanto, fugir à
essência original da proposta e às preocupações com
os mais elevados interesses da Nação.
Muito se tem dito que buscamos aqui protelar a
aprovação deste projeto. Ledo engano; de fato, o nosso
empenho tem sido em promover a mais alta discussão
da matéria no Senado, cumprindo atribuição precípua
do Parlamento e evitando o que aconteceu na Câmara, em que projeto de tamanha relevância foi aprovado sem maiores discussões, a ponto de ser acatado
em plenário por meio de votação simbólica, oriunda
de um acordo de líderes, o que é, no meu entender,
inadmissível para uma lei dessa magnitude.
Sobre essa questão, Sr. Presidente, da suposta
protelação, como tenho esclarecido em várias oportunidades, o que ocorreu é que, desde o início do ano,
mesmo antes de o PLC 41 ser enviado à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, comecei a fazer, sequencialmente, diversos contatos com ministros
de pastas ligadas ao tema, inclusive com a Presidenta
Dilma Rousseff.
Aqui, faço questão de mostrar essa sequência de
encontros, na seguinte ordem cronológica.
Contatos feitos com ministros.
O primeiro, Ministro Luiz Sérgio: em 1º de março,
às 15h40, um telefonema.
Em seguida, Ministro Antonio Palocci: dia 15 de
março, às 17h, no seu gabinete, no Palácio do Planalto.
Nesse momento, nessa conversa com o Ministro
Palocci, nós entendemos que seria oportuno fazermos
um cotejo das sugestões inicialmente apresentadas
pela Comissão de Relações Exteriores e o texto original. E ele combinou comigo, como Presidente da
Comissão, que iria mandar fazer um estudo para que
depois conversássemos.
Qual não foi a nossa surpresa quando, no dia
03 maio, o Sr. Ministro Antonio Palocci, sem nenhuma
comunicação à presidência da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicita urgência para
apreciação da matéria?
Então, voltando ao primeiro encontro com o Ministro Palocci: dia 15 de março, às 17 horas, no Planalto.
E esse processo só chegou à Comissão no dia
25 de abril, ou seja, quase dois meses depois de iniciados os contatos, o que demonstra que a intenção
era acelerar o trâmite da matéria e nunca retardá-lo.
Veio a aprovação da urgência no dia 3 de maio,
em desacordo total e absoluto com o que havia sido
combinado, e voltei ao Ministro Antonio Palocci no dia
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14 de maio, ao meio-dia e meia, no Palácio do Planalto,
quando manifestei a ele a minha surpresa e indignação
pelo fato de que aquilo que havia sido acordado não
havia sido cumprido por parte de S. Exª.
Em seguida, estive com a Presidenta Dilma Rousseff, no dia 07 de junho, às 13h, no Palácio da Alvorada, durante um almoço com a Bancada do PTB no
Senado Federal.
No dia 16 de junho, realizei uma reunião secreta
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para participar aos integrantes daquela Comissão
as preocupações que me acometiam em relação ao
PLC n° 41.
Logo em seguida, dia 30 de junho, o Ministro
Nelson Jobim, às 13h, esteve em meu gabinete aqui,
no Senado, tratando do tema, em uma conversa de
cerca de uma hora e vinte minutos.
Em seguida, estive com o já Ministro Celso Amorim, no dia 23 de agosto, às 15h30, no Ministério da
Defesa.
E, por último, com a Ministra Ideli Salvatti, no dia
24 de agosto, ao meio-dia, em meu gabinete, aqui no
Senado.
Assim, a tentativa era, exatamente antes do envio da matéria à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, antecipar o debate para acelerar o
tramite da matéria, bem como abrir espaço de diálogo
para consensuar um texto com os principais interlocutores do autor do projeto, qual seja, o Executivo Federal.
Observe-se que essa ordem dos encontros se
deu também em função da saída paulatina do Governo
de três ministros que foram contactados.
Argumentou-se, ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que a Presidenta Dilma Rousseff iria passar por suposto constrangimento na Assembleia-Geral
das Nações Unidas, sendo questionada sobre a pouca
celeridade no processo de aprovação de norma sobre
salvaguarda de informações. Aconteceu exatamente
o contrário. Exatamente o contrário! A Presidenta foi
recebida com todas as honras e reconhecida como
uma líder mundial.
O que se tem dito para justiﬁcar toda essa pressa
na aprovação do projeto, a ponto de querer suplantar
o seu exame por parte da comissão mais pertinente
ao assunto, é que o Brasil não dispõe de uma legislação sobre o tema, ainda mais quando todo mundo
discute, em tempos de cidadania, a chamada transparência pública, em que estão sendo adotadas, pelas
grandes e principais democracias do mundo, leis que
permitem o total acesso ao completo conteúdo de todos os documentos públicos, inclusive pela Internet.
Argumento esse falacioso e marcado, no mínimo, pela
ignorância do assunto.
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Percebemos, ainda, ignorância e confusão de
alguns críticos deste debate, ao tratarem de forma
similar informações de governo com informações de
Estado – algo completamente diferente –, quando
aqui no País se disse que nós iríamos estar em situação vexatória nas Nações Unidas. De fato, o que se
viu foi exatamente o contrário. Ao lado dos Estados
Unidos da América, o Brasil assumiu posição de destaque no cenário internacional ao lançar a chamada
“Parceria para Governo Aberto”, em 29 de setembro
último, em Nova York. É importante que se esclareça
que a iniciativa, subscrita na Declaração de Princípios
das Nações Unidas e efetivada nos Planos de Ação
nacionais, não se refere, quando trata do acesso às
informações, às questões de Estado – não se refere,
quando trata do acesso às informações, às questões
de Estado –, ou seja, aos documentos e informações
de caráter sigiloso e aos prazos de desclassiﬁcação.
Fazem confusão entre as informações que devem ser
colocadas ao conhecimento público, oriundas, essas
informações, de atos do governo ou de governo, e as
informações de Estado. O intuito, que ﬁcou bem claro
naquele encontro – o encontro da Presidenta Dilma
Rousseff com o Presidente Obama e outros presidentes de países amigos – relaciona-se ao controle dos
atos de gestão administrativa, especialmente no que
tange a orçamento, licitações, auditorias; enﬁm, contas públicas. Portanto, há que se diferenciar, quanto
ao que se tratou naquele encontro, entre segredos de
Estado – como disse – e ações de governo.
O Brasil, portanto, já é um país reconhecido internacionalmente pela transparência na Administração
Pública. Mas, repita-se, há que se diferenciar a divulgação de informações de governo, de caráter administrativo, da preservação de informações de Estado,
que possam comprometer a segurança nacional. A
própria disponibilização de informações na Internet,
ﬁcou evidente, não tem absolutamente nada a ver
com documentos sigilosos, e sim com os atos do cotidiano da Administração Pública visando ao combate
à corrupção e à garantia de transparência, inclusive
por meios de que o Brasil já dispõe, como o Sistema
Integrado de Administração Financeira (Siaﬁ) e o Portal da Transparência. Esse é o foco da “Parceria para
Governo Aberto” tratado na Organização das Nações
Unidas. Além disso, vale registrar que, em seu discurso de encerramento do evento, o Presidente Barack
Obama foi claro ao citar apenas 8 países, dos 38 integrantes do Programa, que apresentaram ações reais
quanto ao tema: Brasil, Indonésia, México, Noruega,
Filipinas, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.
Foi quando disseram que a Presidenta sofreria
um pequeno, essa adjetivação foi muito interessante,
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um pequeno vexame, em função da não eventual aprovação do PLC nº 41.
E voltamos a ressaltar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que, em todos esses países, as respectivas leis voltadas a essa Parceria, basicamente, dizem
respeito à abertura de dados públicos de ações de governo, ou seja, transparência das informações da seara administrativa que de fato interessam à população,
sem nenhuma correlação com segredos ou questões
de Estado. Assim, vale repetir: nesse aspecto, o projeto de lei nada interfere na transparência e acesso a
dados, informações e documentos correntes e típicos
do dia a dia do governo e da Administração Pública.
Para esses, somos amplamente favoráveis à completa, à absoluta divulgação, inclusive por meio dos sítios
oﬁciais dos órgãos públicos na Internet.
Preocupa-nos, não obstante, como se operacionalizará a divulgação automática, conforme prevê o
PLC nº 41, na Internet, de todos os documentos produzidos pela Administração Pública direta e indireta,
conforme prevê o PLC n° 41, de 2010. Nesse sentido,
qualquer documento corrente, como um ofício produzido em um gabinete desta Casa, deveria ser publicado
na rede mundial de computadores. Ademais, há de se
considerar a total falta de estrutura logística e de pessoal no campo da informática na grande maioria dos
Municípios brasileiros.
Sobre essa obrigatoriedade, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, deve-se levar em conta também, por
exemplo, que, pelo PLC nº 41, todos os documentos
e comunicados diplomáticos que cotidianamente são
feitos e não precisam ser classiﬁcados como sigilosos,
por exemplo, encontros mantidos em caráter reservado
entre o Presidente da República e o Presidente da Venezuela, entre o ex-Presidente Lula e o Presidente Evo
Morales, entre o ex-Presidente Lula e o ex-Presidente
Barack Obama, todas essas informações teriam que
estar disponibilizadas na Internet. V. Exªs bem podem
imaginar o transtorno que isso causaria.
Além dessas informações e comunicados diplomáticos que são feitos rotineiramente e não precisam
ser classiﬁcados como sigilosos, especialmente dos
embaixadores brasileiros aos ministros de Estado,
pelo PLC nº 41, todos os comunicados do Sr. Embaixador, vamos supor, em Washington, ao Sr. Ministro
de Estado das Relações Exteriores, dando conta das
conversações que vem mantendo com o pessoal, por
exemplo, da Boeing, que é uma das concorrentes à
venda dos caças brasileiros, essas informações terão
que ser, pelo PLC nº 41, imediatamente colocadas na
Internet. Além disso, terão que ser disponibilizados de
imediato na Internet aqueles rotineiros, que relatam, dão
conhecimento de viagens oﬁciais, visitas e recepções
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aos parlamentares brasileiros e missões no exterior.
Aí há de se perguntar se não há um excesso de rigor
e preciosismo nesta obrigação
Também são absurdas as críticas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de que o Brasil carece de
legislação de acesso à informação. A verdade é que
nosso sistema normativo é um dos mais abrangentes
e modernos do mundo nesse sentido. Citamos o principal arcabouço normativo sobre o tema, a legislação
brasileira sobre o tema:
– Lei n° 8.159, de 08/01/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e
dá outras providências.
– Lei n° 8.394, de 30/12/91, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos
documentais privados dos presidentes da República e dá outras providências.
– Decreto n° 4.553, de 27/12/02, que dispõe sobre a
salvaguarda de dados, informações, documentos
e materiais sigilosos de interesse da segurança
da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências.
– Lei n° 11.111, de 05/05/05 (proveniente da MP n°
228, de 09/12/04), que regulamenta a parte ﬁnal
do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5o
da Constituição Federal e dá outras providências.
– Decreto n° 5.301, de 09/12/04, que regulamenta o
disposto na Medida Provisória nº 228, de 9 de
dezembro de 2004, que dispõe sobre a ressalva prevista na parte ﬁnal do disposto no inciso
XXXIII do art. 5o da Constituição, e dá outras
providências.
O que se pretende, com a presente discussão,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é simplesmente
aprimorar um conjunto normativo que já é de qualidade. O risco da aprovação do PLC n° 41, de 2010, na
forma como chegou da Câmara dos Deputados, sem
discussão e de forma temerariamente célere, é promovermos um retrocesso na matéria.
Antes de apresentarmos nosso voto, entretanto,
entendemos conveniente discorrer sobre mais alguns
aspectos do PLC n° 41, de 2010. Pela quantidade de
emendas apresentadas na Comissão de Relações
Exteriores e Segurança Nacional, repetimos, também
se pôde constatar a necessidade de maior debate sobre tema de tamanha relevância. Nesse sentido, ﬁcam
nossas críticas ao regime de urgência, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores.
Sobre essa questão do regime de urgência, eu
gostaria de comentar com V. Exªs minha preocupação
com os rumos do processo legislativo, em função do
uso desse instrumento, que é constitucional e de que
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dispõe o Poder Executivo, qual seja, o de solicitar regime de urgência para determinada matéria.
O que me inquieta é que, assim como tem ocorrido
com as medidas provisórias, a solicitação da urgência
tem se tornado recorrente, especialmente para matérias
de maior importância e conteúdo, quais sejam, as que
exatamente necessitam de aprofundamento de discussão. Na prática, o que era para ser um instrumento de
exceção para casos de urgência e relevância, tornou-se, por determinação do Governo, iniciativa ordinária
comum e descriteriosa.
Assim como o abuso das medidas provisórias
usurpa, em certa medida, o pode legiferante do Congresso Nacional, a contumaz adoção do regime de
urgência usurpa, por inteiro, a imprescindível análise
das comissões temáticas do Parlamento.
É o caso, portanto, de reﬂetirmos também sobre
o assunto, paralela e especialmente, quando condenamos o uso excessivo das medidas provisórias.
Gostaríamos de registrar, ademais, que a aprovação deste projeto pelo Senado Federal sem o devido
debate pode gerar sérias consequências à segurança
nacional, comprometendo interesses de Estado. Tem-se aí, sem dúvida, responsabilidade, responsabilidade
que nós, Senadoras e Senadores, teremos que assumir
perante as futuras gerações.
Em que pese ao inquestionável mérito da iniciativa de lei, dentro do mais alto espírito de transparência
pública típica das principais democracias do mundo,
consideramos relevante, prudente e mais do que necessária a adaptação de seu conteúdo, de modo a
preservar, acima de tudo, a segurança da sociedade e
do Estado brasileiro, instituição esta de natureza permanente e sempre, sempre acima da transitoriedade
e dos interesses especíﬁcos de qualquer governo,
conforme determina a Constituição Federal de 1988,
em seu art. 5o, inciso XXXIII, nos seguintes termos:
Todos têm direito de receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas [ressalvadas]
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Esse é um ditame constitucional.
Trata-se, assim, de interesses nacionais que não
cessam ao longo do tempo. É questão de Estado discriminada textualmente na Constituição Federal, que
não pode ser deliberada pelo Parlamento brasileiro
sem uma análise acurada, mais bem discriminada e
com espírito de responsabilidade pública, sob pena
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de cometermos um equívoco histórico e irreversível
para a segurança da sociedade e a imagem do País.
Em qualquer norma legal, impõe-se, como nós
sabemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a distinção entre questões de Estado, que caracterizam as
relações internacionais, e temas vinculados aos direitos
e garantias fundamentais. Mesmo nos Estados Unidos
da América, onde foi aprovada lei equivalente, existem
restrições de toda ordem ao acesso indiscriminado a
informações sigilosas que possam afetar interesses
vitais daquele país.
O mesmo ocorre no âmbito da legislação vigente
na União Europeia, berço das mais antigas democracias do mundo. Diversas nações da América Latina
aprovaram também leis de acesso, como a Colômbia,
o Chile, o Peru, o Uruguai e o Equador. Já Argentina e Bolívia possuem regulamentos de acesso, mas
não leis especíﬁcas. Mas em nenhum dos casos há
abertura total de acesso a informações, sobretudo
de documentos de Estado. De fato, como já visto, em
nenhum caso, em qualquer grande democracia pelo
mundo, há a desclassiﬁcação absoluta da totalidade
dos documentos sigilosos produzidos, mesmo quando
transcorridas décadas de sua produção.
Aqui eu pediria a atenção de V. Exªs, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para a legislação, para
as mais recentes leis dos Estados Unidos da América
e da União Europeia sobre o tema.
Diziam que os Estados Unidos não tinham, na sua
legislação, mais nenhuma salvaguarda, assim como a
União Europeia. Falsearam a verdade. Reparem que
há exceções, abrandamentos e alternativas.
Ou seja, ao aprovarmos...
Antes disso, podemos ver, pelos slides, que a
Executive Order nº 13.526, do Presidente Barack Obama, de 29 de dezembro de 2009, diz: “Informações não
deverão ser consideradas passíveis de classiﬁcação,
a menos que sua divulgação não autorizada possa,
razoavelmente – vejam o espaço que se tem para,
subjetivamente, se dizer o que é razoável ou não razoável –, causar danos identiﬁcáveis ou descritíveis à
segurança nacional”.
Depois, ainda, a Executive Order 13.526, do Presidente Barack Obama, de 29 de dezembro de 2009,
em “desclassiﬁcação automática”, diz: “Um chefe de
agência poderá isentar a desclassiﬁcação automática
das informações especíﬁcas contidas no § A desta
seção. Tal deliberação deverá ser clara e comprovadamente...”. E aí vêm as outras especiﬁcações.
Ainda do Presidente Barack Obama, a Executive Order 13.526, que, segundo disseram, abria mão
inteiramente das salvaguardas do governo americano
em relação aos seus segredos de Estado:
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Estarão isentos de desclassiﬁcação, em
50 anos, os registros que contêm informações
cuja divulgação, clara e comprovadamente,
revelaram o seguinte:
a) a identidade de uma fonte humana
conﬁdencial ou de uma fonte de inteligência
humana;
b) os principais conceitos de projetos de
armas de destruição de massa.
Registros isentos de desclassiﬁcação automática, nos termos do presente parágrafo,
serão automaticamente desclassiﬁcados em
até 75 anos a partir da data de origem, em 31
de dezembro daquele ano [e aí vem a ressalva], salvo se um chefe de agência proponha,
dentro dos 5 anos da respectiva data inicial,
que informações especíﬁcas sejam isentadas
de desclassiﬁcação em 75 anos e que a proposta seja formalmente aprovada pelo painel
da respectiva agência.
Continua ainda a Executive Order do Presidente
Obama, de 29 de dezembro de 2009: “Qualquer parte
razoavelmente segregada de um registro deverá ser
fornecida para qualquer pessoa que a solicite após a
exclusão das parcelas isentas, nos termos desta subseção” – mais uma vez, ressalvas para defender o Estado.
Vem outro documento da época do Presidente
Bill Clinton, em 1995 – Electronic Freedom of Information Act –, que diz:
O ônus da prova por reter documentos
solicitados cabe ao departamento ou à agência que pretende negar o pedido. Agências
podem negar o acesso a registros ou a parte
de registros que se enquadram dentro de um
rol de isenções. Os funcionários responsáveis
da agência por responder aos pedidos ﬁltram
as solicitações de registros para remover ou
reeditar materiais isentos de divulgação.
As nove categorias de isenção são as seguintes... [Mais uma vez, as exceções durante
o governo do Presidente Bill Clinton.]
Agora vamos passar para a União Europeia,
onde, como diziam, todos os segredos de Estado estavam liberados.
O Council Regulation nº 1.700/03 da União Europeia, que altera o Regulamento nº 354/83, aprovado
pelo Presidente Frattini, em 22 de setembro de 2003:
As exceções de acesso previstas no Regulamento [tal, tal e tal] são aplicáveis por um
período máximo de 30 anos, independente-
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mente do local onde os documentos sejam
armazenados [ou estejam armazenados].
As exceções relativas à proteção da vida
privada ou a interesses comerciais e as disposições especíﬁcas sobre os documentos
sensíveis podem, no entanto, ser aplicadas
após aquele período, se necessário.

Não tem nada de sigilo eterno, que é outra falácia. Em nenhum texto do nosso substitutivo, V. Exªs
vão encontrar este termo: sigilo eterno. Vão encontrar,
sim, o que encontramos em toda legislação da União
Europeia, dos Estados Unidos, de qualquer país, de
salvaguardar os interesses dos Estados nacionais, no
caso, do Estado brasileiro.

Vamos encontrar sempre ressalvas nessas legislações no sentido de defender os interesses dos
Estados nacionais. E continua:

As exceções podem continuar a ser aplicadas em todo ou em parte de um documento
após o período de 30 anos, se as condições
necessárias para a sua aplicação forem satisfeitas.

O Regulamento do Conselho nº 354/83
especiﬁca que o acesso público para certas
categorias de documentos não será autorizado
após 30 anos de sua criação.
[E vem:] Este Regulamento visa estipular
que documentos com valor histórico...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Collor, por favor, vou pedir licença para
interromper V. Exª somente para registrar...
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pois
não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... a presença, em nossas galerias, dos alunos da Universidade Santa Cruz do Sul, campus de
Capão da Canoa.
Sejam bem-vindos.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Meus cumprimentos a todos vocês que estão
nas galerias.
Voltando ao Regulamento da União Europeia
(Council Regulation da União Europeia):
Art. 1º Este Regulamento visa estipular
que documentos com valor histórico ou administrativo deverão ser preservados e disponibilizados aos interessados onde for possível
[e não obrigatoriamente pela via deste ou daquele instrumento].
Continua o documento da União Europeia:
No caso de documentos abrangidos pela
exceção relativa à privacidade e à integridade
do indivíduo [e tal, tal, tal, tal, tal, tal], incluindo
a propriedade intelectual, conforme deﬁnido no
§ 1º do art. 4º, II, do Regulamento nº 1.049, de
2001 [aí vem], as exceções podem continuar
a ser aplicadas em todo ou em parte de um
documento, após o período de 30 anos, se as
condições necessárias para a sua aplicação
forem satisfeitas.

E continua:
O acesso público não deverá ser autorizado para documentos que tenham recebido
a classiﬁcação de acordo com o art. 10 do Regulamento do Conselho nº 3, de julho de 1958,
que implementou [tal, tal, tal] e que ainda não
foram desclassiﬁcados.
E continua ainda o Council Regulation da União
Europeia:
Visando cumprir com a regra de 30 anos
expressa no art. 1º, cada instituição deverá, em
tempo hábil e não excedendo 25 anos da data
de sua criação, examinar todos os documentos
classiﬁcados de acordo com as regras de cada
instituição para deliberar [para deliberar] sobre
a desclassiﬁcação ou não destes. [Mais uma
vez uma ressalva, mais uma vez uma defesa
dos interesses do Estado, no caso, dos Estados que compõem a Comunidade Europeia.]
Os documentos não desclassiﬁcados na
primeira avaliação deverão ser reexaminados
periodicamente, pelo menos a cada 5 anos.
E continua o art. 9º:
Art. 9º Cada instituição poderá adotar
regras internas para a aplicação deste regulamento. [E aí vem, mostrando que não é
obrigatório:]
Quando possível [quando possível], as
instituições deverão tornar públicos os seus
documentos por meio eletrônico [quando possível].
Enﬁm, a título de exemplo cabe, então, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que, ao aprovarmos a versão nos termos do PLC 41, o Brasil será
o primeiro país do mundo a abrir por completo todo o
conteúdo de todos os seus documentos, informações
e segredos de Estado.
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A título de exemplo, cabe lembrar que a desclassiﬁcação automática e a impossibilidade de renovação
dos prazos para se manter informação sigilosa podem
colocar em risco a salvaguarda de vários pontos.
Primeiro – e é isso que nós estamos defendendo que esteja salvaguardado, pois isso é interesse do
Estado brasileiro –, conhecimentos tecnológicos sensíveis, obtidos por conta de pesquisas desenvolvidas
no próprio País que ainda possuem considerável valor
comercial e estratégico, como, por exemplo, na área
espacial e nuclear. Os senhores já imaginaram dar
conhecimento público da tecnologia absorvida pela
Embraer quando do acordo assinado entre o Estado
italiano e o Estado brasileiro para a construção do caça
AMX? Em função dos encontros entre técnicos brasileiros e italianos, em que acontecia essa absorção de
tecnologia por parte dos técnicos brasileiros, é que a
Embraer conseguiu colocar hoje voando o ERJ-145,
o EMB-170 e o EMB-190, vendidos esses aviões em
todo o mundo com tecnologia absorvida pelo Brasil.
Como nós podemos disponibilizar isso para o mundo?
Segundo, planos estratégicos e negociações
diplomáticas que, mesmo se divulgados após vários
anos, possam afetar as relações internacionais do País.
Terceiro, as vulnerabilidades estratégicas do País.
Imaginem uma reunião do alto comando unido das
Forças Armadas, tratando das estratégias de defesa
– onde estarão colocados os pelotões a, b e c, onde
estarão localizados os aviões não tripulados, qual é o
percurso que eles farão para detectar alguma possibilidade de problema nas nossas fronteiras –, e isso
tudo ser colocado na Internet. É possível que nós concebamos algo parecido?
Portanto, são esses três itens que nós desejamos
salvaguardar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Desejamos salvaguardar, no nosso substitutivo, aquilo
que já está salvaguardado – ou estava salvaguardado – no projeto original enviado pelo Presidente Lula
e encaminhado em mãos pela atual Presidenta Dilma
Rousseff, quando era Ministra-Chefe da Casa Civil, ao
então Presidente da Câmara Michel Temer.
O que nós estamos fazendo é recuperando o
projeto inicial, que foi discutido e debatido por mais
de dois anos com a participação de nove Ministros
de Estado e que, em poucas semanas, a Câmara
dos Deputados acolheu emendas que desﬁguraram
inteiramente esse projeto. E pior, aprovaram na outra
Casa um projeto dessa envergadura e importância por
votação simbólica.
Então, o que nós estamos querendo resgatar é o
projeto do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, que
resguarda esse três pontos fundamentais: conhecimentos tecnológicos sensíveis obtidos por conta de pesqui-
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sas desenvolvidas no próprio país que ainda possuem
considerável valor comercial e estratégico, como, por
exemplo, na área espacial e nuclear. Segundo ponto
que precisamos salvaguardar: Planos estratégicos e
negociações diplomáticas que, mesmo se divulgados
após vários anos, possam afetar relações internacionais
do País. E o terceiro ponto que desejamos salvaguardar é a vulnerabilidade estratégica do País.
Acrescente-se a isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o fato de o Brasil ainda carecer de legislação mais profunda, controle mais efetivo e deﬁnição
mais clara de atribuições relacionadas às atividades
de inteligência, hoje exercidas desarticuladamente
por diversos órgãos federais e estaduais, sem uma
autêntica e bem deﬁnida política nacional. O produto
dessas atividades (em conjunto com o conhecimento
tecnológico, de defesa e o produzido pela diplomacia)
constitui a fonte principal das informações e dos documentos sigilosos do Estado brasileiro.
O próprio Projeto inicial do Poder Executivo, o
Projeto do Presidente Lula e da Presidenta Dilma
Rousseff, que estamos recuperando nesse substitutivo, consubstanciado no PL n° 5.228, de 2009, contempla a hipótese de prorrogação de prazo de sigilo
de documentos cuja divulgação possa por em risco a
segurança do Estado e da sociedade. É o que dispõe o
inciso III, do § 2o, do art. 30, segundo o qual é possível:
Prorrogar o prazo de sigilo de informação
classiﬁcada como ultrassecreta, sempre por
prazo determinado, enquanto o seu acesso
ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do
território nacional ou grave risco às relações
internacionais do País.
Ora, não podemos, sob pena de pormos em risco
os mais altos interesses nacionais, simplesmente eliminar essa perspectiva de prorrogação de prazo, sempre
por tempo limitado, para determinados documentos.
Concordamos plenamente com a proposta do Poder
Executivo, com a proposta do Ex-Presidente Lula e da
Presidenta Dilma Rousseff nesse sentido.
Na linha das iniciativas que coadunam com a
preocupação de preservação dos interesses nacionais, e de defesa do Estado e da sociedade, alteramos
o art. 24 do Projeto para resgatar a possibilidade de
que determinados documentos com informações sigilosas (sobretudo as de caráter ultrassecreto, ou cuja
divulgação ameace a segurança nacional) tenham seu
sigilo prorrogado por mais de uma vez. Aﬁnal, seja no
campo das relações exteriores, seja sob a égide da
defesa nacional, documentos são produzidos com o
objetivo de informar os tomadores de decisão do mais
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alto nível, incorporando informações sensíveis e cuja
divulgação, ainda que décadas depois de geradas,
possam acarretar desconforto diplomático perante
atuais parceiros e prejuízos aos interesses nacionais.
Preocupou-nos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no PLC n° 41, de 2010, o excesso em se tomar
públicas informações cuja natureza seja eminentemente sigilosa em qualquer nação do globo. Destacamos
aqui aquelas oriundas de comunicação entre a chancelaria e as missões diplomáticas, as produzidas no
âmbito da Defesa e das Forças Armadas (como os
planos militares e a doutrina de emprego das Forças),
os dados sensíveis na área de pesquisa tecnológica
de ponta e o conhecimento produzido pelos serviços
secretos. A divulgação de informações com esse teor,
principalmente em um futuro que desconhecemos, é
uma temeridade que não podemos patrocinar.
Também nesse caso, a proposta do Poder Executivo – essa proposta do Ex-Presidente Lula e da Presidente Dilma Rousseff – parece ser mais apropriada,
pois estabelece no § 2o, do art. 6o, do PL n° 5.228, de
2009 – que é esse projeto do Ex-Presidente Lula e da
Presidenta Dilma Rousseff – que, para cumprimento
do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas
deverão utilizar-se de todos os meios e instrumentos
legítimos de que dispuserem, preferencialmente [e
não obrigatoriamente] sítios oﬁciais da rede mundial
de computadores.
No que concerne aos procedimentos de acesso
a informação, ao analisarmos os recursos previstos
no Projeto, entendemos que a melhor redação do art.
17, do PLC n° 41, de 2010, seria aquela do art. 14, do
PL n° 5.228, de 2009, o projeto original do Executivo
– volto a dizer – projeto esse do Ex-Presidente Lula e
da Presidenta Dilma Rousseff. Procedemos, então, ao
referido ajuste, com base no projeto original, recuperando no Substitutivo a idéia original do Poder Executivo.
Alteração por nós proposta que consideramos
ser merecedora, data venia, da máxima atenção é
no sentido de se manter no texto legal o grau de sigilo
conﬁdencial. A matéria foi objeto de preocupação dos
Srs. Senadores em suas emendas, em número de 20.
Os Srs. Senadores integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional apresentaram 20
emendas e, na grande maioria dessas emendas, havia
a preocupação em relação à introdução ou reintrodução
do caráter ou do grau conﬁdencial. Foi objeto dos Srs.
Senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em suas emendas, de modo que entendemos que deva ser considerada com muita atenção.
Tradicionalmente, os documentos sigilosos produzidos no Brasil podem ser classiﬁcados em quatro
graus: reservado, conﬁdencial, secreto e ultrassecreto.
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O PLC n° 41, de 2010, em seu art. 24, havia simplesmente excluído o grau conﬁdencial. Ora, percebemos
logo em uma primeira análise os problemas que daí
adviriam, tanto no campo doméstico quanto no que
concerne às relações internacionais do Brasil.
Do ponto de vista procedimental interno, a eliminação do grau de sigilo conﬁdencial provocaria grande
confusão relacionada à reclassiﬁcação dos documentos
já existentes. Ora, a maioria dos documentos classiﬁcados o é como conﬁdencial. Sob uma perspectiva
prática, teríamos um verdadeiro caos instalado para o
tratamento dos atuais documentos conﬁdenciais. Seriam
reclassiﬁcados como reservados ou como secretos?
Quem os reclassiﬁcaria? E o dispêndio de tempo, recursos materiais e pessoais para revisar todos esses
documentos? Ademais, a mudança na lei exigiria também complexa revisão doutrinária em distintos níveis,
que muito prejudicaria as atividades dos diversos órgãos que trabalham com material classiﬁcado.
Ademais, a mudança na lei exigiria também complexa revisão doutrinária em distintos níveis, que muito prejudicaria as atividades dos diversos órgãos que
trabalham com material classiﬁcado. A manutenção
do caráter conﬁdencial de determinados documentos
e informações tem por objetivo, além disso, dar maior
ﬂexibilidade ao agente público na classiﬁcação e evitar
problemas com aqueles existentes.
Se internamente haveria problemas operacionais
e doutrinários, no plano internacional o Brasil correria o
risco de ser responsabilizado por descumprir acordos
celebrados sobre salvaguarda de assuntos sigilosos.
Tramitam na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, por exemplo, dois acordos que deveremos
em breve estar apreciando com países, e que tratam
especiﬁcamente de salvaguarda de informações que
sejam trocadas entre o Brasil e esses dois outros países. Aﬁnal, há acordos e tratados internacionais que já
estão em vigência, em que consta essa classiﬁcação
e cuja alteração demandaria novas tratativas com os
respectivos Estados, podendo, inclusive, haver responsabilização do Estado brasileiro no plano internacional.
Uma última observação, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, sobre o grau do sigilo conﬁdencial é
fruto da resposta ao Requerimento de Informações
que ﬁzemos ao Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).
E aí vem a transcrição do ofício do Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional, General Elito.
Diante do questionamento que nós ﬁzemos a S. Exª
o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional sobre a quantidade de documentos sigilosos
disponíveis naquele Ministério, a resposta foi de que
há 2 (dois) documentos classiﬁcados como ultrasse-
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cretos; 4.116 secretos; 56.644 conﬁdenciais; e 8.344
reservados. Assim, dos 69.106 documentos sigilosos
do GSI, os conﬁdenciais correspondem a cerca de 82%
do total. A situação não é diferente nos outros órgãos
do Sistema Brasileiro de Inteligência.
Ora, o que acontecerá com todos esses documentos conﬁdenciais, caso a lei seja aprovada como
está? A única possibilidade é que sejam desclassiﬁcados automaticamente, o que geraria caos absoluto
no sistema. E sendo desclassiﬁcados, não se estaria
expondo informações sigilosas sem qualquer critério
de desclassiﬁcação? Aﬁnal, de uma hora para outra,
um documento classiﬁcado como conﬁdencial se tornaria automaticamente público, comprometendo uma
série de questões de segurança de Estado e da própria sociedade.
Portanto, entendemos que carecia um pequeno
ajuste no art. 18 do PL 5.228, de 2009, na forma do
texto proposto no substitutivo apresentado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acatando, inclusive, emendas dos Senadores integrantes
daquela Comissão. Inserimos, assim, no Substitutivo,
o grau de sigilo conﬁdencial, atribuindo-lhe o prazo de
10 anos de classiﬁcação sigilosa.
Na parte em que o Projeto trata dos procedimentos de classiﬁcação, reclassiﬁcação e desclassiﬁcação,
percebemos alguns equívocos no que concerne à lógica da classiﬁcação das informações e às pessoas
competentes para classiﬁcar. No art. 27 do Projeto, a
classiﬁcação de um documento é atribuída eminentemente com base no nível hierárquico de quem a classiﬁca. Ora, decisivo na classiﬁcação é o conteúdo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador, pediria a V. Exª licença para registrar e agradecer a presença no Plenário desta Casa
do Conselho Internacional das Treze Avós Indígenas,
que participam do Congresso da Paz que se realiza
aqui, em Brasília. Estão sentadas na galeria de honra
e ao fundo do Plenário.
Sejam muito bem-vindas a nossa Casa e nossas
congratulações! (Palmas.)
Peço a V. Exª também que pudesse concluir.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Estou encerrando, Sr. Presidente. Muito obrigado a V. Exª
pela paciência e pela tolerância.
No art. 27 do Projeto, a classiﬁcação de um documento é atribuída eminentemente com base no nível hierárquico de quem a classiﬁca. Ora, decisivo na
classiﬁcação é o conteúdo da informação e não o nível
hierárquico do responsável pela classiﬁcação. O que
importa é o seu conteúdo.
Para sanear essa situação, inserimos no Substitutivo parágrafos em que são dadas orientações gerais
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para que se possa classiﬁcar documentos nos distintos
graus, de acordo com o conteúdo da informação neles
contida. Esse rol, entretanto, não é exaustivo.
A atribuição do grau de sigilo, portanto, decorre
do conteúdo da informação mais que da condição de
seu classiﬁcador.
De acordo com o disposto na proposição, o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
– que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) –, o do Departamento de Polícia
Federal (DPF) ou Secretário da Receita Federal do
Brasil (RFB), entre outros, estes – o Diretor-Geral da
Abin, o Diretor-Geral da Polícia Federal e o Secretário
da Receita Federal –, pelo PLC nº 41, eles não teriam
competência para classiﬁcar um documento como ultrassecreto, ao passo que titulares de secretarias da
Presidência da República a teriam. Vejam o perigo.
Nesse sentido, questiona-se mesmo se aquelas autoridades poderiam ter acesso a documentos ultrassecretos nos termos do projeto.
Claro que é importante que conste na lei quem
tem competência para classiﬁcar um documento. Acompanhamos essa preocupação do Poder Executivo, endossada no PLC, a bem da verdade, n° 41, de 2010,
e assinalada nas emendas propostas pela Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ampliando
o rol dos que podem classiﬁcar no grau ultrassecreto
e a disposição sobre o critério da natureza da matéria
classiﬁcada. No caso das autoridades competentes para
classiﬁcar como ultrassecreto, além das autoridades
referidas na versão inicial, acrescentamos o Chefe do
Estado-Maior Conjunto da Defesa (que tem o mesmo
status dos Comandantes das Forças singulares) e os
titulares dos órgãos da Administração Pública que
compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).
Se não o ﬁzéssemos, o Diretor-Geral da Abin, órgão
central do Sisbin, como já dissemos, não teria competência para classiﬁcar os documentos no mais alto
grau, também tampouco o teriam seus congêneres de
outros órgãos da comunidade de inteligência, o que
beiraria o absurdo. Nos incisos II e III do mesmo art.
27 do PLC 41, de 2010 (art. 22 do Substitutivo), ajustamos o texto para que ﬁque mais claro quem pode
classiﬁcar documentos nas categorias secreto, conﬁdencial e reservado.
Ainda no que concerne a aspectos relacionados
ao sigilo, entendemos por bem acolher a posição defendida pela Comissão de Ciência e Tecnologia, pela
supressão do parágrafo único do art. 28 do PLC n° 41,
de 2010 (de mesmo texto do parágrafo único do art. 23
do PL n° 5.228, de 2009), segundo o qual a decisão
de se classiﬁcar informação em qualquer grau de sigilo
será mantida no mesmo grau de sigilo da informação
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classiﬁcada. Argumentou-se, naquela Comissão, ser o
referido parágrafo incompatível com o texto do caput
do artigo. Entretanto, uma vez que qualquer emenda
aprovada que não fosse de redação poderia ocasionar
o retorno do projeto à Câmara dos Deputados, optou-se, naquela ocasião, pela alternativa da aprovação
do texto do PLC n° 41, de 2010, como se encontrava,
recomendando-se o veto do referido parágrafo único
por parte da Presidenta da República. Como apresentaremos substitutivo, pareceu-nos de bom alvitre
acompanhar o proposto pela Comissão de Ciência e
Tecnologia e já suprimir o parágrafo.
Um último ajuste que julgamos essencial encontra-se nas disposições ﬁnais e transitórias. Naquele
capítulo, chamaram nossa atenção os dispositivos
referentes à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída para acompanhar a classiﬁcação das informações sigilosas. Aprimoramos o texto,
primeiramente, instituindo a Comissão no âmbito da
Presidência da República, sob a coordenação do Senhor Vice-Presidente da República, e não da Casa
Civil. Entendemos que Sua Excelência é, depois do
Supremo Mandatário, a autoridade mais legítima para
estar à frente de Comissão tão importante para os interesses do Estado e que reúna Ministros e demais
autoridades da República.
O texto original não é claro no que concerne à
composição da Comissão, o que não é aceitável pela
boa técnica legislativa. Assim, elencamos os membros
natos do Colegiado e os representantes indicados pelos Poderes Legislativo e Judiciário e pelo Ministério
Publico. No caso dos referidos representantes, foi-lhes
atribuído mandato com possibilidade de recondução,
para se garantir maior segurança para os trabalhos
da Comissão. Inserimos, ainda, a possibilidade de o
Presidente da República designar membros ad hoc
para as reuniões da Comissão, quando o julgar conveniente, de acordo com a temática e o conteúdo das
informações cujo sigilo será avaliado.
No que concerne às competências da Comissão,
ajustamos o texto para adequá-lo a um princípio básico de salvaguarda de assuntos sigilosos: só quem
pode reclassiﬁcar ou desclassiﬁcar uma informação
ou documento sigilosos é aquele que o classiﬁcou
ou autoridade hierarquicamente superior àquele que
classiﬁcou. Isso está inclusive assinalado no caput
do art. 24 do PL n° 5.228, de 2009 – o projeto original
do governo – projeto, volto a frisar, do ex-Presidente
Lula e da Presidenta Dilma Rousseff –, ao estabelecer claramente que a classiﬁcação das informações
será reavaliada pela autoridade classiﬁcadora ou por
autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de oﬁcio, nos termos e prazos previstos
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em regulamento, com vistas à sua desclassiﬁcação ou
redução do prazo de sigilo. Acompanhamos o proposto
pelo Poder Executivo nesse sentido.
A hipótese de a Comissão ter competência para
rever a classiﬁcação de informações ultrassecretas
(ou prorrogá-la) vai de encontro não só a esse princípio fundamental, mas também ao da hierarquia na
Administração Pública. Veja-se, por exemplo, que um
documento extremamente sensível para ser classiﬁcado como ultrassecreto pelo então querido e saudoso
Senhor Presidente da República, Juscelino Kubitschek, somente poderia ser desclassiﬁcado por Sua
Excelência ou um sucessor seu, jamais por um grupo
hierarquicamente inferior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Collor, eu pediria a V. Exª para terminar o seu parecer, porque V. Exª vai ter oportunidade
de prestar esclarecimentos que vão ser pedidos.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Eu
agradeço a V. Exª, Presidente, e encerro, em dois minutos, com a sua aquiescência. Obrigado.
Daí entendermos que a principal tarefa da Comissão deve ser avaliar as informações classiﬁcadas
e propor sua reclassiﬁcação, desclassiﬁcação ou prorrogação do prazo de sigilo.
Enﬁm, são esses os ajustes propostos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Salvo esses aspectos, nós reproduzimos no substitutivo o inteiro teor do projeto original encaminhado
ao Congresso Nacional pelo ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e pela Presidenta Dilma Rousseff, enquanto Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência,
pois pareceu-nos o mais apropriado e o que encontra
acolhida nas emendas dos Srs. Senadores.
Voto.
Em face do exposto, Sr. Presidente, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010,
nos termos da emenda a seguir, restando prejudicadas as emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Ciência
e Tecnologia, rejeitadas as emendas nºs 1, 2 e 3, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
acatadas as emendas nºs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19 e 20, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, e parcialmente as emendas nºs 4, 5,
6, 15, 16 e 17, da mesma Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na forma do substitutivo que
se segue, e que consta do relatório distribuído aos Srs.
Senadores, juntamente com os quadros comparativos
entre as proposições em debate.
Solicito assim, Sr. Presidente, para efeito de publicação e registro nos Anais da Casa, que V. Exª considere como lido na íntegra o parecer apresentado.
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A critério a Presidência, Sr. Presidente, ﬁco à
disposição, para oportunamente esclarecer eventuais
dúvidas e questionamentos das Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela paciência do Sr. Presidente José Sarney.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PARECER DO
SR. SENADOR FERNANDO COLLOR.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
PARECER Nº

, DE 2011

De Plenário, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara
no 41, de 2010 (no 219, de 2003, na origem),
do Deputado Reginaldo Lopes, que regula
o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3° do
art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de
5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Relator: Senador Fernando Collor
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) no 41, de
2010, de autoria do Deputado Reginaldo Lopes (PT/
MG), visa a regular o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art.
37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal, bem
como a alterar a Lei no 8.112, de 1990, revogar a Lei
no 11.111, de 2005, e revogar dispositivos da Lei no
8.159, de 1991.
Trata-se de substitutivo aprovado pela Câmara
dos Deputados, apresentado ao Projeto de Lei no 219,
de 2003, do Deputado Reginaldo Lopes, ao qual foi
apensado o Projeto de Lei no 5.228, de 2009, remetido ao Congresso pelo Executivo Federal. Embora o
projeto de iniciativa parlamentar tivesse precedência
regimental por ser mais antigo, o substitutivo, em grande parte, incorporou as contribuições da proposição
oriunda do Poder Executivo.
O objetivo da proposição é o de estabelecer os
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo a garantir
o acesso de qualquer cidadão ou entidade às informações e documentos públicos dos diversos órgãos
integrantes da administração direta e indireta.
Depois de aprovada na Câmara dos Deputados,
a proposição foi apreciada por três das comissões
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permanentes do Senado Federal – de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Legislação Participativa
(CDH); de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); e
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT).
A matéria foi enviada, posteriormente, ao exame
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) desta Casa, onde recebeu vinte emendas.
Nas três comissões permanentes do Senado por
onde já tramitou, o Projeto recebeu emendas apenas
na CCT, todas de redação. A Emenda no 1-CCT dá
nova redação ao inciso III do art. 27, dispondo: “no
grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção,
comando ou cheﬁa, nível DAS 101.5, ou superior, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de
hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação especíﬁca de cada órgão ou entidade, observado
o disposto nesta Lei”.
Já a Emenda no 2-CCT altera o § 1o do art. 35 do
Projeto, propondo o seguinte texto:
A Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, instituída pela presente Lei, decidirá, no âmbito da administração pública
federal, sobre o tratamento e a classiﬁcação
de informações sigilosas e terá competência
para... (NR).
A Emenda no 3-CCT dá nova redação ao inciso
III do art. 35 do Projeto, e acrescenta um novo § 2o ao
dispositivo, renumerando-se os subsequentes, “para
prorrogar o prazo de sigilo de informação classiﬁcada
como ultrassecreta, sempre por prazo determinado,
enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações
internacionais do País, observado o prazo previsto no
§ 1o do art. 24 e dispor que o prazo referido no inciso
III ﬁca limitado a uma única renovação”.
Por último, a Emenda no 4-CCT altera o § 4o do
art. 35, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de dois
anos para seus integrantes e demais disposições desta
Lei”. Apenas insere o mandato de dois anos, previsto
no art. 39, neste art. 35.
Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, o Presidente avocou a relatoria e, na reunião
do dia 25 de agosto, apresentou Relatório. Na mesma data, foi concedida vista coletiva, o que motivou a
apresentação, pelos membros da CRE, das seguintes
emendas:

OUTUBRO 2011
43750

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 26

1. Do Senador Sérgio Souza:
o

o

o

a. Emenda n 1: altera o § 1 do art. 6 do Substitutivo,
estabelecendo que o “acesso à informação previsto no caput não compreende as informações
referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁcos ou tecnológicos cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado, nem as informações que violem o voto
secreto nas sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que deverão ser apagadas
após a proclamação do resultado, se a votação
ocorrer pelo sistema eletrônico, ou incineradas,
se realizada por meio de cédula”.
b. Emenda no 2: inclui o § 4o ao art. 15 do Substitutivo,
estabelecendo que “na hipótese de o acesso à
informação ter sido negado por órgão público ou
entidade de que tratam os artigos 1o e 2o desta
Lei, não integrantes da estrutura do Poder Executivo Federal, os procedimentos para interposição e apreciação do recurso serão os deﬁnidos
em regulamento, aplicando-se, no que couber,
o disposto nesta Seção”.
c. Emenda no 3: inclui o inciso IX ao art. 20 do Substitutivo apresentado por este Relator, estabelecendo
como imprescindíveis à segurança do Estado e
da sociedade as informações que possam “violar,
na atividade legislativa das Casas do Congresso
Nacional, a sessão ou voto deﬁnidos como secretos pela Constituição Federal”.
d. Emenda no 4: altera a redação do § 2o do art. 21 do
Substitutivo, dispondo que “os prazos de classiﬁcação poderão ser prorrogados uma vez, por
igual período, à exceção dos documentos classiﬁcados como ultrassecretos ou secretos, para
os quais não haverá limite de prorrogação”.
e. Emenda no 5: altera a redação do § 5o do art. 21 do
Substitutivo, prescrevendo que “transcorrido o prazo de classiﬁcação ou consumado o evento que
deﬁna o seu termo ﬁnal, a informação tornar-se-á
automaticamente de acesso público, à exceção
dos documentos que sejam reclassiﬁcados para
grau de sigilo inferior ou sobre o qual a autoridade competente tenha decidido pela prorrogação
da classiﬁcação de sigilo vigente”.
f. Emenda no 6: dá nova redação ao inciso II do art.
24 do Substitutivo, estabelecendo que, para classiﬁcar no grau de secreto, são competentes “as
autoridades referidas no inciso I, os presidentes
das Casas do Congresso Nacional e de suas comissões permanentes quanto às sessões e votações deﬁnidas como secretas pela Constituição
Federal, os titulares de autarquias, fundações ou
empresas públicas e sociedades de economia
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mista, e as autoridades que exerçam funções
de direção, comando ou cheﬁa, de hierarquia
equivalente ou superior ao nível DAS 101.5, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
de acordo com regulamentação especíﬁca de
cada órgão ou entidade, observado o disposto
nesta Lei”.
g. Emenda no 7: dá nova redação ao art. 26 do Substitutivo, dispondo que “a classiﬁcação das informações será reavaliada pela autoridade classiﬁcadora ou por autoridade hierarquicamente
superior, mediante provocação ou de ofício, nos
termos e prazos previstos em regulamento, com
vistas a sua desclassiﬁcação ou redução do grau
de sigilo, observado o disposto no art. 21”.
h. Emenda no 8: altera o inciso IX do art. 32 do Substitutivo, dispondo que haja na composição da
Comissão Mista de Reavaliação de Informações,
“dois membros do Senado Federal e dois membros da Câmara dos Deputados, eleitos pelas
respectivas Casas”.
2. Do Senador Marcelo Crivella:
a. Emenda no 9: suprime “os §§ 2o e 3o do art. 7o do
PLC no 41, de 2010, renumerando-se os §§ 4o,
5o e 6o como §§ 2o, 3o e 4o respectivamente”.
b. Emenda no 10: altera a redação do caput do art. 11
do PLC no 41, de 2010, dispondo que “o órgão
ou entidade pública deverá autorizar ou conceder
o acesso à informação disponível, ressalvadas
aquelas consideradas sigilosas, imprescindíveis à
segurança da sociedade e do Estado, bem como
das que possam violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de terceiros”.
c. Emenda no 11: altera o § 1o do art. 24 do PLC em
apreço, estabelecendo os seguintes prazos para
a manutenção dos documentos sob sigilo: “I – ultrassecreto: máximo de trinta anos; II – secreto:
máximo de vinte anos; III – conﬁdencial: máximo de dez anos; e IV – reservado: máximo de
cinco anos”.
d. Emenda no 12: suprime “o § 3o do art. 24 do PLC no
41, de 2010, renumerando-se os demais”, sob a
justiﬁcação de que o parágrafo, que dispõe sobre a possibilidade de o termo ﬁnal de restrição
de acesso ﬁcar vinculado a determinado evento,
“encerra elevado subjetivismo, incompatível com
a delicadeza do tema tratado pela proposição”.
e. Emenda no 13: dá nova redação ao § 4o do art. 24 do
PLC no 41, de 2010, estabelecendo que, “transcorrido o prazo de classiﬁcação, a informação
tornar-se-á, automaticamente, de acesso público”.
f. Emenda no 14: suprime o inciso II do art. 30 do PLC
em apreço, renumerando o seu inciso III como
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inciso II. O referido inciso dispõe que “a autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará,
anualmente, em sítio à disposição na internet e
destinado à veiculação de dados e informações
administrativas... rol de documentos classiﬁcados em cada grau de sigilo, com identiﬁcação
para referência futura”. Sua Excelência justiﬁca
a supressão sob o argumento de que se tem por
ﬁm “evitar que um simples rol venha a identiﬁcar
assuntos ou temas sigilosos na internet, aspecto que poderá comprometer a segurança das
informações contidas nos documentos a que se
refere o inciso II do art. 30”.
g. Emenda no 15: dá ao inciso III do § 1o do art. 35 do
PLC no 41, de 2010, nova redação, suprimindo
a expressão “limitada a uma única renovação”
para o prazo de classiﬁcação dos documentos
ultrassescretos. O referido inciso passa a ter a
seguinte redação: “III – prorrogar o prazo de sigilo
de informação classiﬁcada como ultrassecreta,
sempre por prazo determinado, enquanto o seu
acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça
externa à soberania nacional ou à integridade
do território nacional ou grave risco às relações
internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24”.
h. Emenda no 16: acrescenta os §§ 5o e 6o ao art. 35
do PLC no 41, de 2010, com a seguinte redação:
“§ 5o O ato da Comissão, no uso da competência de que tratam os incisos I e II do § 1o deste
artigo, deverá ser justiﬁcado; § 6o Para a prorrogação de que trata o inciso III do § 1o deste
artigo o órgão interessado na manutenção do
sigilo deverá apresentar as justiﬁcativas para
a prorrogação, as quais serão apreciadas pela
Comissão, sendo que, se a decisão for contrária,
deverá ser justiﬁcada”.
3. Do Senador Blairo Maggi:
a. Emenda no 17: altera o caput e o § 1o do art. 24 do
PLC no 41, de 2010, acrescenta-lhe § 2o e renumera os demais, com a seguinte redação: “Art. 24.
A informação em poder dos órgãos e entidades
públicas, observado o seu teor e em razão de
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classiﬁcada como
ultrassecreta, secreta, conﬁdencial ou reservada.
§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso
à informação, conforme a classiﬁcação prevista
no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: I – ultrassecreta: 50
(cinquenta) anos: II – secreta: 30 (trinta) anos: III
– conﬁdencial: 20 (vinte) anos; IV — reservada:
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10 (dez) anos. § 2o Os prazos de classiﬁcação
poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, à exceção dos documentos classiﬁcados
como ultrassecretos, para os quais não haverá
limite de prorrogação.
b. Emenda no 18: altera o § 2o do art. 8o do PLC no
41, de 2010, com a seguinte redação: § 2o Para
cumprimento do disposto no caput, os órgãos e
entidades públicas poderão utilizar os meios e instrumentos legais de que dispuserem, sendo-lhes
facultada a divulgação em sítios oﬁciais da rede
mundial de computadores (internet) de acordo
com suas possibilidades e sem comprometer a
atividade-ﬁm prestada pelo órgão.
c. Emenda no 19: suprime os §§ 4o, 5o e 6o do art. 7o
do PLC no 41, de 2010.
d. Emenda no 20: altera o caput do art. 8o do PLC no
41, de 2010, com a seguinte redação: Art. 8o.
Cabe aos órgãos e entidades públicas divulgar
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, informações de interesse coletivo ou
geral, de acordo com procedimentos a serem
estabelecidos pelo órgão especíﬁco.
Devido à aprovação de requerimento para tramitação em regime de urgência, o Projeto foi remetido
diretamente ao Plenário.
É o relatório.
II – Análise
A ﬁm de facilitar a exposição e a compreensão
do parecer, antecipamos que, na conclusão deste Relatório, apresentaremos novo Substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara no 41, de 2010.
Por isso, ainda como informação preliminar, esclarecemos que as emendas aprovadas pela CCT
resultarão prejudicadas, nos termos regimentais. Não
obstante, as ideias ali dispostas foram incorporadas
ao texto alternativo.
No que concerne às emendas apresentadas no
âmbito da CRE, todas de mérito, observou-se a signiﬁcativa preocupação dos ilustres Senadores em melhorar o PLC no 41, de 2010, tornando-o mais adequado
à realidade brasileira e garantindo a preservação do
sigilo das informações cuja divulgação possa por em
sério risco a segurança da sociedade e do Estado e
os mais elevados interesses nacionais.
Assim, as Emendas no s 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14 e
18 aprimoram o PLC em apreço para melhor garantir
o acesso à informação. Sobre as hipóteses de classiﬁcação, casos de desclassiﬁcação e prorrogação de
prazos, versam as Emendas no 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19 e 20. Note-se, nesses casos, a preocupação dos Senhores Senadores tanto com a clareza
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nos prazos quanto com a manutenção do nível conﬁdencial. A Emenda no 8 faz ajuste que entendemos
importante para dar maior legitimidade à participação
do Poder Legislativo na Comissão de Reavaliação de
Informações, de modo que a proposta foi incorporada
ao Substitutivo. E a Emenda no 9 relaciona-se ao desmembramento das informações fornecidas.
Acatamos as Emendas nos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19 e 20, e parcialmente as Emendas nos 4, 5,
6, 15, 16 e 17, adaptando-as ao novo texto do Substitutivo e atendendo, a nosso ver, o desejo de seus
proponentes. Rejeitamos as Emendas no s 1, 2 e 3.
Portanto, ﬁzemos os ajustes no PLC no 41, de
2010, de acordo com as emendas propostas pelos
ilustres senadores membros da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e com base nas reﬂexões
já apresentadas no Relatório lido em 25 de agosto último. Entendemos que, para isso, o novo Substitutivo
é a alternativa ideal.
O que pudemos observar em todas as emendas
apresentadas é a aproximação da perspectiva de Suas
Excelências com a posição inicial do Poder Executivo,
expressa no Projeto de Lei no 5.228, de 2009. Diante
desse quadro, entendemos que o mais apropriado é
acompanharmos a posição inicial do Governo, conforme disposto no PL no 5.228, de 2009, encaminhado ao
Congresso Nacional pela então Ministra Chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, com alguns pequenos ajustes.
Cabem, dessa maneira, algumas considerações
sobre o referido PL no 5.228, de 2009. A matéria da
proposição em apreço foi amplamente discutida por
especialistas do Poder Executivo, ouvida a sociedade
civil, chegando-se a um texto ﬁnal subscrito pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva e pelos então Ministros
Dilma Rousseff (à época na Casa Civil), Tarso Genro
(Justiça), Celso Amorim (Relações Exteriores), Nelson
Jobim (Defesa), José Antonio Dias Toffoli (Advocacia
Geral da União), Paulo Vannuchi (Direitos Humanos),
Jorge Armando Felix (Gabinete de Segurança Institucional), Franklin Martins (Comunicação Social) e Jorge Hage (Controladoria Geral da União). Destacamos
alguns pontos que constam da Exposição de Motivos
Interministerial, que se coadunam com tudo que tenho
até aqui defendido e mostram que essa versão original
do governo está longe de poder ser considerada um
retrocesso ou antidemocrática. Citamos, portanto, a
Exposição de Motivos do PL no 5.228, de 2009:
“O anteprojeto ora encaminhado é resultado de aprofundada discussão travada no
âmbito de grupo formado por representantes
dos Ministérios co-autores, e de órgãos a eles
relacionados, para estudo de propostas de normatização do tema enviadas originalmente à
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Casa Civil pela Controladoria-Geral da União,
a partir de debates havidos no seio do Conselho da Transparência Pública e Combate à
Corrupção, bem como pelo Ministério da Justiça, além de outras contribuições.”
“A proposta cria mecanismos claros e
efetivos para garantir o acesso à informação
pública e, ao mesmo tempo, estabelece critérios para proteção das informações pessoais e
sigilosas, assim compreendidas apenas aquelas imprescindíveis à segurança da sociedade
e do Estado.”
“A restrição do acesso somente será permitida em caso de informações pessoais ou
imprescindíveis à segurança da sociedade e
do Estado, caso em que a restrição será imposta por meio de classiﬁcação da informação
como sigilosa, mediante decisão devidamente
fundamentada e a adoção do critério menos
restritivo possível para a deﬁnição do grau de
sigilo que lhe será atribuído. Mesmo assim,
será assegurado ao cidadão o acesso à parte não sigilosa, caso o sigilo abranja apenas
parte do documento que contém a informação.”
“(...) Matérias que até então vinham sendo tratadas em normas inferiores são, agora,
submetidas ao debate democrático no Congresso Nacional. Tão importante quanto debater com a sociedade sobre o direito de acesso
a informações é debater os limites do sigilo
imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado.”
“Na seção de disposições gerais, em
consonância com as mais avançadas legislações sobre a matéria, estabelece o anteprojeto
que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação
dos direitos humanos, praticadas por agentes
públicos ou a mando de autoridades públicas,
não poderão ser objeto de qualquer restrição
de acesso.”
“O acesso a informação pública. portanto.
como expressão de transparência pública, deve
não apenas compreender a acessibilidade das
informações, mas, também, a garantia de que
o ambiente onde são geradas tais informações
não seja contaminado por ações de corrupção,
abusos e desmandos.”
O Substitutivo que agora proponho reproduz em
sua quase totalidade o texto inicial do PL no 5.228, de
2009, aprimorando diversos aspectos do PLC no 41,
de 2010, sempre com o objetivo de salvaguardar informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança
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da sociedade e do Estado brasileiros, sem prejudicar
direitos e garantias fundamentais. Nossa preocupação
em seguir praticamente a íntegra do texto do PL no
5.228, de 2009, de autoria do Poder Executivo, deve-se ao fato de entendemos que o mesmo se encontra
mais de acordo com a doutrina e com as tendências
modernas dos regulamentos de sigilo de informações.
Além disso, repetimos, o referido PL é fruto de discussões balizadas envolvendo Ministros e técnicos de diferentes segmentos do Poder Executivo e, ainda, as
contribuições da sociedade civil, chegando-se a um
projeto mais harmônico com a perspectiva do Estado
e da própria sociedade. Os ajustes que ﬁzemos, portanto, foram mínimos, contemplando as proposições
dos Senadores e a posição inicial do Poder Executivo.
Aﬁnal, a proposta original do governo, amplamente debatida no âmbito de 9 (nove) ministérios e com a
participação de instituições da sociedade ligadas ao
tema parece-nos mais apropriada para ser aprovada
nesta Casa Revisora que o texto do PLC no 41, de 2010,
marcado por emendas de toda ordem apressadamente apresentadas na Câmara e que aqui chegam para,
de forma açodada, serem aprovadas sem aprofundamento na discussão. Por isso, o que se deve avaliar
neste momento é: qual a versão mais conﬁável, mais
consubstanciada e com mais compromisso e apego
aos interesses do Estado? A proposta original do governo, amplamente debatida por 9 (nove) ministérios
e por instituições da sociedade, ou aquela oriunda de
emendas apressadamente apresentadas na Câmara
e votada em Plenário simbolicamente por acordo de
lideranças?
Claro que, de forma alguma, a Câmara Alta do
Parlamento pode ignorar sua competência legislativa
e suas responsabilidades para com seu constituinte
maior, os milhões de cidadãos e cidadãs que conﬁaram
a seus representantes eleitos tão nobre missão. Assim
é que, após acurada análise na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional desta Casa e apreciadas
20 emendas apresentadas pelos Senhores Senadores,
entendemos que alguns ajustes deveriam ser feitos na
proposta original do Poder Executivo. O Poder Legislativo, portanto, cumpre sua valiosa tarefa, aprimorando
a proposta do Poder Executivo sem, entretanto, fugir à
essência original da proposta e às preocupações com
os mais elevados interesses da nação.
Muito se tem dito que buscamos aqui protelar a
aprovação deste Projeto. De fato, nosso empenho tem
sido em promover a mais alta discussão da matéria no
Senado, cumprindo atribuição precípua do Parlamento
e evitando o que aconteceu na Câmara, em que projeto
de tamanha relevância foi aprovado sem maiores discussões, a ponto de ser acatado em Plenário por meio
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de votação simbólica oriunda de um acordo de líderes,
o que é inadmissível para uma lei dessa magnitude.
Argumentou-se, ainda, que a Presidenta Dilma
Rousseff iria passar por suposto constrangimento na
Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), sendo questionada sobre a pouca celeridade no
processo de aprovação de norma sobre salvaguarda
de informações. Aconteceu exatamente o contrário. A
Presidenta foi recebida com todas as honras e reconhecida como uma líder mundial. O que se tem dito para
justiﬁcar toda essa pressa na aprovação do projeto, a
ponto de querer suplantar o seu exame por parte da
comissão mais pertinente ao assunto, é de que o Brasil
não dispõe de uma legislação sobre o tema, ainda mais
quando todo o mundo discute, em tempos de cidadania,
a chamada transparência pública, em que estão sendo
adotadas, pelas grandes e principais democracias do
mundo, leis que permitem o total acesso ao completo
conteúdo de todos os documentos públicos, inclusive
pela internet. Argumento este falacioso e marcado, no
mínimo, pela ignorância do assunto.
Percebemos, ainda, ignorância e confusão de alguns críticos deste debate, ao tratarem de forma similar
informações de governo com informações de Estado,
quando aqui no País se disse que nós iríamos estar
em situação vexatória na ONU. De fato, o que se viu foi
exatamente o contrário. Ao lado dos Estados Unidos
da América o Brasil assumiu posição de destaque no
cenário internacional ao lançar a chamada “Parceria
para Governo Aberto”, em 29 de setembro último, em
Nova York. É importante que se esclareça que a iniciativa, subscrita na Declaração de Princípios na ONU e
efetivada nos Planos de Ação nacionais, não se refere,
quando trata do acesso às informações, às questões
de Estado, ou seja, aos documentos e informações de
caráter sigiloso e aos prazos de desclassiﬁcação. O
intuito, que ﬁcou bem claro naquele encontro, relaciona-se ao controle dos atos de gestão administrativa,
especialmente no que tange a orçamentos, licitações,
auditorias, enﬁm, contas públicas. Portanto, há que se
diferenciar, quanto ao que se tratou naquele encontro,
entre segredos de Estado de ações de governo.
O Brasil, portanto, já é um país reconhecido internacionalmente pela transparência na Administração
Pública. Mas, repita-se, há que se diferenciar a divulgação de informações de governo, de caráter administrativo, da preservação de informações de Estado,
que possam comprometer a segurança nacional. A
própria disponibilização de informações na internet,
ﬁcou evidente, não tem absolutamente nada a ver
com documentos sigilosos, e sim com os atos do cotidiano da administração pública visando o combate
à corrupção e à garantia de transparência, inclusive
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por meios de que o Brasil já dispõe, como o Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e o
Portal da Transparência. Esse é o foco da “Parceria
para Governo Aberto” tratado na ONU. Além disso,
vale registrar que em seu discurso de encerramento
do evento, o Presidente Barack Obama foi claro ao
citar apenas 8 países, dos 38 integrantes do Programa, que apresentaram ações reais quanto ao tema:
Brasil, Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África
do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. E voltamos a
ressaltar: em todos esses países, as respectivas leis
voltadas a essa Parceria, basicamente, dizem respeito à abertura de dados públicos de ações de governo, ou seja, transparência das informações da seara
administrativa que de fato interessam à população,
sem nenhuma correlação com segredos ou questões
de Estado. Assim, vale repetir: nesse aspecto, o projeto de lei nada interfere na transparência e acesso a
dados, informações e documentos correntes e típicos
do dia a dia do Governo e da Administração pública.
Para esses, somos amplamente favoráveis à completa
divulgação, inclusive por meio dos sítios oﬁciais dos
órgãos públicos na internet.
Preocupa-nos, não obstante, como se operacionalizará a divulgação automática na internet de todos
os documentos produzidos pela Administração pública
direta e indireta, conforme prevê o PLC no 41, de 2010.
Nesse sentido, qualquer documento corrente, como
um ofício produzido em um gabinete desta Casa, deveria ser publicado na rede mundial de computadores.
Ademais, há de se considerar a total falta de estrutura logística e de pessoal no campo da informática na
grande maioria dos municípios brasileiros.
Também são absurdas as críticas de que o Brasil
carece de legislação de acesso à informação. A verdade é que nosso sistema normativo é um dos mais
abrangentes e modernos do mundo nesse sentido. Citamos o principal arcabouço normativo sobre o tema:
s ,EI No 8.159, de 08/01/91, que dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos
e privados e dá outras providências.
s ,EI N  DE  QUE DISPµE
sobre a preservação, organização e proteção
dos acervos documentais privados dos presidentes da República e dá outras providências.
s $ECRETO N  DE  QUE
dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de
interesse da segurança da sociedade e do
Estado, no âmbito da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.
s ,EI N  DE  PROVENIENTE
da Medida Provisória n° 228, de 09/12/04) que

89

Outubro de 2011

regulamenta a parte ﬁnal do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5° da Constituição
Federal e dá outras providências.
s $ECRETO N  DE  QUE REgulamenta o disposto na Medida Provisória nº
228, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre a ressalva prevista na parte ﬁnal do disposto no inciso XXXIII do art. 5° da Constituição, e dá outras providências.
O que se pretende, com a presente discussão,
é aprimorar um conjunto normativo que já é de qualidade. O risco da aprovação do PL n° 41, de 2010, na
forma como chegou da Câmara dos Deputados, sem
discussão e de forma irresponsavelmente célere, é
promovermos um retrocesso na matéria.
Antes de apresentarmos nosso voto, entretanto,
entendemos conveniente discorrer sobre mais alguns
aspectos do PLC n° 41, de 2010. Pela quantidade de
emendas apresentadas na CRE, repetimos, também
se pôde constatar a necessidade de maior debate sobre tema de tamanha relevância. Nesse sentido, ﬁcam
nossas críticas ao regime de urgência. Gostaríamos de
registrar, ademais, que a aprovação desse projeto pelo
Senado Federal sem o devido debate, pode gerar sérias
consequências à segurança nacional, comprometendo
interesses de Estado. Tem-se aí, sem dúvida, responsabilidade que nós, senadoras e senadores, teremos
que assumir perante as futuras gerações.
Em que pese o inquestionável mérito da iniciativa de lei, dentro do mais alto espírito de transparência
pública típica das principais democracias do mundo,
consideramos relevante, prudente e mais do que necessária a adaptação de seu conteúdo, de modo a
preservar, acima de tudo, a segurança da sociedade
e do Estado brasileiro, instituição esta de natureza
permanente e sempre acima da transitoriedade e dos
interesses especíﬁcos de qualquer governo, conforme
determina a Constituição Federal de 1988, em seu art.
5°, inciso XXXIII, nos seguintes termos: Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
Trata-se, assim, de interesses nacionais que não
cessam ao longo do tempo. É questão de Estado – discriminada textualmente na Constituição Federal – que
não pode ser deliberada pelo Parlamento brasileiro
sem uma análise acurada, mais bem discriminada e
com espírito de responsabilidade pública, sob pena
de cometermos um equívoco histórico e irreversível
para a segurança da sociedade e a imagem do País.
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Em qualquer norma legal, impõe-se a distinção
entre questões de Estado, que caracterizam as relações internacionais, e temas vinculados aos direitos e
garantias fundamentais. Mesmo nos Estados Unidos
da América, onde foi aprovada lei equivalente, existem
restrições de toda a ordem ao acesso indiscriminado
a informações sigilosas que possam afetar interesses
vitais daquele país. O mesmo ocorre no âmbito da legislação vigente na União Europeia, berço das mais
antigas democracias do mundo. Diversas nações da
América Latina aprovaram também leis de acesso, como
a Colômbia, o Chile, o Peru, o Uruguai e o Equador. Já
Argentina e Bolívia possuem regulamentos de acesso, mas não leis especíﬁcas. Em nenhum dos casos
há abertura total de acesso a informações, sobretudo
de documentos de Estado. De fato, como já visto, em
nenhum caso, em qualquer grande democracia pelo
mundo, há a desclassiﬁcação absoluta da totalidade
dos documentos sigilosos produzidos, mesmo quando
transcorridas décadas de sua produção.
A título de exemplo, cabe lembrar que a desclassiﬁcação automática e a impossibilidade de renovação
dos prazos para se manter informação sigilosa, podem
colocar em risco a salvaguarda de: (1) conhecimentos
tecnológicos sensíveis obtidos por conta de pesquisas
desenvolvidas no próprio país que ainda possuem
considerável valor comercial e estratégico como, por
exemplo, na área espacial e nuclear; (2) planos estratégicos e negociações diplomáticas que, mesmo se
divulgados após vários anos, possam afetar relações
internacionais do País; e (3) vulnerabilidades estratégicas do País.
Acrescente-se a isso, o fato de o Brasil ainda carecer de legislação mais profunda, controle mais efetivo
e deﬁnição mais clara de atribuições relacionadas às
atividades de inteligência, hoje exercidas desarticuladamente por diversos órgãos federais e estaduais,
sem uma autêntica e bem deﬁnida política nacional.
O produto dessas atividades (em conjunto com o conhecimento tecnológico, de defesa e o produzido pela
diplomacia) constitui a fonte principal das informações
e dos documentos sigilosos do Estado.
O próprio Projeto inicial do Poder Executivo, consubstanciado no PL n° 5.228, de 2009, contempla a
hipótese de prorrogação de prazo de sigilo de documentos cuja divulgação possa por em risco a segurança
do Estado e da sociedade. É o que dispõe o inciso III
do § 2° do art. 30, segundo o qual é possível prorrogar
o prazo de sigilo de informação classiﬁcada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto
o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça
externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais
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do País. Ora, não podemos, sob pena de pormos em
risco os mais altos interesses nacionais, simplesmente eliminar essa perspectiva de prorrogação de prazo,
sempre por tempo limitado, para determinados documentos. Concordamos plenamente com a proposta do
Poder Executivo nesse sentido.
Na linha das iniciativas que coadunam com a
preocupação de preservação dos interesses nacionais, e de defesa do Estado e da sociedade, alteramos
o art. 24 do Projeto para resgatar a possibilidade de
que determinados documentos com informações sigilosas (sobretudo as de caráter ultrassecreto, ou cuja
divulgação ameace a segurança nacional) tenham seu
sigilo prorrogado por mais de uma vez. Aﬁnal, seja no
campo das Relações Exteriores, seja sob a égide da
Defesa Nacional, documentos são produzidos com o
objetivo de informar os tomadores de decisão do mais
alto nível incorporando informações sensíveis e cuja
divulgação, ainda que décadas depois de geradas,
pode acarretar desconforto diplomático perante atuais
parceiros e prejuízos aos interesses nacionais.
Preocupou-nos, no PLC n° 41, de 2010, o excesso
em se tornar públicas informações cuja natureza seja
eminentemente sigilosa em qualquer nação do globo.
Destacamos aqui aquelas oriundas de comunicação
entre a chancelaria e as missões diplomáticas, as produzidas no âmbito da Defesa e das Forças Armadas
(como os planos militares e a doutrina de emprego das
Forças), os dados sensíveis na área de pesquisa tecnológica de ponta e o conhecimento produzido pelos
serviços secretos. A divulgação de informações com
esse teor, principalmente em um futuro que desconhecemos, é uma temeridade que não podemos patrocinar.
Também nesse caso, a proposta do Poder Executivo parece ser mais apropriada, pois estabelece,
no § 2° do art. 6° do PL n° 5.228, de 2009, que, para
cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar-se de todos os meios e
instrumentos legítimos de que dispuserem, preferencialmente sítios oﬁciais da rede mundial de computadores.
No que concerne aos procedimentos de acesso
a informação, ao analisarmos os recursos previstos
no projeto, entendemos que a melhor redação do art.
17 do PLC n° 41, de 2010, seria aquela do art. 14 do
PL n° 5.228, de 2009. Procedemos, então, ao referido
ajuste, recuperando no Substitutivo a ideia original do
Poder Executivo.
Alteração por nós proposta que consideramos
ser merecedora da máxima atenção é no sentido de
se manter no texto legal o grau de sigilo conﬁdencial.
A matéria foi objeto de preocupação dos Senhores
Senadores em suas emendas, de modo que entendemos que deve ser considerada com muita atenção.
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Tradicionalmente, os documentos sigilosos produzidos no Brasil podem ser classiﬁcados em quatro
graus: reservado, conﬁdencial, secreto e ultrassecreto.
O PLC n° 41, de 2010, em seu art. 24, havia simplesmente excluído o grau conﬁdencial. Ora, percebemos
logo em uma primeira análise os problemas que daí
adviriam, tanto no campo doméstico quanto no que
concerne às relações internacionais do Brasil.
Do ponto de vista procedimental interno, a eliminação do grau de sigilo conﬁdencial provocaria grande
confusão relacionada à reclassiﬁcação dos documentos
já existentes. Ora, a maioria dos documentos classiﬁcados o é como conﬁdencial. Sob uma perspectiva
prática, teríamos um verdadeiro caos instalado para o
tratamento dos atuais documentos conﬁdenciais. Seriam
reclassiﬁcados como reservados ou como secretos?
Quem os reclassiﬁcaria? E o dispêndio de tempo, recursos materiais e pessoais para revisar todos esses
documentos? Ademais, a mudança na lei exigiria também complexa revisão doutrinária em distintos níveis,
que muito prejudicaria as atividades dos diversos órgãos
que trabalham com material classiﬁcado. A manutenção
do caráter conﬁdencial de determinados documentos
e informações tem por objetivo, além disso, dar maior
ﬂexibilidade ao agente público na classiﬁcação e evitar
problemas com aqueles existentes.
Se internamente haveria problemas operacionais
e doutrinários, no plano internacional o Brasil correria o
risco de ser responsabilizado por descumprir acordos
celebrados sobre salvaguarda de assuntos sigilosos.
Aﬁnal, há acordos e tratados internacionais em que
consta essa classiﬁcação e cuja alteração demandaria
novas tratativas com os respectivos Estados, podendo,
inclusive, haver responsabilização do Estado brasileiro
no plano internacional.
Uma última observação sobre o grau de sigilo
conﬁdencial é fruto da resposta ao Requerimento de
Informações que ﬁzemos ao Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI). Diante do questionamento sobre
a quantidade de documentos sigilosos disponíveis
naquele Ministério, a resposta foi de que há 2 (dois)
documentos classiﬁcados como ultrassecretos, 4.116
secretos; 56.644 conﬁdenciais, e 8.344 reservados.
Assim, dos 69.106 documentos sigilosos do GSI, os
conﬁdenciais correspondem a cerca de 82% do total.
A situação não é diferente nos outros órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência.
Ora, o que acontecerá com todos esses documentos conﬁdenciais, caso a lei seja aprovada como
está? A única possibilidade é que sejam desclassiﬁcados automaticamente, o que geraria caos absoluto
no sistema. E sendo desclassiﬁcados, não se estaria
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expondo informações sigilosas sem qualquer critério
de desclassiﬁcação? Aﬁnal, de uma hora para outra,
um documento classiﬁcado como conﬁdencial se tornaria automaticamente público, comprometendo uma
série de questões de segurança que envolvem o Estado e a sociedade.
Portanto, entendemos que carecia um pequeno
ajuste no art. 18 do PL nº 5.228, de 2009, na forma do
texto proposto no substitutivo apresentado na CRE e
acatando, inclusive, emendas dos Senadores. Inserimos, assim, no Substitutivo, o grau de sigilo conﬁdencial, atribuindo-lhe o prazo de 10 anos de classiﬁcação sigilosa.
Na parte em que o Projeto trata dos procedimentos de classiﬁcação, reclassiﬁcação e desclassiﬁcação,
percebemos alguns equívocos no que concerne à lógica
da classiﬁcação das informações e às pessoas competentes para classiﬁcar. No art. 27 do projeto, a classiﬁcação de um documento é atribuída eminentemente
com base no nível hierárquico de quem a classiﬁca.
Ora, decisivo na classiﬁcação é o conteúdo da informação e não o nível hierárquico do responsável pela
classiﬁcação. Para sanear essa situação, inserimos no
Substitutivo parágrafos em que são dadas orientações
gerais para que se possa classiﬁcar documentos nos
distintos graus de acordo com o conteúdo da informação neles contida. Esse rol, entretanto, não é exaustivo.
A atribuição do grau de sigilo, portanto, decorre do
conteúdo da informação mais que da condição de seu
classiﬁcador. De acordo com o disposto na proposição,
o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência
(ABIN) – que é o órgão central do Sistema Brasileiro
de Inteligência (SISBIN) –, o do Departamento de Polícia Federal (DPF) ou Secretário da Receita Federal
do Brasil (RFB), entre outros, não teriam competência
para classiﬁcar um documento como ultrassecreto,
ao passo que titulares de secretarias da Presidência
da República a teriam. Nesse sentido, questiona-se
mesmo se aquelas autoridades poderiam ter acesso
a documentos ultrassecretos nos termos do Projeto.
Claro que é importante que conste na lei quem
tem competência para classiﬁcar um documento. Acompanhamos essa preocupação do Poder Executivo endossada no PLC n° 41, de 2010, e assinalada nas
emendas propostas pela CRE, ampliando o rol dos
que podem classiﬁcar no grau ultrassecreto e a disposição sobre o critério da natureza da matéria classiﬁcada. No caso das autoridades competentes para
classiﬁcar como ultrassecreto, além das autoridades
referidas na versão inicial, acrescentamos o Chefe do
Estado-Maior Conjunto da Defesa (que tem o mesmo
status dos Comandantes das Forças singulares) e os
titulares dos órgãos da administração pública que com-
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põem o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). Se
não o ﬁzéssemos, o Diretor-Geral da Abin, órgão central do Sisbin, não teria competência para classiﬁcar
os documentos no mais alto grau, tampouco o teriam
seus congêneres de outros órgãos da comunidade de
inteligência, o que beiraria o absurdo. Nos inciso II e
III do mesmo art. 27 do PLC nº 41, de 2010 (art. 22 do
Substitutivo), ajustamos o texto para que ﬁque mais
claro quem pode classiﬁcar documentos nas categorias secreto, conﬁdencial e reservado.
Ainda no que concerne a aspectos relacionados
ao sigilo, entendemos por bem acolher a posição defendida pela CCT, pela supressão do parágrafo único
do art. 28 do PLC n° 41, de 2010 (de mesmo texto do
parágrafo único do art. 23 do PL n° 5.228, de 2009),
segundo o qual a decisão de se classiﬁcar informação
em qualquer grau de sigilo será mantida no mesmo grau
de sigilo da informação classiﬁcada. Argumentou-se,
naquela Comissão, ser o referido parágrafo incompatível com o texto do caput do artigo. Entretanto, uma
vez que qualquer emenda aprovada que não fosse
de redação poderia ocasionar o retorno do Projeto à
Câmara dos Deputados, optou-se pela alternativa da
aprovação do texto do PLC n° 41, de 2010, como se
encontrava, recomendando-se o veto do referido parágrafo único por parte da Presidenta da República.
Como apresentaremos substitutivo, pareceu-nos de
bom alvitre acompanhar o proposto pela CCT e já suprimir o parágrafo.
Um último ajuste que julgamos essencial encontra-se nas disposições ﬁnais e transitórias. Naquele
Capítulo, chamaram nossa atenção os dispositivos
referentes à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída para acompanhar a classiﬁcação das informações sigilosas. Aprimoramos o texto,
primeiramente, instituindo a Comissão no âmbito da
Presidência da República, sob a coordenação do Senhor Vice-Presidente da República, e não da Casa
Civil. Entendemos que Sua Excelência é, depois do
Supremo Mandatário, a autoridade mais legítima para
estar à frente de Comissão tão importante para os interesses do Estado e que reúna Ministros e demais
autoridades da República.
O texto original não é claro no que concerne à
composição da Comissão, o que não é aceitável pela
boa técnica legislativa. Assim, elencamos os membros
natos do Colegiado e os representantes indicados pelos Poderes Legislativo e Judiciário e pelo Ministério
Público. No caso dos referidos representantes, foi-lhes
atribuído mandato com possibilidade de recondução,
para se garantir maior segurança para os trabalhos
da Comissão. Inserimos, ainda, a possibilidade de o
Presidente da República designar membros ad hoc
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para as reuniões da Comissão, quando o julgar conveniente, de acordo com a temática e o conteúdo das
informações cujo sigilo será avaliado.
No que concerne às competências da Comissão,
ajustamos o texto para adequá-lo a um princípio básico de salvaguarda de assuntos sigilosos: só quem
pode reclassiﬁcar ou desclassiﬁcar uma informação
ou documento sigilosos é aquele que o classiﬁcou ou
autoridade hierarquicamente superior. Isso está inclusive assinalado no caput do art. 24 do PL no 5.228,
de 2009 – o projeto original do governo -, ao estabelecer claramente que a classiﬁcação das informações
será reavaliada pela autoridade classiﬁcadora ou por
autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de oﬁcio, nos termos e prazos previstos
em regulamento, com vistas à sua desclassiﬁcação ou
redução do prazo de sigilo. Acompanhamos o proposto
pelo Poder Executivo nesse sentido.
A hipótese de a Comissão ter competência para
rever a classiﬁcação de informações ultrassecretas
(ou prorrogá-la) vai de encontro não só a esse princípio fundamental, mas também ao da hierarquia na
Administração Pública. Veja-se, por exemplo, que um
documento extremamente sensível para ser classiﬁcado
como ultrassecreto pelo então Senhor Presidente da
República, Juscelino Kubitschek, somente poderia ser
desclassiﬁcado por Sua Excelência ou um sucessor
seu, jamais por um grupo hierarquicamente inferior.
Daí entendermos que a principal tarefa da Comissão
deve ser avaliar as informações classiﬁcadas e propor
sua reclassiﬁcação, desclassiﬁcação ou prorrogação
do prazo de sigilo à autoridade competente para fazê-lo. Seu caráter deve ser consultivo, jamais decisório.
Ademais, não é cabível, pois seria um absurdo, a autoridade máxima da nação, o Presidente da República,
ﬁcar submetido a uma Comissão cujos membros são
por ele nomeados.
São esses os ajustes propostos. Salvo esses aspectos, reproduzimos no Substitutivo o inteiro teor do
Projeto original encaminhado ao Congresso Nacional
pelo Poder Executivo, pois pareceu-nos o mais apropriado e o que encontra acolhida nas emendas dos
Senhores Senadores.
III – Voto
Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010, nos termos
da emenda a seguir, restando prejudicadas as emendas no s 1 a 4 – CCT, rejeitadas as emendas no s 1,
2 e 3 – CRE, acatadas as emendas nºs 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20 – CRE, e parcialmente as
emendas no s 4, 5, 6, 15, 16 e 17– CRE, na forma do
Substitutivo que se segue:
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EMENDA N° – CRE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 41, DE 2010
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso
II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1o O acesso a informações, previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o
do art. 216 da Constituição, observará, no que couber,
o disposto nesta Lei.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão
de conhecimento, contidos em qualquer meio,
suporte ou formato;
II – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão
de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado;
III – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identiﬁcada ou identiﬁcável;
IV – tratamento da informação: conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classiﬁcação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
V – disponibilidade: qualidade da informação que
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos,
equipamentos ou sistemas autorizados;
VI – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modiﬁcada por determinado indivíduo, equipamento
ou sistema; e
VII – integridade: qualidade da informação que não
foi modiﬁcada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
Art. 3° É dever do Estado assegurar o direito de
acesso à informação, que será franqueado, mediante
procedimentos simples e ágeis, de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão,
devendo ser prestados os eventuais esclarecimentos
que forem solicitados.
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CAPÍTULO II
Do Acesso a Informações e da sua Divulgação
Art. 4° Cabe aos órgãos e entidades públicas
assegurar, observadas as normas e procedimentos
especíﬁcos aplicáveis:
I – gestão transparente da informação, propiciando
amplo acesso e divulgação a ela;
II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III – proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal, assegurada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e acesso restrito.
Art. 5o O acesso à informação de que trata esta
Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde
poderá ser encontrada ou obtida a informação
almejada;
II – informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III – informação produzida ou custodiada por pessoa
física ou entidade privada decorrente de qualquer
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo
que esse vínculo já tenha cessado;
IV – informação íntegra, autêntica e atualizada;
V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua
política, organização e serviços;
VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos,
licitação e contratos administrativos; e
VII – informação relativa a:
a) implementação, acompanhamento e
resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como
metas e indicadores propostos; e
b) resultado de inspeções, auditorias e
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de
controle interno e externo, bem como de prestação de contas relativa a exercícios anteriores.
§ 1° O acesso à informação previsto no caput
não compreende as informações referentes a projetos
de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁcos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
§ 2° Quando não for autorizado acesso integral a
informação por ser ela parcialmente sigilosa, ﬁca assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de
certidão, extrato ou cópia, se for possível a ocultação
ou expurgo da parte sob sigilo.
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§ 3° O direito de acesso aos documentos utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato
administrativo será assegurado com a edição do ato
decisório respectivo.
Art. 6° É dever dos órgãos e entidades públicas
promover a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1° Na divulgação das informações a que se
refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas
unidades e horários de atendimento ao público;
II – registros de quaisquer repasses ou transferências
de recursos ﬁnanceiros;
III – registros das despesas;
IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e
entidades; e
VI – respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2° Para cumprimento do disposto no caput,
os órgãos e entidades públicas deverão utilizar-se
de todos os meios e instrumentos legítimos de que
dispuserem, preferencialmente sítios oﬁciais da rede
mundial de computadores.
§ 3° Os sítios de que trata o § 2º deverão, na
forma do regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
II – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
III – manter atualizadas as informações disponíveis
para acesso;
IV – conter local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
V – adotar as medidas necessárias para garantir a
acessibilidade de conteúdo para pessoas com
deﬁciência, nos termos do art. 17 da Lei n° 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9° da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência, promulgada pelo Decreto Legislativo n°
186, de 9 de julho de 2008.
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Art. 7° O acesso a informações públicas será
ainda assegurado mediante:
I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos
órgãos e entidades públicas, em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações; e
II – realização de audiências ou consultas públicas,
incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.
CAPÍTULO III
Do Procedimento de Acesso à Informação
Seção I
Do Pedido de Acesso
Art. 8° O pedido de acesso será realizado por qualquer meio legítimo e deverá conter a identiﬁcação do
requerente e a especiﬁcação da informação requerida.
Art. 9º O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação
disponível.
§ 1° Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade
que receber o pedido deverá, em prazo não superior
a vinte dias corridos:
I – comunicar a data, local e modo para se realizar a
consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa,
total ou parcial, do acesso pretendido; ou
III – comunicar ao requerente que não possui a informação, indicar qual o órgão ou a entidade que
a detém, se for do seu conhecimento, ou, ainda,
remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
comunicando o interessado sobre sua remessa.
§ 2º O prazo referido no § 1° poderá ser prorrogado por mais dez dias corridos, mediante justiﬁcativa
expressa, da qual será cientiﬁcado o requerente.
§ 3° Sem prejuízo da segurança e da proteção
das informações, e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para
que o próprio requerente possa pesquisar a informação
de que necessitar.
§ 4° Quando não for autorizado o acesso por se
tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o
requerente deverá ser informado sobre a possibilidade
de recurso, prazos e condições para sua interposição,
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devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5° A informação armazenada em meio digital
poderá ser fornecida por esse meio, a pedido ou com
a anuência do requerente.
§ 6° Caso a informação solicitada esteja disponível ao público, por meio de impressos, em formato
eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o
lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou
reproduzir referida informação, procedimento esse que
desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação
de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para tal mister.
Art. 10. O serviço de busca e fornecimento da
informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do
custo dos serviços e dos materiais utilizados.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os
custos previstos no caput todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, declarada nos termos
da Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983.
Art. 11. Quando se tratar de acesso à informação
contida em meio cuja manipulação possa prejudicar a
sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certiﬁcação de que esta confere com o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que a
reprodução seja feita por outro meio que não ponha
em risco a conservação do original, a suas expensas
e sob supervisão de servidor público.
Art. 12. É direito do requerente obter o inteiro teor
de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Parágrafo único. Na hipótese de recusa de concessão de certidão ou de cópia da decisão de negativa de acesso, ou na ausência de manifestação nos
prazos estabelecidos nesta Lei, o requerente poderá
recorrer à autoridade superior no mesmo órgão ou
entidade pública.
Seção II
Dos Recursos no âmbito da Administração
Pública Federal
Art. 13. Negado o acesso a informação pelos
órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o
requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da
União, se:
I – o acesso à informação não classiﬁcada como sigilosa for negado;
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II – a decisão de negativa de acesso à informação total
ou parcialmente classiﬁcada como sigilosa não
indicar a autoridade classiﬁcadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido
pedido de acesso ou desclassiﬁcação;
III – os procedimentos de classiﬁcação de informação
sigilosa, estabelecidos nesta Lei, não tiverem
sido observados; e
IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1° O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou
a decisão impugnada.
§ 2° Veriﬁcada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao
órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.
Art. 14. Sem prejuízo das competências da Comissão de Reavaliação de Informações, previstas no
art. 30, e do disposto no art. 13, o requerente poderá
recorrer ao Ministro de Estado da área, quando houver resposta negativa a pedido de desclassiﬁcação de
informação reservada.
Parágrafo único. O recurso previsto neste artigo
somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos
uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada, e, no caso das
Forças Armadas, ao respectivo Comando.
Art. 15. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.
CAPÍTULO IV
Das Restrições de Acesso à Informação
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 16. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de
direitos fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos
que versem sobre condutas que impliquem violação
dos direitos humanos, praticada por agentes públicos
ou a mando de autoridades públicas, não poderão ser
objeto de restrição de acesso.
Art. 17. O disposto nesta Lei não exclui as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem
as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado
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ou por pessoa física ou entidade privada que tenha
qualquer vínculo com o Poder Público.
Seção II
Da Classiﬁcação de Informação como
Sigilosa e dos Prazos de Sigilo
Art. 18. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou
do Estado, poderá ser classiﬁcada como ultrassecreta,
secreta, conﬁdencial ou reservada.
§ 1° Os prazos máximos de restrição de acesso
à informação, conforme a classiﬁcação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são
os seguintes:
I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II – secreta: 15 (quinze) anos;
III – conﬁdencial: 10 (dez) anos;
IV – reservada: 5 (cinco) anos.
§ 2° Os prazos de classiﬁcação poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, à exceção dos
documentos classiﬁcados como ultrassecretos e os de
outras classiﬁcações cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado, para os quais
não haverá limite de prorrogação.
§ 3° As informações que puderem colocar em
risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da
República e respectivos cônjuges e ﬁlhos (as) serão
classiﬁcadas como secretas.
§ 4° Alternativamente aos prazos previstos no §
1°, poderá ser estabelecido como tenho ﬁnal de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento,
desde que este ocorra antes do transcurso do prazo
máximo de classiﬁcação.
§ 5° Transcorrido o prazo de classiﬁcação ou
consumado o evento que deﬁna o seu termo ﬁnal, a
informação tomar-se-á, automaticamente, de acesso
público, à exceção dos documentos classiﬁcados como
ultrassecretos e os de outras classiﬁcações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado, cabendo à autoridade competente decidir por
sua prorrogação, sempre por prazo limitado.
§ 6° Para a classiﬁcação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser utilizado o critério
menos restritivo possível, considerados:
I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que deﬁna seu termo ﬁnal.
§ 7° São passíveis de classiﬁcação como ultrassecretos, dentre outros, dados ou informações referentes à
soberania e à integridade territorial nacionais, a planos
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e operações militares, às relações internacionais do
País, a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico de interesse da defesa nacional e
a programas econômicos, cujo conhecimento não autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave
à segurança da sociedade e do Estado.
§ 8° São passíveis de classiﬁcação como secretos, dentre outros, dados ou informações referentes a
sistemas, instalações, programas, projetos, planos ou
operações de interesse da defesa nacional, a assuntos
diplomáticos e de inteligência e a planos ou detalhes,
programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não autorizado possa acarretar dano grave à
segurança da sociedade e do Estado.
§ 9º São passíveis de classiﬁcação como conﬁdenciais dados ou informações que, no interesse dos
Poderes da República e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada
possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado.
§ 10. São passíveis de classiﬁcação como reservados dados ou informações cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou
objetivos neles previstos ou referidos.
Art. 19. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classiﬁcação, as informações cuja divulgação
ou acesso irrestrito possa:
I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou
a integridade do território nacional;
II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou
que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso
por outros Estados e organismos internacionais;
III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da
população;
IV – oferecer elevado risco à estabilidade ﬁnanceira,
econômica ou monetária do País;
V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações
estratégicos das Forças Armadas;
VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa
e desenvolvimento cientíﬁco ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas
de interesse estratégico nacional;
VII – pôr em risco a segurança de instituições ou altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus
familiares; ou
VIII – comprometer atividades de inteligência, bem
como de investigação ou ﬁscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
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Seção III
Da Proteção e do Controle
de Informações Sigilosas
Art. 20. É dever do Estado controlar o acesso e
a divulgação de informações sigilosas produzidas por
seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
§ 1o O acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classiﬁcada como sigilosa ﬁcarão restritos
a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la, e
devidamente credenciadas na forma do regulamento,
sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos
autorizados por lei.
§ 2o O acesso à informação classiﬁcada como
sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de
resguardar o sigilo.
§ 3o Regulamento disporá sobre procedimentos
e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda,
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação
não autorizados.
Art. 21. Toda autoridade pública adotará as providências necessárias para que o pessoal de sua
unidade conheça as normas e observe as medidas e
procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o Poder
Público, tratar informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados,
prepostos ou representantes observem as medidas e
procedimentos de segurança para tratamento das informações resultantes da aplicação desta Lei.
Seção IV
Dos Procedimentos de Classiﬁcação,
Reclassiﬁcação e Desclassiﬁcação
Art. 22. A classiﬁcação do sigilo de informações
no âmbito da administração pública federal é de competência:
I – no grau de ultra-secreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;
b) Vice-Presidente da República;
c) Presidente do Senado Federal;
d) Presidente da Câmara dos Deputados;
e) Ministros de Estado e autoridades com
as mesmas prerrogativas;
f) Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, e o Chefe do Estado-Maior
Conjunto da Defesa;
g) Chefes de Missões Diplomáticas e
Consulares permanentes no exterior; e
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h) Titulares dos órgãos da administração
pública que compõem o Sistema Brasileiro de
Inteligência.
II – no grau de secreto, das autoridades referidas no
inciso I, dos titulares de autarquias, fundações
ou empresas públicas e sociedades de economia mista e das autoridades que exerçam cargos
ou funções de direção, comando ou cheﬁa, de
hierarquia equivalente ou superior ao nível DAS
101.5, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de acordo com regulamentação especíﬁca de cada órgão ou entidade, observado o
disposto nesta Lei; e
III – nos conﬁdencial e de reservado, das autoridades
referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou cheﬁa, de acordo
com regulamentação especíﬁca de cada órgão
ou entidade, observado o disposto nesta Lei.
§ 1o A competência prevista nos incisos I e II, no
que se refere à classiﬁcação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior,
vedada a subdelegação.
§ 2o A classiﬁcação de informação no grau de
sigilo ultra-secreto pelas autoridades previstas nas alíneas “f’, “g” e “h” do inciso I deverá ser ratiﬁcada pelos
respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em
regulamento.
Art. 23. A classiﬁcação de informação em qualquer
grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que
conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I – assunto sobre o qual versa a informação;
II – fundamento da classiﬁcação, observados os critérios estabelecidos no art. 18;
III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos,
meses ou dias, ou do evento que deﬁna o seu
termo ﬁnal, conforme limites previstos no art. 18; e
IV – identiﬁcação da autoridade que a classiﬁcou.
Art. 24. A classiﬁcação das informações será reavaliada pela autoridade classiﬁcadora ou por autoridade
hierarquicamente superior, mediante provocação ou de
ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento,
com vistas à sua desclassiﬁcação ou redução do prazo
de sigilo, observado o disposto no art. 18.
§ 1o O regulamento a que se refere o caput deverá
considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.
§ 2o Na reavaliação a que se refere o caput, deverá ser examinada a permanência dos motivos do sigilo
e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou
da divulgação da informação.
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§ 3o Na hipótese de redução do prazo de sigilo da
informação, o novo prazo de restrição manterá como
termo inicial a data da sua produção.
Art. 25. A autoridade máxima de cada órgão ou
entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição
na rede mundial de computadores e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos
termos do regulamento:
I – rol das informações que tenham sido desclassiﬁcadas nos últimos doze meses; e
II – o número de documentos classiﬁcados em cada
grau de sigilo.
§ 1o Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta
pública em suas sedes.
§ 2o Os órgãos e entidades manterão extrato com
a lista de informações classiﬁcadas, acompanhadas da
data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classiﬁcação.
Seção V
Das Informações Pessoais
Art. 26. O tratamento das informações pessoais
deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 1o As informações pessoais, a que se refere
este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra
e imagem:
I – terão seu acesso restrito, independentemente de
classiﬁcação de sigilo e pelo prazo máximo de
cem anos a contar da sua data de produção, a
agentes públicos legalmente autorizados e à
pessoa a que elas se referirem; e
II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso
por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem.
§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações
de que trata este artigo responsabiliza-se pelo seu
uso indevido.
§ 3o O consentimento referido no inciso II do §
o
1 não será exigido quando as informações forem necessárias:
I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II – à realização de estatísticas e pesquisas cientíﬁcas
de evidente interesse público ou geral, previstos
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em lei, sendo vedada a identiﬁcação da pessoa
a que as informações se referirem;
III – ao cumprimento de ordem judicial; ou
IV – à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4o Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa
não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar
processo de apuração de irregularidades em que estiver envolvida ou ações voltadas para a recuperação
de fatos históricos de maior relevância.
§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.
CAPÍTULO V
Das Responsabilidades
Art. 27. Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar:
I – recusar-se a fornecer informação requerida nos
termos desta Lei, retardar deliberadamente o
seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II – utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir,
inutilizar, desﬁgurar, alterar ou ocultar, total ou
parcialmente, informação que se encontre sob
sua guarda, ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de
cargo, emprego ou função pública;
III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações
de acesso à informação;
IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou
permitir acesso indevido à informação sigilosa
ou informação pessoal;
V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para ﬁns de ocultação de
ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneﬁciar a si ou
a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de
direitos humanos por parte de agentes do Estado.
§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas
descritas no caput serão consideradas:
I – para ﬁns dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou
graves, segundo os critérios neles estabelecidos,
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desde que não tipiﬁcadas em lei como crime ou
contravenção penal; ou
II – para ﬁns da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, infrações administrativas, que deverão ser
apenadas no mínimo com suspensão, segundo
os critérios nela estabelecidos.
§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá
o militar ou agente público responder, também, por
improbidade administrativa, conforme o disposto nas
Leis no 1.079, de 10 de abril de 1950, e no 8.429, de 2
de junho de 1992.
Art. 28. A pessoa física ou entidade privada que
detiver informações em virtude de qualquer vínculo
com o Poder Público e deixar de observar o disposto
nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa:
III – rescisão do vínculo com o poder público;
IV – suspensão temporária de participar em licitação
e impedimento de contratar com a administração
pública por prazo não superior a dois anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
o

§ 1 As sanções previstas nos incisos I, III e IV
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de dez dias úteis.
§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso IV.
§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V
é de competência exclusiva da autoridade máxima do
órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de dez dias
da abertura de vista.
Art. 29. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência
da divulgação não autorizada ou utilização indevida de
informações sigilosas ou informações pessoais, assegurado o direito de apurar responsabilidade funcional
nos casos de dolo ou culpa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
à pessoa física ou entidade privada que, em virtude
de qualquer vínculo com órgãos ou entidades, tenha
acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta
a tratamento indevido.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais E Transitórias
Art. 30. Fica instituída, em contato permanente
com a Presidência da República, inserida na competência da União, a Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, com a seguinte composição:
I – Vice-Presidente da República, que a coordenará;
II – Ministro da Justiça;
III – Ministro de Estado da Defesa;
IV – Ministro das Relações Exteriores;
V – Ministro da Fazenda:
VI – Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República;
VII – Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
VIII – Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica;
IX – dois representantes do Senado Federal e dois
representantes da Câmara dos Deputados, indicados pelos respectivos Presidentes;
X – um representante do Poder Judiciário, indicado
pelo Conselho Nacional de Justiça;
XI – um representante do Ministério Público, indicado
pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
§ 1° Os representantes a que se referem os incisos IX a XI do caput deste artigo terão mandato de
dois anos, renovável por uma única vez.
§ 2° O Presidente da República poderá designar
membros eventuais para as reuniões da Comissão
Mista de Reavaliação de Informações, conforme a
matéria a ser apreciada.
§ 3° A Comissão Mista de Reavaliação de Informações decidirá, no âmbito da administração pública
federal, sobre o tratamento e a classiﬁcação de informações sigilosas e terá competência para:
I – requisitar da autoridade que classiﬁcar informação
como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou
conteúdo, parcial ou integral da informação;
II – propor a revisão da classiﬁcação de informações
ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante
provocação de pessoa interessada, observado
o disposto no art. 5° e demais dispositivos desta Lei; e
III – propor a prorrogação do prazo de sigilo de informação classiﬁcada como ultrassecreta, secreta,
conﬁdencial e reservada, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação
puder ocasionar risco ou dano à segurança da
sociedade e do Estado, observado o prazo previsto no art. 18, § 1°, em cada renovação.
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§ 4° A proposta de revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 3° deverá ocorrer, no máximo, a
cada 4 (quatro) anos, após a revisão prevista no art.
34, quando se tratar de documentos ultrassecretos
ou secretos.
§ 5° Regulamento disporá sobre a organização
e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, observadas as disposições desta Lei.
Art. 31. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais
atenderá às normas e recomendações constantes
desses instrumentos.
Art. 32. Fica instituído, no âmbito do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
o Núcleo de Segurança e Credenciamento – NSC, que
tem por objetivos:
I – promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de
informações sigilosas; e
II – garantir a segurança de informações sigilosas,
inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha ﬁrmado tratado,
acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério
das Relações Exteriores e dos demais órgãos
competentes.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a
composição, organização e funcionamento do NSC.
Art. 33. Aplica-se, no que couber, a Lei n° 9.507,
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação
de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou
banco de dados de entidades governamentais ou de
caráter público.
Art. 34. Os órgãos e entidades públicas deverão
proceder à reavaliação das informações classiﬁcadas
como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de
dois anos, contados do termo inicial de vigência desta Lei.
§ 1° A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar
os prazos e condições previstos nesta Lei.
§ 2° No âmbito da administração pública federal,
a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a
qualquer tempo, pela autoridade competente, ouvida
a Comissão de Reavaliação de Informações, observados os termos desta Lei.
§ 3° Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classiﬁcação da informação nos termos da legislação
precedente.
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Art. 35. No prazo de sessenta dias, a contar da
vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão
ou entidade da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional designará autoridade que
lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do
respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes
atribuições:
I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao
acesso a informação, de forma eﬁciente e adequada aos objetivos desta Lei;
II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei
e apresentar relatórios periódicos sobre o seu
cumprimento;
III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e
procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e
IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus
regulamentos.
Art. 36. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de cento e vinte dias a contar
da data de sua publicação.
Art. 37. O inciso VI do art. 116 da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“VI – levar as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo ao conhecimento
da autoridade superior ou, quando houver
suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para
apuração;” (NR)
Art. 38. O Capítulo IV do Título IV da Lei nº
8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por
dar ciência à autoridade superior ou, quando houver
suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade
competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício
de cargo, emprego ou função pública.” (NR)
Art. 39. Esta Lei entrará em vigor após decorridos
cento e vinte dias da data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se:
I – a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II – os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro
de 1991.
Sala das Sessões,

OUTUBRO 2011
43766

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101

Outubro de 2011

102

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43767
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43768

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Outubro de 2011

104

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43769
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43770

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Outubro de 2011

106

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43771
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43772

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Outubro de 2011

108

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43773
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43774

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109

Outubro de 2011

110

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43775
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43776

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111

Outubro de 2011

112

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43777
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43778

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113

Outubro de 2011

114

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43779
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43780

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115

Outubro de 2011

116

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43781
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43782

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117

Outubro de 2011

118

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43783
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43784

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Outubro de 2011

120

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43785
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43786

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Outubro de 2011

122

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43787
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43788

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Outubro de 2011

124

Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO43789
2011

Quarta-feira 26

OUTUBRO 2011
43790

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável, com apresentação de
substitutivo.
De acordo com o Regimento, tem preferência o
projeto para votação. Mas o Senador Collor informou
à Mesa que está pedindo preferência para votação do
substitutivo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, há um acordo entre as Lideranças para que o substitutivo apresentado
pelo Senador Fernando Collor tenha preferência para
a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa está aguardando o pedido de preferência...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Para apreciar a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Nós vamos submeter à votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Claro, nós vamos submeter à votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Nós queremos encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, eu
tenho perguntas ao Relator. Pergunto a V. Exª o momento para fazê-las.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos primeiro votar se vamos discutir o substitutivo ou o projeto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento nº 1.308, de 2011. Preferência
para o substitutivo a ﬁm de ser apreciado antes do
projeto, nos termos do art. 311 do Regimento Interno.
É o seguinte o requerimento.
REQUERIMENTO Nº 1.308, DE 2011
Preferência para Substitutivo a ﬁm de ser apreciado antes do Projeto.
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Nos termos do art. 311, inciso IV do Regimento
Interno, requeiro preferência para votação do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 2011. – Senador Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão o pedido de preferência para a
votação do substitutivo.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Nós
somos contrários. Pela manutenção do texto original,
contra o substitutivo apresentado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, nós ainda não estamos votando isso. Nós
estamos votando a preferência.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente. Há um acordo para que
nós aprovemos a preferência para o substitutivo do
Senador Collor, para que ele seja votado inicialmente.
Se ele for rejeitado, nós votaremos então... Ganha a
outra matéria. Então, há o acordo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação, pela preferência do substitutivo.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos discutir o substitutivo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Agora vai haver discussão?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nós vamos discutir, ainda.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para discutir, então.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para discutir, o Senador Demóstenes Torres.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Eu estou inscrito aí também.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Eu estava inscrito, Sr. Presidente, para falar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estão inscritos os Senadores Demóstenes
Torres, Aloysio Nunes Ferreira, Humberto Costa e
Randolfe Rodrigues.
Peço aos Senadores que desejam participar do
debate que comuniquem à Mesa sua inscrição.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres,
uma vez que os outros inscritos ﬁzeram a numeração
de que desejam falar posteriormente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srs. Relatores,
Sr. Relator, Walter Pinheiro, e quem apresentou o voto
em separado, Senador Fernando Collor.
Sr. Presidente, primeiramente, eu gostaria de
parabenizar o Senador Fernando Collor pelo voto brilhante que proferiu. Foi um voto realmente que matou
todas as especulações acerca de intenções subalternas que V. Exª poderia ter em relação a esse projeto.
Ao contrário, V. Exª mostrou que fez um trabalho de
fôlego, que retomou inclusive a ideia original do Governo, a ideia que apresentou um substitutivo encaminhado pelo Executivo, oriundo de uma Comissão de que
participaram a atual Presidente da República, Dilma
Rousseff, o atual Ministro da Defesa, Celso Amorim,
o ex-Secretário de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi,
entre outros.
Acontece que, durante esse processo, essas
pessoas foram sistematicamente abandonando os
pontos principais do projeto. E V. Exª, estudioso que é
da matéria, ﬁcou apegado a esses pontos e fez o que
chamamos aqui de um estudo aprofundado da questão.
Primeiro, V. Exª mostrou, com o diário que tem, que o
tempo todo buscou, junto às autoridades, o apoio do
Executivo para a manutenção de sua ideia original.
Convenhamos, o Executivo, até bem pouco tempo,
dizia que estava com o projeto de V. Exª. Houve uma
manifestação inclusive da Presidente da República,
dizendo que desejava, sim, que determinados documentos fossem classiﬁcados por, no máximo, 50 anos,
mas que pudesse haver, inclusive, uma prorrogação
não ad eternum, mas pelo tempo necessário para
que esse sigilo preservasse a intimidade das pessoas,
as estratégias do País, os pontos sensíveis de nossa
produção cientíﬁca, por exemplo.
E V. Exª mostrou, como estudioso que é, que
tudo aquilo que V. Exª diz encontra amparo tanto na
realidade brasileira quanto também nas normas internacionais. V. Exª buscou a legislação americana e a
legislação europeia quando todos diziam que ali havia
um limite, e esse limite era intransponível. V. Exª bem
demonstrou que esse limite é transponível de acordo
com as conveniências do País e com as conveniências do Estado.
Vamos lembrar que V. Exª não propôs essa classiﬁcação para todos os documentos produzidos pelo
Governo. V. Exª fracionou, como está no projeto, em
três partes: os documentos produzidos pelo Governo,
esses devem ser imediatamente colocados inclusive
no Portal da Transparência e divulgados no mesmo
momento; os documentos que importam em ferir os
direitos humanos também não podem sofrer qualquer espécie de classiﬁcação; mas os documentos
que ofendem o Estado, que dão algum grau de risco
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à segurança do Estado, esses devem ser classiﬁcados
por 25 anos, mais 25 anos e, se houver necessidade,
por um tempo mais.
Então, V. Exª provou que o que V. Exª pensa é
o que pensa também, é o que está dito na legislação
internacional.
Todavia, Presidente Fernando Collor, acho que no
Brasil nós podemos, neste momento, ousar um pouco
mais. Eu já dei um parecer na Comissão de Constituição
e Justiça, que era um parecer que acompanhava o pensamento do então Deputado Federal Walter Pinheiro.
Reaﬁrmo aqui a minha intenção. Por quê? Porque eu entendo que talvez V. Exª possa ter razão em
acompanhar toda a legislação internacional e, principalmente, as maiores potências mundiais acerca desse
tema. Mas, convenhamos, hoje a evolução cientíﬁca é
muito grande, especialmente nessa área de ciência,
que devemos preservar em relação à energia nuclear,
em relação à energia elétrica, em relação à biodiversidade. A evolução cientíﬁca, acho-a hoje vertiginosa.
Acho que 25 anos, com a possibilidade de prorrogação
por mais 25 anos, pode acudir plenamente o desejo de
podermos ter acesso a esses documentos.
Também entendo que V. Exª tenha o posicionamento de que os documentos que atualmente já extrapolaram o prazo vigente na presente lei devam ser
imediatamente desclassiﬁcados, gerando uma balbúrdia. Eu penso o contrário: acho que deve ser observado
o prazo mínimo de prorrogação. Eu acho que esses
documentos que extrapolaram o prazo o governo pode
classiﬁcar ainda por mais 25 anos.
Veja, Presidente Collor, à medida que esses documentos forem divulgados, se não tiverem o impacto
que imaginamos não deverão mais ter, em decorrência
justamente da evolução cientíﬁca, tudo bem. Mas, se
V. Exª por acaso tiver razão – e pode ter razão – há a
possibilidade de reparar isso imediatamente com uma
legislação de emergência, restaurando esses pontos.
Lá na frente poderemos dizer: “Sim, o ex-Presidente
Fernando Collor, o Senador Fernando Collor, naquele
momento, tinha razão! Nós erramos.” E há a possibilidade de restaurar, então, a possibilidade de prorrogar
o sigilo com uma legislação de emergência.
De sorte que, Senador Fernando Collor, pedindo vênia a V. Exª, o qual, reconheço, fez um trabalho
belíssimo, que, inclusive era a ideia do Governo Federal, que – perdoe-me a vulgaridade da expressão – foi
deixando V. Exª pendurado na brocha com o decorrer
do tempo! E V. Exª, apegado aos seus princípios e ao
estudo que fez da matéria, não deixou, de forma alguma, de tomar as providências para o que V. Exª pensa
pudesse ser aprovado.
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Mas eu acho que está no momento de criarmos
uma legislação até mais evoluída do que a legislação
internacional. Nós, sim, devemos ousar e dar conhecimento no prazo estabelecido nesse projeto de lei. Com
as emendas que foram apresentadas e mantidas pelo
Senador Walter Pinheiro, que eu mantenho em meu
relatório na Comissão de Constituição e Justiça, nós
devemos abrir essa documentação. E isso não de forma indiscriminada. Há os critérios de classiﬁcação que
V. Exª mesmo abordou, e não há necessidade alguma
de ampliar essa discussão, porque V. Exª o fez de forma muito pragmática, muito didática e muito cientíﬁca.
Lamento discordar de V. Exª, mesmo porque, gosto, confesso, de um trabalho bem feito, de um estudo
aprofundado. E V. Exª provou que, em vez de procrastinar a votação – como muitos de nós imaginavam, inclusive eu mesmo, protestando deste microfone pela
votação – na realidade, aprofundava-se em um tema
que conhece profundamente e sobre o qual trouxe luzes.
Repito: lamento, pela profundidade da discussão
da temática, do estudo que V. Exª fez, ter de discordar
de V. Exª. Mas discordo, para rejeitar o substitutivo de
V. Exª.
Encaminharei a minha bancada esse posicionamento, para aprovar, então, o voto proferido pelo Senador Walter Pinheiro.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está inscrito, em seguida, para discutir, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos nossos trabalhos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de hoje, o
Senado Federal discute, por ocasião da deliberação
sobre Projeto de Lei da Câmara, um dos temas mais
perenes da ciência política que é o do segredo do Estado – arcana imperie.
Se percorrermos os clássicos da ciência política, de Maquiavel e Hegel, veremos que este tema é
absolutamente central nos seus estudos, nas suas especulações sobre as relações entre o poder político e
as pessoas subordinadas ao seu império.
É curioso observar que a origem da ciência política, como ciência autônoma com Maquiavel, surge ao
mesmo tempo em que o poder absoluto, o absolutismo
real se sobrepõe à fragmentação característica do poder político feudal. E curiosamente essa ciência política que se torna leiga, para legitimar o poder absoluto,
equiparando-o ao poder divino. O poder absoluto, assim como Deus, tudo vê, tudo pode, sobre tudo dispõe.
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Do século XVIII para cá, com o advento do iluminismo e das teorias democráticas sobre o exercício
do poder, pouco a pouco foi se aﬁrmando a ideia de
que a democracia, a plena participação dos cidadãos
nas decisões da vida pública, é incompatível com segredo. O segredo deve ser a exceção; a mais absoluta publicidade, a regra. Aliás, a Constituição de 1988
considera o direito a informação como um dos direitos
fundamentais da pessoa. E é disso que trata o projeto
de lei que examinamos.
Concordo com o Senador Demóstenes Torres: o
Senador Collor fez um trabalho de fôlego. Não fosse
o parecer de S. Exª, seu voto em separado, nós não
teríamos oportunidade de discutir com o cuidado que
o tema merece na tarde de hoje.
No meu parecer, que apresentei à Comissão de
Constituição e Justiça, sobre a Comissão da Verdade, tive a oportunidade de salientar uma coincidência
entre o Projeto da Câmara e o voto em separado do
Presidente Fernando Collor. Ambos os textos consideram que documentos e informações relativas a direitos
humanos são insuscetíveis de qualquer grau de sigilo.
No entanto, ao enaltecer o trabalho do Presidente Fernando Collor, assim como do Relator, Walter
Pinheiro, gostaria de tocar alguns pontos em relação
aos quais na minha visão do texto do Projeto é muito
diferente daquela que foi exposta pelo Senador Fernando Collor.
Em primeiro lugar, na minha interpretação do texto, não são todos os atos do Poder Público que deverão
ser automaticamente disponibilizados na Internet para
conhecimento mais amplo.
O art. 8º do Projeto de Lei diz, claramente, que o
dever dos órgãos e entidades públicas de promover a
divulgação ampla desses documentos diz respeito a
informações de direito coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Diz ainda, no seu § 1º que
as informações a que se refere o caput dizem respeito, no mínimo – esse é o conteúdo mínimo delas –, a
registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos ﬁnanceiros, registro de despesas e informações concernentes a procedimentos licitatórios e dados
gerais sobre acompanhamento de programas, ações
e projetos governamentais.
Ou seja, são informações que não se confundem
com as comunicações rotineiras, com simples ofício
despachado do gabinete dos Srs. Senadores para a
Secretaria Geral do Senado. São informações que digam respeito, efetivamente, ao interesse coletivo, informações de caráter geral, informações que propiciem
maior acesso, maior transparência nos procedimentos
do Poder Público, especialmente naquilo que diz res-
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peito à gestão de recursos ﬁnanceiros e à execução
dos programas e obras a ele cometidos.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de
salientar as restrições que o projeto de lei da Câmara
traz à divulgação e ao acesso às informações públicas
que, longe de serem tão amplamente franqueadas,
como sustentou o Senador Fernando Collor, estão,
sim, disciplinadas e, de certa maneira, no meu entender, comedidas.
Por exemplo, o art. 22 exclui da obrigatoriedade de
divulgação o segredo de Justiça, o segredo industrial
decorrente da exploração da atividade econômica. E
também o art. 23 considera passíveis de classiﬁcação
informações cujo acesso irrestrito possam pôr em risco
alguns valores importantes, como a defesa, a soberania
nacional, a integridade do território nacional; as negociações relativas às nossas relações internacionais; a
segurança e a saúde da população; colocar em causa
a estabilidade ﬁnanceira, econômica e monetária do
País; e assim por diante. São oito incisos em que as hipóteses são perfeitamente estabelecidas e compatíveis
com os valores que S. Exª o Senador Fernando Collor
defendeu na tribuna: estabilidade do País, da economia, da moeda brasileira; defesa do território nacional;
segurança das nossas fronteiras; lisura e tranquilidade
das nossas relações internacionais.
Outro ponto sobre o qual gostaria de me deter,
Sr. Presidente, diz respeito à reclassiﬁcação. A reclassiﬁcação dos documentos se dará, se aprovada a lei,
de ofício, a cada quatro anos. Isso não signiﬁca que
essa reclassiﬁcação vai liberar, vai levantar o sigilo que
possa cercar os documentos submetidos à comissão
criada para esse ﬁm. Mas há a obrigatoriedade de,
rotineiramente, a cada quatro anos, se proceder ao
exame dessa classiﬁcação para veriﬁcar se ela permanece, se a pertinência perdura.
Agora, há uma divergência realmente de fundo,
no meu entender, insuperável em relação à possibilidade de prorrogação do prazo de sigilo além dos limites
estabelecidos na lei.
Diz o projeto de lei, que vamos votar, que os documentos ultrassecretos estarão protegidos por um
sigilo de 25 anos.
E depois a lei confere a faculdade, às autoridades
que classiﬁcaram o documento como sigiloso, de prorrogar por mais 25 anos e, no máximo, mais 25 anos.
Portanto, são 50 anos.
Eu tive o cuidado, Sr. Presidente, de apanhar,
hoje, na edição de O Globo, a seção de efemérides
– 50 anos atrás. O que está na manchete de O Globo: “Lacerda prega união para resolver problemas da
Guanabara”.
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Guanabara não existe mais, o embora Rio continue lindo; Carlos Lacerda faz parte da história; as causas que ele defendia hoje são anacrônicas, e mesmo
as razões pelas quais aqueles que se opunham a ele,
atacavam-no, pereceram e se tornaram hoje superadas.
Diz ainda...
(Interrupção de som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) –... O Globo, 50 anos atrás: “Explosão
da superbomba soviética, de potência entre 30 e 50
megatons, causou profunda revolta em todo mundo”.
Não existe mais a União Soviética; os experimentos nucleares foram banidos; o segredo da fabricação
da arma atômica, hoje, está nas mãos de um país que
não existia há 50 anos, o Paquistão; está nas mãos
da Índia; está nas mãos da Coreia do Norte, que, na
época, nem era Coreia do Norte.
Vejam, há 50 anos, a hipótese de confronto estratégico do Brasil com a Argentina estava no presente em
todos os planos: estratégicos, operacionais, as nossas
Forças Armadas... Isso perdurou até que o Presidente
Sarney com o Presidente Alfonsín tivessem ﬁrmado um
primeiro tratado de aproximação dos dois países, que pôs
ﬁm a contencioso que vinha desde a época colonial. Em
seguida, V. Exª, tendo como parceiro, do lado argentino, o
Presidente Carlos Menem, inaugurou o Mercosul. Quem
poderia imaginar 50 anos atrás que isso aconteceria?
O mundo colonial permanecia de pé, as ideologias que agitavam as mentes os corações tornaram-se caducas.
Enﬁm, Sr. Presidente, quem falasse em nanotecnologia há cinquenta anos seria discretamente recolhido a um hospital psiquiátrico, manicômio, como se
chamava naquela época. Ora, eu creio que cinquenta
anos é prazo suﬁciente.
Mais ainda. Se houver alguma ação do Governo
cuja motivação faz com que ela deva permanecer em
sigilo por mais de cinquenta anos, aí, sim, é que eu
considero que ela deva ser divulgada, porque, nessa
matéria, eu ﬁco com a percepção de Kant no seu ensaio
A Paz Perpétua: todas as ações que afetam o direito
dos outros homens e que não sejam compatíveis com
a publicidade são injustas.
Evidentemente, no mundo moderno, assim como
no mundo antigo, o segredo tem vigência nas relações
do Estado com seus cidadãos para proteger determinados valores, para proteger determinados objetivos
como a segurança nacional, como os direitos humanos,
como as investigações em curso ou como a economia
nacional, mas essa deve ser a exceção das exceções.
A possibilidade de prolongar...
(Interrupção de som.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) –...por mais de cinquenta anos nos coloca
outro tema para a nossa reﬂexão: a quem cabe cuidar
do cuidador – quis custodiet ipsos custodes? A resposta de Jeremy Bentham a essa questão é a cidadania,
amplamente esclarecida e amplamente informada.
Por essa razão, vou votar com o projeto da Câmara.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar a palavra ao próximo orador
inscrito para discutir, a Presidência comunica às Sras
e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã,
dia 26 de outubro do corrente, quarta-feira, às 12 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação das seguintes matérias: Projetos de Lei do
Congresso Nacional nºs 11, 16, 21, 22 e 25, de 2011.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa
para discutir.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, quero, antes de mais nada,
dizer que, depois dessa bela fala do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, pouco eu teria a acrescentar, mas acho
que debater esse tema é algo extremamente importante
para um país que, como o nosso, vive uma democracia
plena, podemos dizer, no contexto da nossa história
global, num espaço de tempo muito pequeno. Portanto,
nunca é demais podermos debater questões como a
transparência, a liberdade de acesso à informação, o
direito de o cidadão conhecer as informações sobre o
seu país, sobre a sua história.
Quero, de antemão, parabenizar o trabalho do
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Senador Fernando Collor, que reputo como um trabalho
sério, mas que nem por isso se exime de poder ser
criticado de forma política, de forma educada.
Em primeiro lugar, o tema que estamos debatendo aqui diz respeito fundamentalmente àquilo a que
me referi no início da minha intervenção, diz respeito
ao aprofundamento da democracia, uma democracia
jovem, que, no Brasil, veio a se consolidar plenamente
apenas em 89, quando, após a ditadura, pela primeira
vez elegemos pela via direta um Presidente da Repú-
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blica, apesar de termos tido uma Assembleia Nacional
Constituinte anteriormente.
Portanto, o debate que aqui se trava é no sentido do que contribui mais para o aprofundamento da
democracia, o que contribui mais para o exercício da
cidadania, qual é hoje, no mundo, a tendência no que
diz respeito ao acesso do cidadão às informações sobre o governo, sobre os poderes do seu país, sobre a
história do seu país, quando mais ainda é ele, o cidadão, que com seus impostos ﬁnancia o próprio levantamento dessas informações. É ele quem deve ter a
oportunidade de ter conhecimento sobre elas.
Falamos tanto no combate à corrupção, falamos
tanto em fazer com que a coisa pública seja tratada
de forma correta, e esse é um dos mecanismos pelos
quais nós podemos fazer esse enfrentamento, não
apenas ao tema da corrupção, mas ao tema do respeito aos direitos humanos, ao tema da cidadania, do
acesso a informações que são vitais para o exercício de
direitos constitucionalmente garantidos. Portanto, nós
temos que apostar na proposta que veio da Câmara
dos Deputados, que é um grande aperfeiçoamento daquela que originalmente chegou, ainda que objeto de
discussão e de envio do governo do Presidente Lula.
Mas a inteligência faz com que nós possamos compreender e que nós possamos reconhecer que havia
imperfeições. A própria Presidenta Dilma reconheceu
que havia imperfeições e que a Câmara dos Deputados aperfeiçoou aquele projeto.
Para nos, é fundamental que a nossa população
possa ter o direito de conhecer, possa ter o direito de
escrever e principalmente de reescrever a sua história.
É fato que são os vencedores, ou as classes dominantes que escrevem a história de um país. No entanto,
ao longo dos anos, com o exercício da cidadania, com
a organização dos setores populares, esses setores
querem ter o direito de escrever pela sua visão a história que nós estamos construindo e vivenciando. E o
projeto que vem da Câmara garante exatamente que
possamos dar essa transparência e esse direito à cidadania.
A proposta restabelecida, com todo o respeito,
pelo Presidente Collor, acho que representa um retrocesso em relação ao que veio da Câmara, porque
a Câmara estabelece claramente critérios de classiﬁcação e de desclassiﬁcação de informações sigilosas
deﬁnidas de forma periódica mediante revisão. Garante
que aquela informação à qual se deu acesso à sociedade, que esse acesso possa se dar da maneira mais
ampla possível, inclusive pelo grande mecanismo de
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informação que há na sociedade mundial hoje, que é
a rede mundial de computadores, a Internet.
O projeto que veio da Câmara, diferentemente
do substitutivo apresentado, estabelece prazo para o
cumprimento das demandas. Não é apenas pelo que
está escrito na lei que se garante a falta de acesso ou o
segredo permanente. Depende também da obrigatoriedade que tem o Estado de produzir, no menor espaço de
tempo possível, a informação que os cidadãos desejam
obter. Como tal, ter esse prazo para o cumprimento é
fundamental. Além do mais, aqui, o Senador Aloysio
Nunes, ao citar alguns fatos históricos, mostra, claramente, que 50 anos como período máximo, 25 mais
25, para liberação de uma informação ultrassecreta é
mais do que necessário. Se algo depois de 50 anos é
capaz de produzir prejuízo à soberania de um país, a
sua economia, às suas fronteiras, com certeza, como
muito bem disse ele, a forma de garantir essa soberania e essa cidadania é exatamente pela publicização
do que efetivamente está colocado como um segredo.
Não há como produzir qualquer tipo de embaraço
ao País depois de 50 anos, contados a partir da aprovação dessa legislação. Além do mais, havia aqui uma
série de burburinhos, dizendo: “Não, não se pode falar
sobre o acordo que garantiu a aquisição do Estado do
Acre à Bolívia”. O Ministério das Relações Exteriores
negou que isso fosse impedimento. Foi dito que não
se poderia revelar o conteúdo total dos documentos
que tratam da Guerra do Paraguai. O Ministério da
Defesa se encarregou de esclarecer que isso não era
óbice para que essa legislação pudesse ser aprovada.
Assim, eu entendo que nós devemos aprová-la,
e aprová-la da forma como ele veio da Câmara.
Como acreditar que essa comissão de reavaliação
das informações poderá fazer aquilo que a cidadania
quer, se ela não tem a devida autonomia e o caráter
deliberativo das suas decisões? Criar essa comissão
para torná-la meramente um órgão consultivo é dar
ao Poder Executivo o direito de decidir aquilo que a
sociedade deve saber ou não.
Como tal, o projeto que vem da Câmara é também avançado nesse aspecto que fala da autonomia,
da independência de quem vai deﬁnir essas questões.
Na verdade, é uma comissão representativa da
sociedade, pessoas de altíssimo nível, com história
neste País, compromissadas com a liberdade, com
a democracia, com os direitos humanos, e, como tal,
constituída, sem dúvida, para garantirmos que efetivamente tenhamos uma legislação democrática.
Portanto, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje é
uma noite histórica, a noite em que o Brasil se sintoniza
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com o sentimento mais democrático que há no mundo
hoje, que é o sentimento de que o povo, a população,
os cidadãos têm direito a conhecer a verdade das informações sobre o seu País, têm direito de ter transparência na forma como se lida com o poder público em
cada um dos países. E, sem dúvida, essa conquista
teria que ser num governo que segue o Governo do
Presidente Lula e que compõe um mesmo projeto, o
Governo da Presidenta Dilma. Conquista obtida, naturalmente, com o apoio de todos os democratas. E aqui
a oposição dá uma grande demonstração de espírito
democrático de que, no nosso País, a democracia é
uma conquista irrevogável, uma conquista que não
volta atrás, para que juntos possamos realmente ter
uma legislação democrática de acesso à informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria inicialmente cumprimentar o Presidente Collor pelo seu relatório e por
ter contribuído, na construção do seu relatório, com
a experiência que S. Exª tem como ex-Presidente da
República. O Senador Collor contribuiu, e muito, para
este debate, inclusive aferindo e trazendo informações
importantes para que possamos, na tarde-noite de
hoje, ter este debate que considero fundamental para
a democracia brasileira.
Todos os países que passaram, Senador Aloysio,
pelo processo de redemocratização – e isso aconteceu
na América Latina e V. Exª sabe disso melhor que eu
– tiveram o acesso, tiveram a construção de dois ordenamentos jurídicos, logo após o início de seu processo
de democratização: uma lei de acesso às informações
e a instituição de suas comissões nacionais da verdade ou, em alguns casos, de comissões nacionais de
reconciliação.
Não é à toa que, nesta semana, parece-me, vamos concluir a transição democrática brasileira. Esta
semana, coincidentemente, parece-me que é a conclusão do processo de inauguração da nossa transição democrática iniciada em 1985, com a eleição do
primeiro Presidente civil, e consolidada com o advento
da Constituição de 1988.
Hoje, votamos a Lei de Acesso à Informação e,
amanhã, oxalá, apreciada aqui a urgência, votaremos
o relatório de V. Exª, Senador Aloysio, de instituição da
Comissão Nacional da Verdade.
Tenho algumas considerações. Quero saudar o
parecer, o relatório que veio da Câmara dos Deputa-
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dos, o projeto que veio da Câmara dos Deputados.
Quero saudar aqui, além da contribuição do Senador
Presidente Collor a este debate, a contribuição, desde
o primeiro momento, do Senador Walter Pinheiro, que
tem sido um vigilante da votação dessa matéria. Foram várias as vezes em que o Senador Pinheiro aqui
suscitou a necessidade de urgência desse debate. E
é importante aqui destacar que, anteriormente ao relatório do Senador Collor na Comissão de Relações
Exteriores, houve o relatório apresentado pelo Senador Walter Pinheiro na Comissão de Ciência e Tecnologia, que, na verdade, mantém, na íntegra, o projeto
que veio da Câmara, fazendo uma pequena mudança
de redação no art. 35, § 1º, inciso III, incluindo um §
2º para nele estabelecer especiﬁcamente o prazo de
renovação de documentos ultrassecretos.
Em que pese a emenda de redação, cumprimento essa emenda de redação. E, pelo interesse que o
Governo tem manifestado na matéria, creio que não
haverá risco de ocorrer algum tipo de veto da Presidente da República a esse § 2º do art. 35, que, na prática,
manteria o sigilo eterno dos documentos. Mas creio,
pelo próprio compromisso da Presidente da República – e, quero acreditar, pelo interesse da Presidente
da República como alguém que também compreende
como fundamental a necessidade dessas duas legislações, desses dois projetos de lei que debatemos
ontem e hoje –, que isso não vai ocorrer.
Em relação aos temas apresentados aqui pelo
eminente Presidente Senador Fernando Collor, eu
queria democraticamente trazer um debate, porque
acho que há questionamentos importantes aqui apresentados para esse debate.
O primeiro é o questionamento apresentado de
que o projeto, como veio da Câmara, não foi apreciado com o devido cuidado pelo Parlamento brasileiro.
É bom destacar que temos este projeto tramita aqui
no Senado Federal desde 2010.
No Senado Federal, já tivemos um debate, uma
audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Direitos Humanos, que, conjuntamente, no dia 19 de abril de 2010, realizaram uma
audiência pública, contando com a presença de representantes do Ministério das Relações Exteriores, da
Controladoria-Geral da União e da Unesco, além dos
próprios membros da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Direitos Humanos.
Vejam, esse debate ocorreu em 2010. Decorrido o
ano de 2010, tivemos, além do ano de 2010, o parecer
do Senador Walter Pinheiro na Comissão de Ciência e
Tecnologia, aqui mesmo no Senado. Ou seja, parece-
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-me que tivemos um bom tempo de trâmite. Além do
mais, no meu entender, a necessidade dessa legislação não é de tramitação de 2 anos, 3 anos, 4 anos ou
5 anos. A necessidade dessa legislação é de 22 anos,
porque essa legislação deveria ter advindo logo após
o Texto Constitucional de 1988.
Há uma alegação que se faz ao texto de que
essa redação é uma ameaça à segurança do Estado
e à segurança da sociedade. É importante e quero
destacar que o PLC 41, em seu texto originário vindo
da Câmara, contém uma série de exceções temporárias ao acesso à informação, e essa é a tradição dos
países democráticos. O acesso à informação é regra.
O acesso temporário à informação é a exceção. Esta
é a tradição das democracias: o acesso temporário
é exceção; o acesso pleno, a regra permanente. O
próprio PLC, no art. 25, assegura o dever do Estado
de controlar o acesso e a divulgação de informações
sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
O projeto também prevê a criação de um núcleo
de segurança e credenciamento de informações responsável “por garantir a segurança de informações
sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou
organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha ﬁrmado tratado, acordo,
contrato ou qualquer outro ato internacional”.
Além do mais, está consagrado, pela Organização
dos Estados Americanos, pela Unesco, pela Organização das Nações Unidas o direito público, o direito
humano fundamental do acesso à informação.
Há outra alegação que é feita também sobre a
desclassiﬁcação automática, após o vencimento do
prazo do sigilo, e o ﬁm do sigilo eterno de documentos, que isso representaria, então, uma ameaça às
atividades de inteligência, à diplomacia, às atividades
cientíﬁcas, comerciais e estratégicas no País.
É bom suscitar que, hoje, mais de 90 países
do mundo, ou seja, mais de 5 bilhões de pessoas no
mundo têm acesso pleno às informações, e isso não
comprometeu nem as atividades de inteligência desses
países, nem as ações diplomáticas desses países, nem
o perene conhecimento cientíﬁco, nem as atividades
comerciais estratégicas desses países.
Além do mais, Sr. Presidente, no projeto de lei
oriundo da Câmara dos Deputados, está claro o prazo
de 25 anos, prorrogáveis por 25 anos...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Já concluindo, Sr. Presidente.
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Se hoje já estivéssemos sob a égide dessa legislação, cada cidadão brasileiro teria acesso a informações de 1961.
Vejam, com o desenvolvimento tecnológico, com
a velocidade do desenvolvimento cientíﬁco, com a velocidade do desenvolvimento de tecnologia de informação, quais as informações, no séc. XXI, não poderiam
hoje, em 2011, ser acessadas por todos os cidadãos?
Quais informações de 1961 hoje ainda exigiriam o sigilo ultrassecreto?
Imaginem que estamos no séc. XXI, repito, no século da informação, em que a informação anda muito
mais rápido, em que as informações de 2011, as informações apresentadas de 2011, daqui a 50 anos, já
não serão mais de necessidade nenhuma do Estado
brasileiro, a não ser a necessidade do acesso a essas
informações por parte dos cidadãos brasileiros.
Para concluir, Sr. Presidente, a última argumentação contrária ao projeto é que a divulgação de dados na Internet deixaria o País vulnerável. Repito: não
é isso que ocorre em legislações que atingem hoje
mais de 5 bilhões de pessoas no mundo, em países
que têm legislações de acesso e de classiﬁcação de
documentos mais amplas e universais ao conjunto de
cidadãos. Essa vulnerabilidade já foi aceita e acatada
por muitos países, e isso não tornou esses estados
nacionais mais frágeis por conta disso.
Sr. Presidente, esta semana tem tudo para ser
histórica para o Congresso Nacional brasileiro. Esta
semana tem tudo para ser histórica para o Senado
brasileiro. Nós podemos, nesta semana, aprovar duas
legislações: a Lei de Acesso à Informação e a Comissão
Nacional da Verdade, que, no meu entender, deveriam
ter sido aprovadas há 22 anos.
Hoje, 22 anos depois, nós estamos concluindo o
processo de transição democrática e se assemelhando
a estados democráticos em que, de fato, o acesso à
informação está disponível para todos os seus cidadãos e onde o direito à verdade também é acessível
a todos os seus cidadãos.
Portanto, vamos à aprovação do PLC 41, conforme o texto que veio da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao último orador inscrito
para discussão, o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Não se encontrando presente, encerro a discussão.
Passa-se à votação da emenda.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, peço veriﬁcação de quórum.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Já encerrei a discussão.
Ainda não está em votação, Senador Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Vou
esperar a votação.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Vamos passar à votação agora, e haverá encaminhamentos.
Passa-se à votação da Emenda nº 5, de plenário,
ao substitutivo apresentado pelo relator.
(Procede-se à votação.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO.) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Para encaminhar, está inscrito o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.
Preferiria que nós ﬁzéssemos esta votação e,
efetivamente, na votação do resultado – portanto, depois de apurada esta votação –, eu faria exatamente
a intervenção acerca dos pontos, ou no encaminhamento, no que diz respeito ao nosso relatório que foi
aprovado por três comissões: a Comissão de Ciência
e Tecnologia, a Comissão de Constituição e Justiça e
a Comissão de Direitos Humanos.
Portanto, preferira que V. Exª promovesse a votação neste sentido, porque na realidade nós estamos
votando uma matéria contra a outra. Por isso, eu quero
orientar nesse sentido. O Substitutivo contra o Projeto de
Lei e, portanto, o relatório feito nessas três Comissões.
Então, o Partido dos Trabalhadores vota “não” a
esse substitutivo, para poder prevalecer o Projeto original, inclusive aprovado – volto a frisar – pelas três
Comissões da Casa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, o Partido Progressista vota “não”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB vota com a proposta original do Presidente
Lula, da Presidente Dilma. O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Demóstenes, pretende...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Em votação o substitutivo, portanto, apresentado pelo Relator.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, o PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, peço veriﬁcação de quórum.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Apoiado por...
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Senadores
Demóstenes Torres, Romero Jucá, Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Será procedida a veriﬁcação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, o PT convoca seus parlamentares, convoca os integrantes do Bloco de apoio ao Governo para
que compareçam ao Plenário e votem “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo convida todos os Senadores e Senadoras que estão nos seus
gabinetes, pois teremos duas votações nominais: uma
votação nominal agora e, posteriormente, o PLC 1; o
item 1 da pauta também será uma votação nominal.
Portanto, teremos duas votações nominais esta noite.
Quanto à matéria agora, quero registrar que a
base está liberada para votação, tendo em vista que
uma matéria é o projeto original do Governo e a outra
matéria é o Projeto da Câmara que foi apoiado pelo
Governo também.
Portanto, na verdade a base está liberada.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Agradecemos
ao Líder Romero Jucá, e orientamos, o PTB vota “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, o PSOL...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, a bancada mais fácil de ser convocada
é a do PSOL, são só dois Senadores. Então, convoco
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a integralidade da bancada do PSOL para votar “não”,
em nome da conclusão do processo de transição democrática em nosso País. O PSOL vota “não” nesta
votação e vota, em seguida, a favor do projeto original
que veio da Câmara.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, da mesma forma, convidaria os Senadores do
Partido Progressista para estarem presente nesta votação agora, como já foi referida a votação. Obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Presidente, o PSB vota favorável ao
projeto original da Câmara: vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero fazer um comunicado a Casa do expediente que recebemos com o seguinte teor:
É o seguinte o ofício:
Of. Nº 68/2011 – GLDPP
Brasília – DF, 25 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e
comunico, nos termos do parágrafo único do art. 66
do Regimento Interno, que a Senadora Ana Amélia,
Vice-Líder do Partido Progressista – PP, exercerá as
atribuições de Líder no período de 25 de outubro a 5
de novembro.
Atenciosamente, Senador Francisco Dornelles,
Líder do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O documento vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Continua em votação, e os Srs. Senadores já
podem votar.
Quero alertar que os Senadores que pediram a
veriﬁcação e que apoiaram a veriﬁcação devem votar,
sob pena de ser anulada a votação.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou proclamar o resultado. (Pausa.)
Ninguém mais para votar. Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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e a verdade circulando, independentemente de quem
estiver no poder. Este não é um projeto para este ou
aquele governo. Este é um projeto que ﬁca para a Nação, para o Estado brasileiro e, principalmente, a melhor ferramenta para a sociedade.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Sr. Presidente Mozarildo, Senador Sérgio Petecão. Na
votação anterior, votei com a orientação do meu bloco.
O voto foi “não”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que
serão lidos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. Há um acordo, se
V. Exª me permite. O Senador Fernando Collor apresentou cinco requerimentos de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quatro.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Quatro. Então, nós ﬁzemos um acordo segundo
o qual dois serão rejeitados em bloco e dois serão submetidos a votação em separado. O Senador Fernando
Collor vai apresentar o número do requerimento. Há
um acordo entre todas as lideranças para que o procedimento seja assim, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, os destaques que serão votados separadamente são os de nºs 18 e 30. Os outros destaques
têm parecer contrário do Relator e serão rejeitados
em bloco. Nós votaremos individualmente estes dois
destaques: o 18 e o 30.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Permita-me fazer um registro de
encaminhamento muito breve. Quero, primeiro, enaltecer a maneira como o Senador Fernando Collor dedicou-se a esse tema, inclusive fazendo questão de que
o Senado Federal pudesse debatê-lo em profundidade.
O Senador Fernando Collor teve o cuidado de
dialogar com diversos Ministros de Estado e pessoas
que pudessem contribuir com informações, especialmente os Ministros de Relações Exteriores e de Defesa, e relatou-nos, inclusive, como ex-Presidente da
República, que conhece muitos fatos, que, na avaliação
dele, pudessem ser objeto de reserva, mas quero aqui
dizer que, em que pese ter tomado conhecimento de
alguns fatos que ele próprio me relatou, eu avaliei que
o parecer do Senador Walter Pinheiro, que também
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subscrevi, em verdade, faz com que as informações
relativas ao que acontece no âmbito do Estado e do
Governo brasileiro estou de acordo que não precisam
ter as reservas que alguns consideraram, inclusive o
Senador Fernando Collor.
Por essa razão, votei e subscrevi o parecer lido
pelo Senador Walter Pinheiro, mas com respeito pela
construção aqui havida.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero apenas informar aos Srs. Senadores
que a hora do encaminhamento já passou. Estamos
na votação dos requerimentos.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Vamos votar dois requerimentos para os quais
não há consenso. Quer dizer, há consenso para rejeição
em bloco. São os requerimentos que pedem destaque
para votação em separado a ﬁm de aprovar o art. 22 do
Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores, que
será inserido no lugar do art. 27. O outro diz respeito a
aprovar o art. 34 do Substitutivo, que será inserido no
lugar do art. 39. Conforme entendimento, esses dois
requerimentos serão rejeitados.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO N° 1.309, DE 2011
Requeiro destaque para votação em separado,
a ﬁm de aprovar, do art. 22 do Substitutivo da CRE ao
PLC nº 41, de 2010, que será inserido no lugar do art.
27 do texto proveniente da Câmara dos Deputados
(PLC n° 41, de 2010).
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO N° 1.310, DE 2011
Requeiro destaque para votação em separado,
a ﬁm de aprovar, do art. 34 do Substitutivo da CRE ao
PLC nº 41, de 2010, que será inserido no lugar do art.
39 do texto proveniente da Câmara dos Deputados
(PLC n° 41, de 2010).
Saladas Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Peço, portanto, a manifestação do Plenário.
(Pausa.)
Então, rejeitados.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agora, vamos ler os dois requerimentos para
os quais, portanto, há acordo para votação.
É sobre a votação?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Sr. Presidente, eu queria comunicar a V. Exª que, na
votação anterior, eu estava ausente, estava em outro
compromisso. Então, eu queria comunicar a V. Exª que
o meu voto é de acordo com o meu partido. Votei de
acordo com o partido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Ata fará o registro, Senador Benedito.
Então, vou ler os requerimentos que vão ser votados e para os quais há acordo.
Requeiro destaque para votação em separado
do art. 18 do Substitutivo da Comissão de Relações
Exteriores ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de
2010, que será inserido no lugar do art. 24 do texto
proveniente da Câmara dos Deputados.
E há o requerimento para aprovar o art. 30 do
Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores ao
Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2010, que será
inserido no lugar do art. 35 do texto proveniente da
Câmara dos Deputados.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO N° 1.311, DE 2011
Requeiro destaque para votação em separado,
a ﬁm de aprovar, do art. 18 do Substitutivo da CRE ao
PLC nº 41, de 2010, que será inserido no lugar do art.
24 do texto proveniente da Câmara dos Deputados
(PLC n° 41, de 2010).
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO N° 1.312, DE 2011
Requeiro destaque para votação em separado,
a ﬁm de aprovar, do art. 30 do Substitutivo da CRE ao
PLC nº 41, de 2010, que será inserido no lugar do art.
35 do texto proveniente da Câmara dos Deputados
(PL nº 41, de 2010).
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Se houver acordo das Lideranças e do Plenário, coloco em votação.
Em votação os requerimentos.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O PT
vota “não”, Sr. Presidente... Não, não. Ao requerimento?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Está em votação o requerimento de destaque ou o
teor do destaque?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, nós vamos aprovar os dois requerimentos,
conforme o acordo feito.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agora, aprovados os requerimentos, colocamos em votação.
Conforme orientação da Secretária, em votação
o projeto, sem prejuízo das emendas e dos destaques.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
PT vota “sim”, Sr. Presidente, ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Srs. Senadores que aprovam...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente, a favor do projeto.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
vota “sim”, Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Então, aprovado o projeto...
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr. Presidente, o PTB vota “não”. Voto contrário do PTB, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com o voto contrário do PTB.
Passamos, agora, à votação dos destaques aprovados.
O primeiro destaque requer a votação em separado para a aprovação do art. 18 do substitutivo da
CRE ao Projeto nº 41 que será inserido no lugar do
art. 24 do texto proveniente da Câmara dos Deputados.
Então, estamos votando...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Quem vota contra vota “não”, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quem vota contra se manifesta. Quem quiser
aprovar permaneça como está.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
PT vota “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Nós votamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Em
relação aos destaques, eu gostaria de pedir a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – V. Exª quer encaminhar a votação do destaque?
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Só um esclarecimento: quem vota contra o destaque vota “não”, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quem vota contra o destaque vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O
destaque é de uma emenda nova ou é um destaque
supressivo de um item da matéria? Depende disso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Um destaque está retirando o art. 18 do substitutivo para inserir no artigo... Substituição ao art. 24
do texto proveniente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, pode levantar o tom para que nós
possamos ouvir com mais clareza? Não está ﬁcando
claro. Por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Então, vou repetir: um destaque para votar em separado o art. 18 do substitutivo, que será inserido no lugar
do art. 24 do texto proveniente da Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, a orientação é “não”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Voto “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Os dois são na mesma direção.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – E o outro, que vai ser votado separadamente,
destaca o art. 30 do substitutivo que será inserido no
lugar do art. 35 do texto proveniente da Câmara.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de realçar, nesta
tarde, neste começo de noite, a importância do debate
que aqui foi travado no Senado da República, Casa
Revisora, a quem cabe, de forma serena, tranquila,
sem açodamento, pensar para fazer o correto juízo
a respeito de matérias que por aqui passam, que por
aqui são submetidas à deliberação das Srªs e dos Srs.
Senadores.
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Foi o que aconteceu, portanto, nesta tarde-noite
desta terça-feira; muito importante porque foi dada a
possibilidade às Srªs e aos Srs. Senadores de conhecer posições divergentes em relação a uma matéria
de tamanha envergadura e relevância.
Quero dizer que o substitutivo que apresentei e
que não teve possibilidade de ser aprovado nada mais
é do que o resgate do projeto original do Poder Executivo, do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que,
durante dois anos ou mais, foi amplamente debatido
com a sociedade e coordenados esses trabalhos por
nove de seus Ministros.
Foi um trabalho de fôlego realizado por S. Exª,
encaminhado em mãos pela então Ministra-Chefe da
Casa Civil, a hoje Presidenta Dilma Rousseff, ao então Presidente da Câmara dos Deputados, hoje Vice-Presidente da República, Dr. Michel Temer.
O que procurei foi resgatar esse projeto porque
me pareceu que serviria – como continuo achando
que serve – melhor aos interesses superiores da Nação. Seja na condição de Senador, seja na condição
de ex-Presidente da República, em que tive acesso a
segredos, a matérias classiﬁcadas da maior importância e sensibilidade, veriﬁquei que o PLC 41 avançava
muito nessas questões de Estado, confundindo o que
seriam ações de Governo e que essas, sim, merecem
e têm – e foram abrigadas nesse substitutivo – total e
absoluta transparência e publicização do que são informações de Estado. São informações que têm que
ser classiﬁcadas.
Ao tempo em que ﬁco reconhecido ao Senado
da República pela oportunidade que nos deu a todos
de poder debater assunto de tamanha importância
para o futuro do Estado brasileiro, eu torço para que
a aprovação desse PLC 41, nos termos em que está
colocado, não nos traga quaisquer tipo de constrangimentos imediatos ou de médio prazo.
Fico com a consciência tranquila por ter aqui defendido o que, por dever de ofício, tinha de fazer. Fico
feliz pelo fato de o Senado ter tomado conhecimento
das advertências, data venia, que aqui coloquei às Sras
e Srs. Senadores, das possibilidades advindas de uma
desclassiﬁcação geral dessas matérias.
O Senador Demóstenes Torres, que me honrou com as suas palavras, ele próprio citou que, caso
haja algum tipo de problema no futuro, seja votado
um projeto de emergência, mas vamos convir que um
projeto de emergência somente será votado quando
a emergência já estiver instalada. E essa emergência
pode ser algo que conﬂite de forma vigorosa com os
interesses do Estado brasileiro. Esse é o meu receio.
Gostaria que essas minhas preocupações e apreensões o futuro não as justiﬁcasse. Mas, de qualquer
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maneira, ﬁca aqui o encaminhamento que ﬁz com a
apresentação do relatório do qual constou a participação de três ou quatro Senadores, com suas vinte
emendas, e que foram, em sua grande maioria, acolhidas no texto ﬁnal.
Pedi destaque, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para o art. 18, Senador João Ribeiro.
O art. 18 em que, pelo Substitutivo, inclui-se o
seguinte:
Art.18. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu
teor e em razão de sua imprescindibilidade à
segurança da sociedade ou do Estado, poderá
ser classiﬁcada como ultrassecreta, secreta,
conﬁdencial ou reservada.
Com isso, o que eu desejo é resgatar a classiﬁcação de conﬁdencial, que foi retirada do PLC nº 41.
E continua o §1º do art. 18:
§ 1º Os prazos máximos de restrição de
acesso à informação, conforme a classiﬁcação
prevista no caput [deste artigo], vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:
I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II – secreta: 15 (quinze) anos;
III – conﬁdencial [e aí vem o resgate]:
10 (dez anos);
IV – reservada: 5 (cinco) anos.
E vem aí a possibilidade da prorrogação no § 2º
do art. 18:
§ 2º Os prazos de classiﬁcação poderão
ser prorrogados uma vez, por igual período, à
exceção dos documentos classiﬁcados como
ultrassecretos e os de outras classiﬁcações
cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado, para os quais não
haverá limite de prorrogação.
Não haver limite de prorrogação não signiﬁca que
será prorrogado indeﬁnidamente. Nós não podemos
é hipotecar o futuro do Estado brasileiro, hipotecar os
futuros governantes a uma data em que as circunstâncias em que estejam vivendo não se coadunem com
a liberação ou a desclassiﬁcação de um determinado
documento, mas, pela lei que esteja em vigor, obrigue-os a fazer isso, em detrimento dos interesses maiores
do Estado brasileiro.
Parágrafo 3º:
§ 3º As informações que puderem colocar
em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e
ﬁlhos(as) serão classiﬁcadas como secretas.
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E vem o § 5º, que é a exceção à desclassiﬁcação automática:
§ 5º Transcorrido o prazo de classiﬁcação ou consumado o evento que deﬁna o seu
termo ﬁnal, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público, à exceção dos
documentos classiﬁcados como ultrassecretos
e os de outras classiﬁcações cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado, cabendo à autoridade competente decidir por sua prorrogação, sempre por
prazo limitado.
[...]
§ 7º São passíveis de classiﬁcação como
ultrassecretos, dentre outros, dados ou informações referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a planos e operações
militares, às relações internacionais do País,
a projetos de pesquisa e desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico de interesse da defesa nacional e a programas econômicos, cujo
conhecimento não-autorizado possa acarretar
dano excepcionalmente grave à segurança da
sociedade e do Estado.
§ 8º São passíveis de classiﬁcação como
secretos, dentre outros, dados ou informações
referentes a sistemas, instalações, programas,
projetos, planos ou operações de interesse
da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de inteligência e a planos ou detalhes,
programas ou instalações estratégicos, cujo
conhecimento não-autorizado possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e
do Estado.
§ 9º São passíveis de classiﬁcação como
conﬁdenciais dados ou informações que, no
interesse dos Poderes da República e das
partes, devam ser de conhecimento restrito e
cuja revelação não-autorizada possa frustrar
seus objetivos ou acarretar dano à segurança
da sociedade e do Estado.
§ 10. São passíveis de classiﬁcação como
reservados dados ou informações cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou objetivos neles previstos
ou referidos.
Mais adiante, nós temos:
“Art. 19. ................................................
VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁco
ou tecnológico, assim como a sistemas, bens,
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instalações ou áreas de interesse estratégico
nacional.”
Temos o art. 30, objeto também do destaque, que
é o Capítulo VI do Substitutivo, das Disposições Finais
e Transitórias, em relação à composição da Comissão
de Reavaliação.
O art. 30 diz:
Art. 30. Fica instituída, em contato permanente com a Presidência da República, inserida na competência da União, a Comissão
Mista de Reavaliação de Informações, com a
seguinte composição:
I – Vice-Presidente da República, que a
coordenará;
II – Ministro da Justiça;
III – Ministro de Estado da Defesa;
IV – Ministro das Relações Exteriores;
Comissão de Reavaliação esta que irá fazer a
avaliação da desclassiﬁcação de documentos carimbados como secretos ou ultrassecretos:
V – Ministro da Fazenda;
VI – Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
VII – Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
VIII – Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
IX – dois representantes do Senado Federal e dois representantes da Câmara dos
Deputados, indicados pelos respectivos Presidentes;
X – um representante do Poder Judiciário,
indicado pelo Conselho Nacional de Justiça;
XI – um representante do Ministério Público, indicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
§ 1º Os representantes a que se referem
os incisos IX a XI [que são os dois representantes do Senado Federal e um representante
do Ministério Público, indicado pelo Conselho
Nacional do Ministério Público] no caput deste
artigo terão mandato de dois anos, renovável
por uma única vez.
§ 2º O Presidente da República poderá
designar membros eventuais para as reuniões da Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, conforme a matéria a ser
apreciada.
§ 3o A Comissão Mista de Reavaliação
de Informações decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento
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e a classiﬁcação de informações sigilosas e
terá competência para:
I – requisitar da autoridade que classiﬁcar informação como ultrassecreta e secreta
esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral
da informação;
II – propor a revisão da classiﬁcação de
informações ultrassecretas ou secretas, de
ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 5o e
demais dispositivos desta Lei; e
III – propor a prorrogação do prazo de
sigilo de informação classiﬁcada como ultrassecreta, secreta, conﬁdencial e reservada,
sempre por prazo determinado, enquanto o
seu acesso ou divulgação puder ocasionar
risco ou dano à segurança da sociedade e do
Estado, observado o prazo previsto no art. 18,
§1º, em cada renovação.
§ 4° A proposta de revisão de ofício a
que se refere o inciso II do § 3o deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após
a revisão prevista no art. 34 [...]
Art. 34...................................................
.......................................................................
§ 2º No âmbito da administração pública
federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela autoridade competente, ouvida a Comissão de
Reavaliação de Informações, observados os
termos desta Lei.
São esses, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dois destaques que agora apresento. Mas devo
dizer a V. Exª, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que saio desta tribuna feliz pela oportunidade, que a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
ofereceu ao Plenário desta Casa, de discutir e debater
assunto dessa envergadura.
O futuro não poderá dizer que o Senado da República não participou do debate desse tema e que,
pela sua maioria, optou por projeto de lei, que no meu
entender, pode causar grandes danos e risco à integridade territorial, à segurança do nosso País e às tecnologias sensíveis que hoje já possuímos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Collor, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Ribeiro, 2º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Em votação o art. 18 do Substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores ao PLC nº 41...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, o PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO)
– Parecer para ser incluído no texto, proveniente da
Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”!
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – O
PSDB, “não”!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Rejeitado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota “não”!
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – O
PTB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Rejeitado.
Passa-se à votação do art. 30, também do mesmo
Substitutivo, a ﬁm de ser incluído no art. 35 do projeto.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam permaneçam como se encontram.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
O PT vota “não”!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Votamos “não”, Sr. Presidente. O DEM vota “não”!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Rejeitado.
Votação das Emendas nºs 1 a 4, em globo, de
redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade, com o voto “não” do
Senador Fernando Collor?
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Eu
gostaria de indagar a V. Exª, Sr. Presidente, se o que
está sendo votado agora é a íntegra do PLC nº 41.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Já votamos tudo e agora estamos na redação ﬁnal,
Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – A
posição do PTB é contra: “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Na redação ﬁnal?
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Na
redação ﬁnal. No todo, no conjunto.
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É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER No 1.153, DE 2011
(Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei da
Câmara no 41, de 2010 (no 219, de 2003, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei da Câmara no 41, de 2010 (no 21, de
2003, na Casa de origem), que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II
do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências, consolidando as Emendas nos 1
a 4 – CCT/CDH, de redação, aprovadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de outubro
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.153, DE 2011.
Redação ﬁnal do Projeto de Lei da
Câmara no 41, de 2010 (no 219, de 2003, na
Casa de origem).
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso
II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos
a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o ﬁm de garantir o acesso a
informações previsto no inciso XXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I – os órgãos públicos integrantes da administração
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do
Ministério Público;
II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.
Art. 2° Aplicam-se as disposições desta Lei, no
que couber, às entidades privadas sem ﬁns lucrativos
que recebam, para realização de ações de interesse
público, recursos públicos diretamente do orçamento
ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão,
termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela
dos recursos públicos recebidos e à sua destinação,
sem prejuízo das prestações de contas a que estejam
legalmente obrigadas.
Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e
com as seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e
do sigilo como exceção;
II – divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados
pela tecnologia da informação;
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V – desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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I – informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão
de conhecimento, contidos em qualquer meio,
suporte ou formato;
II – documento: unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou formato;
III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão
de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado;
IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identiﬁcada ou identiﬁcável;
V – tratamento da informação: conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classiﬁcação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
VI – disponibilidade: qualidade da informação que
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos,
equipamentos ou sistemas autorizados;
VII – autenticidade: qualidade da informação que
tenha sido produzida, expedida, recebida ou
modiﬁcada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII – integridade: qualidade da informação não modiﬁcada, inclusive quanto à origem, trânsito e
destino;
IX – primariedade: qualidade da informação coletada
na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modiﬁcações.
Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de
acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão.
CAPÍTULO II
Do Acesso a Informações e da sua Divulgação
Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder
público, observadas as normas e procedimentos especíﬁcos aplicáveis, assegurar a:
I – gestão transparente da informação, propiciando
amplo acesso a ela e sua divulgação;
II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade,
autenticidade, integridade e eventual restrição
de acesso.
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Art. 7º O acesso à informação de que trata esta
Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde
poderá ser encontrada ou obtida a informação
almejada;
II – informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III – informação produzida ou custodiada por pessoa
física ou entidade privada decorrente de qualquer
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo
que esse vínculo já tenha cessado;
IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua
política, organização e serviços;
VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos,
licitação, contratos administrativos; e
VII – informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento
e resultados dos programas, projetos e ações
dos órgãos e entidades públicas, bem como
metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias,
prestações e tomadas de contas realizadas
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
§ 1o O acesso à informação previsto no caput
não compreende as informações referentes a projetos
de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁcos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às
informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será
assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
§ 4o A negativa de acesso às informações objeto
de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas
no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art.
32 desta Lei.
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§ 5o Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade
competente a imediata abertura de sindicância para
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.
§ 6o Veriﬁcada a hipótese prevista no § 5o deste
artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justiﬁcar o fato
e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.
Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas
promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou
geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas
unidades e horários de atendimento ao público;
II – registros de quaisquer repasses ou transferências
de recursos ﬁnanceiros;
III – registros das despesas;
IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e
entidades; e
VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os
órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
sendo obrigatória a divulgação em sítios oﬁciais da
rede mundial de computadores (internet).
§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na
forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo
a facilitar a análise das informações;
III – possibilitar o acesso automatizado por sistemas
externos em formatos abertos, estruturados e
legíveis por máquina;
IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação;
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V – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
VI – manter atualizadas as informações disponíveis
para acesso;
VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou
telefônica, com o órgão ou entidade detentora
do sítio; e
VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
com deﬁciência, nos termos do art. 17 da Lei no
10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art.
9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deﬁciência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.
§ 4o Os Municípios com população de até 10.000
(dez mil) habitantes ﬁcam dispensados da divulgação
obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida
a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de
informações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 9o O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos
órgãos e entidades do poder público, em local
com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e
II – realização de audiências ou consultas públicas,
incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.
CAPÍTULO III
Do Procedimento de Acesso à Informação
Seção I
Do Pedido de Acesso
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar
pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio
legítimo, devendo o pedido conter a identiﬁcação do
requerente e a especiﬁcação da informação requerida.
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§ 1o Para o acesso a informações de interesse
público, a identiﬁcação do requerente não pode conter
exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2o Os órgãos e entidades do poder público
devem viabilizar alternativa de encaminhamento de
pedidos de acesso por meio de seus sítios oﬁciais na
internet.
§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas
aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação
disponível.
§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade
que receber o pedido deverá, em prazo não superior
a 20 (vinte) dias:
I – comunicar a data, local e modo para se realizar a
consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa,
total ou parcial, do acesso pretendido; ou
III – comunicar que não possui a informação, indicar, se
for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade
que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento
a esse órgão ou entidade, cientiﬁcando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado
por mais 10 (dez) dias, mediante justiﬁcativa expressa,
da qual será cientiﬁcado o requerente.
§ 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção
das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para
que o próprio requerente possa pesquisar a informação
de que necessitar.
§ 4o Quando não for autorizado o acesso por se
tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o
requerente deverá ser informado sobre a possibilidade
de recurso, prazos e condições para sua interposição,
devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5o A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência
do requerente.
§ 6° Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em
qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma
pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a
referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar

144

43810

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não dispor de meios para realizar por si mesmo tais
procedimentos.
Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da
informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do
custo dos serviços e dos materiais utilizados.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os
custos previstos no caput todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, declarada nos termos
da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.
Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação
contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta
de cópia, com certiﬁcação de que esta confere com
o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção
de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas
expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em
risco a conservação do documento original.
Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor
de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Seção II
Dos Recursos
Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a
informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão
no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo
de 5 (cinco) dias.
Art. 16. Negado o acesso a informação pelos
órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da
União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:
I – o acesso à informação não classiﬁcada como sigilosa for negado;
II – a decisão de negativa de acesso à informação total
ou parcialmente classiﬁcada como sigilosa não
indicar a autoridade classiﬁcadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido
pedido de acesso ou desclassiﬁcação;
III – os procedimentos de classiﬁcação de informação
sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido
observados; e
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IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1° O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou
a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5
(cinco) dias.
§ 2° Veriﬁcada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao
órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.
§ 3° Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso
à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a
que se refere o ato. 35.
Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de
desclassiﬁcação de informação protocolado em órgão
da administração pública federal, poderá o requerente
recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo
das competências da Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no
art. 16.
§ 1° O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois
de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que
exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças
Armadas, ao respectivo Comando.
§ 2° Indeferido o recurso previsto no caput que
tenha como objeto a desclassiﬁcação de informação
secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão
Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.
Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões
denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15
e de revisão de classiﬁcação de documentos sigilosos
serão objeto de regulamentação própria dos Poderes
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em
seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante,
em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o
andamento de seu pedido.
Art. 19. Negado o acesso à informação e improvido o recurso a que se refere o art. 15, os órgãos e
entidades públicas deverão informar aos Tribunais de
Contas a cuja ﬁscalização estiverem submetidos os
pedidos de informação indeferidos, acompanhados
das razões da denegação, quando se tratar de matéria
sujeita à ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária
e patrimonial das referidas Cortes.
§ 1° Quando se tratar de informações essenciais
à tutela de direitos fundamentais, os órgãos ou entida-
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des públicas deverão encaminhar ao Ministério Público
os pedidos de informação indeferidos acompanhados
das razões da denegação.
§ 2° Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério
Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e
ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem
acesso a informações de interesse público.
Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa
e desenvolvimento cientíﬁco ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas
de interesse estratégico nacional;
VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de
altas autoridades nacionais ou estrangeiras e
seus familiares; ou
VIII – comprometer atividades de inteligência, bem
como de investigação ou ﬁscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

CAPÍTULO IV
Das Restrições de Acesso à Informação

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou
do Estado, poderá ser classiﬁcada como ultrassecreta,
secreta ou reservada.
§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso
à informação, conforme a classiﬁcação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são
os seguintes:

Seção I
Disposições Gerais
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de
direitos fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos
que versem sobre condutas que impliquem violação
dos direitos humanos praticada por agentes públicos
ou a mando de autoridades públicas não poderão ser
objeto de restrição de acesso.
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem
as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado
ou por pessoa física ou entidade privada que tenha
qualquer vínculo com o poder público.
Seção II
Da Classiﬁcação da Informação quanto ao Grau
e Prazos de Sigilo
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classiﬁcação as informações cuja divulgação
ou acesso irrestrito possam:
I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou
a integridade do território nacional;
II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as
que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso
por outros Estados e organismos internacionais;
III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da
população;
IV – oferecer elevado risco à estabilidade ﬁnanceira,
econômica ou monetária do País;
V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações
estratégicos das Forças Armadas;

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II – secreta: 15 (quinze) anos; e
III – reservada: 5 (cinco) anos.
§ 2o As informações que puderem colocar em
risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente
da República e respectivos cônjuges e ﬁlhos(as) serão classiﬁcadas como reservadas e ﬁcarão sob sigilo
até o término do mandato em exercício ou do último
mandato, em caso de reeleição.
§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no §
o
1 , poderá ser estabelecida como termo ﬁnal de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento,
desde que este ocorra antes do transcurso do prazo
máximo de classiﬁcação.
§ 4o Transcorrido o prazo de classiﬁcação ou
consumado o evento que deﬁna o seu termo ﬁnal, a
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso
público.
§ 5o Para a classiﬁcação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos
restritivo possível, considerados:
I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que deﬁna seu termo ﬁnal.
Seção III
Da Proteção e do Controle de
Informações Sigilosas
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Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e
a divulgação de informações sigilosas produzidas por
seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
§ 1o O acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classiﬁcada como sigilosa ﬁcarão restritos
a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e
que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes
públicos autorizados por lei.
§ 2o O acesso à informação classiﬁcada como
sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de
resguardar o sigilo.
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos
e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda,
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação
não autorizados.
Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e
observe as medidas e procedimentos de segurança
para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder
público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para
que seus empregados, prepostos ou representantes
observem as medidas e procedimentos de segurança
das informações resultantes da aplicação desta Lei.
Seção IV
Dos Procedimentos de Classiﬁcação,
Reclassiﬁcação e Desclassiﬁcação
Art. 27. A classiﬁcação do sigilo de informações
no âmbito da administração pública federal é de competência:
I – no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;
b) Vice-Presidente da República;
c) Ministros de Estado e autoridades com
as mesmas prerrogativas;
d) Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica; e
e) Chefes de Missões Diplomáticas e
Consulares permanentes no exterior.
II – no grau de secreto, das autoridades referidas no
inciso I, dos titulares de autarquias, fundações
ou empresas públicas e sociedades de economia mista: e
III – no grau de reservado, das autoridades referidas
nos incisos I e II e das que exerçam funções de
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direção, comando ou cheﬁa, nível DAS 101.5, ou
superior, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação especíﬁca de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.
§ 1° A competência prevista nos incisos I e II,
no que se refere à classiﬁcação como ultrassecreta e
secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior,
vedada a subdelegação.
§ 2° A classiﬁcação de informação no grau de
sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas
alíneas d e e do inciso I deverá ser ratiﬁcada pelos
respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em
regulamento.
§ 3° A autoridade ou outro agente público que
classiﬁcar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão
Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere
o art. 35, no prazo previsto em regulamento.
Art. 28. A classiﬁcação de informação em qualquer
grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que
conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I – assunto sobre o qual versa a informação;
II – fundamento da classiﬁcação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;
III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos,
meses ou dias, ou do evento que deﬁna o seu
termo ﬁnal, conforme limites previstos no art. 24; e
IV – identiﬁcação da autoridade que a classiﬁcou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput
será mantida no mesmo grau de sigilo da informação
classiﬁcada.
Art. 29. A classiﬁcação das informações será reavaliada pela autoridade classiﬁcadora ou por autoridade
hierarquicamente superior, mediante provocação ou de
ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassiﬁcação ou à redução do
prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24.
§ 1° O regulamento a que se refere o caput deverá
considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.
§ 2° Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do
sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso
ou da divulgação da informação.
§ 3° Na hipótese de redução do prazo de sigilo da
informação, o novo prazo de restrição manterá como
termo inicial a data da sua produção.
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Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou
entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição
na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:
I – rol das informações que tenham sido desclassiﬁcadas nos últimos 12 (doze) meses;
II – rol de documentos classiﬁcados em cada grau de
sigilo, com identiﬁcação para referência futura;
III – relatório estatístico contendo a quantidade de
pedidos de informação recebidos, atendidos e
indeferidos, bem como informações genéricas
sobre os solicitantes.
§ 1° Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta
pública em suas sedes.
§ 2° Os órgãos e entidades manterão extrato
com a lista de informações classiﬁcadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da
classiﬁcação.
Seção V
Das Informações Pessoais
Art. 31. O tratamento das informações pessoais
deve ser feito de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 1° As informações pessoais, a que se refere
este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra
e imagem:
I – terão seu acesso restrito, independentemente de
classiﬁcação de sigilo e pelo prazo máximo de
100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados
e à pessoa a que elas se referirem; e
II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso
por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem.
§ 2° Aquele que obtiver acesso às informações
de que trata este artigo será responsabilizado por seu
uso indevido.
§ 3° O consentimento referido no inciso II do §
1° não será exigido quando as informações forem necessárias:
I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II – à realização de estatísticas e pesquisas cientíﬁcas
de evidente interesse público ou geral, previstos
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em lei, sendo vedada a identiﬁcação da pessoa
a que as informações se referirem;
III – ao cumprimento de ordem judicial;
IV – à defesa de direitos humanos; ou
V – à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4° A restrição de acesso à informação relativa
à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo
de apuração de irregularidades em que o titular das
informações estiver envolvido, bem como em ações
voltadas para a recuperação de fatos históricos de
maior relevância.
§ 5° Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.
CAPÍTULO V
Das Responsabilidades
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar:
I – recusar-se a fornecer informação requerida nos
termos desta Lei, retardar deliberadamente o
seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II – utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir,
inutilizar, desﬁgurar, alterar ou ocultar, total ou
parcialmente, informação que se encontre sob
sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de
cargo, emprego ou função pública;
III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações
de acesso à informação;
IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou
permitir acesso indevido à informação sigilosa
ou informação pessoal;
V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para ﬁns de ocultação de
ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneﬁciar a si ou
a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de
direitos humanos por parte de agentes do Estado.
§ 1° Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas
descritas no caput serão consideradas:
I – para ﬁns dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou
graves, segundo os critérios neles estabelecidos,
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desde que não tipiﬁcadas em lei como crime ou
contravenção penal; ou
II – para ﬁns do disposto na Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e suas alterações, infrações
administrativas, que deverão ser apenadas, no
mínimo, com suspensão, segundo os critérios
nela estabelecidos.
§ 2° Pelas condutas descritas no caput, poderá
o militar ou agente público responder, também, por
improbidade administrativa, conforme o disposto nas
Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2
de junho de 1992.
Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que
detiver informações em virtude de vínculo de qualquer
natureza com o poder público e deixar de observar o
disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – rescisão do vínculo com o poder público;
IV – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a
2 (dois) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1° As sanções previstas nos incisos I, III e IV
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2° A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso IV.
§ 3° A aplicação da sanção prevista no inciso V
é de competência exclusiva da autoridade máxima do
órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista.
Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida
de informações sigilosas ou informações pessoais,
cabendo a apuração de responsabilidade funcional
nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo
direito de regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
à pessoa física ou entidade privada que, em virtude
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de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal
e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 35. A Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, composta por Ministros de Estado e por
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário,
indicados pelos respectivos presidentes, ﬁcará em
contato permanente com a Casa Civil da Presidência
da República e inserida na competência da União.
§ 1° É instituída a Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classiﬁcação de informações sigilosas e terá competência para:
I – requisitar da autoridade que classiﬁcar informação
como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou
conteúdo, parcial ou integral da informação;
II – rever a classiﬁcação de informações ultrassecretas
ou secretas, de ofício ou mediante provocação
de pessoa interessada, observado o disposto no
art. 7° e demais dispositivos desta Lei; e
III – prorrogar o prazo de sigilo de informação classiﬁcada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação
puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou
grave risco às relações internacionais do País,
observado o prazo previsto no § 1° do art. 24.
§ 2° O prazo referido no inciso III é limitado a
uma única renovação.
§ 3° A revisão de ofício a que se refere o inciso II
do § 1° deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro)
anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando
se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.
§ 4° A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos
prazos previstos no § 3°, implicará a desclassiﬁcação
automática das informações.
§ 5° Regulamento disporá sobre a composição,
organização e funcionamento da Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, observado o mandato
de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta Lei.
Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais
atenderá às normas e recomendações constantes
desses instrumentos.
Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
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o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que
tem por objetivos:
I – promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de
informações sigilosas; e
II – garantir a segurança de informações sigilosas,
inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha ﬁrmado tratado,
acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério
das Relações Exteriores e dos demais órgãos
competentes.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a
composição, organização e funcionamento do NSC.
Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507,
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação
de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou
banco de dados de entidades governamentais ou de
caráter público.
Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão
proceder à reavaliação das informações classiﬁcadas
como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de
2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência
desta Lei.
§ 1° A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar
os prazos e condições previstos nesta Lei.
§ 2° No âmbito da administração pública federal,
a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a
qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação
de Informações, observados os termos desta Lei.
§ 3° Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classiﬁcação
da informação nos termos da legislação precedente.
§ 4° As informações classiﬁcadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto
no caput serão consideradas, automaticamente, de
acesso público.
Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada
órgão ou entidade da administração pública federal
direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo
órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:
I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao
acesso a informação, de forma eﬁciente e adequada aos objetivos desta Lei;
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II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei
e apresentar relatórios periódicos sobre o seu
cumprimento;
III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e
procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e
IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus
regulamentos.
Art. 41. O Poder Executivo Federal designará
órgão da administração pública federal responsável:
I – pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na
administração pública e conscientização do direito
fundamental de acesso à informação;
II – pelo treinamento de agentes públicos no que se
refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;
III – pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito
da administração pública federal, concentrando
e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;
IV – pelo encaminhamento ao Congresso Nacional
de relatório anual com informações atinentes à
implementação desta Lei.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a contar da data de sua publicação.
Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 116. ..............................................
VI – levar as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita
de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;
................................................... “ (NR)
Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112,
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art.
126-A:
“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser
responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior
ou, quando houver suspeita de envolvimento
desta, a outra autoridade competente para
apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha
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conhecimento, ainda que em decorrência do
exercício de cargo, emprego ou função pública.”
Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as
normas gerais estabelecidas nesta Lei, deﬁnir regras
especíﬁcas, especialmente quanto ao disposto no art.
9° e na Seção II do Capítulo III.
Art. 46. Revogam-se:
I – a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II – os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro
de 1991.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Com a votação contrária do PTB.
Voto “não” do PTB.
A matéria foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados, e vai à sanção.
Está aprovado o projeto.
Ficam prejudicados os Requerimentos nºs 670
e 681, de 2010.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Pela ordem, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos
temos um acordo para votar o PLC nº 1, que é o Item
1 da pauta. Acontece que esse é um projeto de lei
complementar, que precisa de votação nominal e de
41 votos “sim” para ser aprovado.
Então, tendo em vista essa questão do quórum,
nós vamos deixar essa matéria para amanhã, como
primeiro item da pauta amanhã. Logo, posteriormente
a esse item da pauta, nós votaremos a Comissão da
Verdade, que é um requerimento de urgência que nós
devemos votar ainda hoje.
Então, eu gostaria que fossem votados os requerimentos de urgência que estão sobre a mesa, e
gostaria de solicitar a todos os líderes do Senado que
ﬁzéssemos um acordo para votar a matéria da Comissão da Verdade na sessão de amanhã, como Item 2
da pauta, Sr. Presidente.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora
do microfone.) – O PT está de acordo!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO)
– Mas antes, Senador Romero, precisamos votar o
requerimento de urgência, que está para ser votado
exatamente neste momento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pois não, exatamente. Exatamente!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para registrar que, na votação anterior, votei com o partido, com o PMDB, votei
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Será feito o devido registro.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Sim, senhor.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para registrar que há entendimento para votação dos
dois requerimentos de urgência e que toda a pauta de
hoje ﬁca transferida para amanhã, tendo como Item 1
da pauta o que era Item 1 hoje e o Item 2, a Comissão
da Verdade.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O
Item 2 a Comissão da Verdade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Presidente, Presidente, por favor!
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Eu consulto todas as lideranças se estão de acordo,
porque as matérias só poderiam constar da pauta de
quinta-feira, segundo informação da assessoria. Portanto, se todos os líderes estiverem de acordo...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Há
um acordo com as lideranças, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Então será...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Amanhã.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Assim será feito.
Antes, vou transferir a Presidência para a Senadora Marta, que é a primeira Vice-Presidente, para que
ela faça a votação desses...
O Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São dois requerimentos de urgência.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de registrar o meu voto contrário na votação anterior.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será registrado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 88, de 2011, que cria a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da Casa Civil da
Presidência da República.
É o seguinte o requerimento.
REQUERIMENTO Nº 1.313, DE 2011
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 88, de 2011, que “Cria a Comissão
Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República.”
Sala das Sessões, outubro de 2011. –
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento
Interno do Senado Federal, venho requerer urgência
para apreciação do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 121/2007,
Complementar.
É a regulamentação da Emenda 29.
É o seguinte o requerimento.
REQUERIMENTO Nº 1.314, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regimento
Interno do Senado Federal, venho requerer urgência
para apreciação do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 121/2007-Complementar.
Sala das Sessões, de de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Também há acordo, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aprovado.
Pelo Regimento, essas matérias deveriam constar somente na quinta-feira.
Pelo acordo de líderes, elas serão votadas amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Não, o acordo de líderes prevê amanhã a Comissão
da Verdade.
A regulamentação da Emenda nº 29 pode ser a
partir de quinta-feira.
Não há entendimento do dia ainda. Será construído o entendimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Então, estou consultando o Plenário e os
líderes se amanhã vamos à Comissão da Verdade e
a Emenda 29 para quinta-feira, é isso?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
Emenda nº 29 a partir de quinta-feira, mas, na verdade,
não será na quinta-feira. Será nas próximas semanas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, permita-me fazer uma ponderação
com V. Exª e com o Líder Romero.
Não haveria a possibilidade de, amanhã, junto
com a Comissão da Verdade, votarmos a Emenda
nº 29?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Srª
Presidente, pela ordem.
Na votação anterior, José Pimentel acompanhou
o Partido dos Trabalhadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Houve uma demanda do Senador Randolfe
para votarmos as duas amanhã. Se houver entendimento, podemos fazê-lo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Não houve acordo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não houve acordo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– De qualquer forma, Srª Presidente, quero saudar a
iniciativa de aprovarmos a urgência aqui para votarmos
amanhã a Comissão Nacional da Verdade e para, o
quanto antes – creio que não será na quinta-feira, mas
o quanto antes –, votarmos a Emenda nº 29.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Assim será feito.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pelo acordo dos líderes, não votaríamos
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mais nenhuma matéria a não ser os requerimentos
de urgência.
O restante das matérias ﬁcaria transferido para
amanhã, logo após a Comissão da Verdade.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tudo?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Tudo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, estão transferidos para amanhã todos
os requerimentos, junto com a matéria da Comissão
da Verdade.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.087, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova
a Programação Monetária para o 3º trimestre
de 2011.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
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por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, Relator:
Senador Cristovam Buarque; e de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Casildo Maldaner.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 912, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

OUTUBRO
2011
Outubro de 2011

9
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
10
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
11
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
12
REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.113, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Pedro Taques e outros Senadores, solicitando que, sobre o Projeto Decreto
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(susta os efeitos da Portaria nº 1.510/2009, do
Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina o registro eletrônico de ponto).

OUTUBRO 2011
Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 26

157

43823

13
REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2011

18
REQUERIMENTO Nº 1.203, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.114, de 2011, do Senador Paulo
Paim, solicitando que, sobre o Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.203, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 372, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (extinção da arrecadação
das quotas da Reserva Global de Reversão).

14
REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.115, de 2011, do Senador Paulo Paim,
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
15
REQUERIMENTO Nº 1.121, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.121, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto Decreto
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
16
REQUERIMENTO Nº 1.122, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.122, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto Decreto
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
17
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.186, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 571, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (prioridade a portadores de deﬁciência
na restituição de impostos).

19
REQUERIMENTO Nº 1.208, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.208, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.045, de 2011, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg), solicitando o
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do
Senado nº 190, de 2008, a ﬁm de aguardar a
deliberação, em Plenário, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 283, de 2010.
20
REQUERIMENTO Nº 1.213, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.213, de 2011, do Senador Sérgio
Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 219, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária (a política nacional para os
biocombustíves).
21
REQUERIMENTO Nº 1.215, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.215, de 2011, da Senadora Ana Rita,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (venda de medicamentos a aposentados).
22
REQUERIMENTO Nº 1.216, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.216, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
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da Câmara nº 76, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(obrigatoriedade da assistência psicológica a
educadores e educandos).
23
REQUERIMENTO Nº 1.218, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.218, de 2011, do Senador Ricardo
Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de
Resolução do Senado nº 72, de 2010, além
da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Desenvolvimento Regional e Turismo (estabelece alíquotas de impostos nas operações
interestaduais).
24
REQUERIMENTO Nº 1.219, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.219, de 2011, do Senador Eduardo Amorim, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142,
de 2009; com os Projetos de Lei do Senado
nºs 240 e 510, de 2007, por regularem matéria correlata (exame oftalmológico em recém-nascidos).
25
REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.226, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 135, de 2010,além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (piso salarial dos vigilantes).
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

OUTUBRO
2011
Outubro de 2011

Conde dos Arcos”, a mesma que abrigou a primeira
legislatura do então Senado do Império do Brasil, cuja
reunião inaugural ocorreu em 6 de maio de 1826 sob a
presidência do baiano José Egídio Álvares de Almeida,
o “Marquês de Santo Amaro”.
Tal gesto deste Senado da República, a par de
demonstrar a merecida consideração desta Casa àquela
histórica academia, que em 1920 se transformaria na
primeira universidade federal do Brasil, homenageará
a memória do Senado Federal e de ex-alunos e ex-professores, que se tornaram expoentes personalidades do mundo jurídico, como Afonso Arinos de Melo
Franco, San Tiago Dantas, Hélio Tornaghi e Marco
Aurélio Mendes de Farias Mello, além de eminentes
magistrados, advogados e políticos, como os últimos
signatários deste requerimento.
Sala das Sessões, de outubro de 2011. – Senador Marcelo Crivella, Senador Francisco Dornelles,
Senador Lindbergh Farias.
REQUERIMENTO No 1.316, DE 2011
Requeiro, nos termos do Artigo 40, § 1º, I do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para desempenhar missão no exterior aprovada pela
Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre
Dependentes Químicos de Álcool, “Crack” e Outras
Drogas – CASDEP – entre os dias 30 de outubro a 6
de novembro de 2011, na Inglaterra, Holanda, Suécia
e Portugal, em conformidade com os Requerimentos
nº 14, de 2011 – CASDEP/CAS e nº 1.175, de 2011/
CRE; e comunico, nos termos do art. 39, I, que estarei
ausente do país nesse período.
Sala das Sessões, de de 2011. – Senador
Wellington Dias.
REQUERIMENTO No 1.317, DE 2011
Requeremos a prorrogação do prazo previsto no
art. 3º da Resolução nº 2, de 2001, do Senado Federal, para que a Mesa do Senado possa, até o dia 1º
de dezembro deste ano, receber o encaminhamento,
de indicações à 11ª premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2011-PLEN

Justiﬁcação

Requeremos, com fundamento nos arts. 67 e 68
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para a composição de Comissão de Representação
Externa, composta por três senadores, para representar o Senado Federal na comemoração dos cento
e vinte anos da Faculdade Nacional de Direito, a se
realizar no dia 5 de dezembro em sua sede, o “Solar

Tendo em vista a recente e demorada greve nacional na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, bem como o grande número de entidades que alegam estar em processo de organização
e providências para o encaminhamento, à Mesa do
Senado, de novas indicações ao Prêmio Mulher-Cidadã Bertha Lutz, esta Presidência considera ne-
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cessária e democrática a prorrogação daquele pra-

Senadora Vanessa Grazziotin, Presidente do Conse-

zo até o dia 1º de dezembro do ano em curso. –

lho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
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Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PARECER No 1.157, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 886, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, que solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde a
respeito do combate ao HIV no Estado do
Amazonas.
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autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal no 1, de 2001.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento no 886, de 2011.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.

Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamento no art. 50 da Constituição Federal e nos arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento no 886, de 2011.
Por meio do documento, a Senadora solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, nos seguintes termos (transcrição literal):
Tendo em vista a importância do combate da
transmissão do vírus HIV, principalmente no Estado do
Amazonas onde ocorreu aumento nos casos registrados de AIDS, venho solicitar as seguintes informações:
1. Se há algum planejamento de metas, por parte deste
Ministério, para combater a incidência da transmissão do vírus HIV, como é o caso do Estado
do Amazonas, que houve aumento signiﬁcativo
entre o público feminino jovem;
2. Caso positivo, qual o cronograma proposto e as
regiões, especiﬁcando por estados, que serão
beneﬁciadas.
Na justiﬁcação do requerimento, a Senadora lembra a importância das campanhas de conscientização
dos jovens sobre a AIDS e as formas de transmissão
da doença.
II – Análise
A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2o,
garante a esta Mesa do Senado Federal o direito de
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministro de Estado.
O Regimento Interno do Senado Federal (RISF),
em seu art. 216, I, especiﬁca que esses pedidos serão
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto
atinente à competência ﬁscalizadora desta Casa.
O inciso II do art. 216 do RISF enumera as únicas razões para esta Mesa porventura indeferir um
requerimento de informações: a existência de pedido
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.
Por não detectarmos nenhuma das ocorrências
supramencionadas, avaliamos que a proposição obedece aos dispositivos constitucionais e regimentais
que disciplinam o envio de pedidos de informações a

PARECER N° 1.158, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento de Informação n° 944, de
2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, que
solicita à Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
informações acerca de providências para
coibir condutas delituosas como a exploração e a prostituição infantil de indígenas
nas comunidades do município de Autazes, estado do Amazonas, e de realização
de campanhas de combate à prostituição
infantil, principalmente nos municípios interioranos.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem à apreciação da Mesa do Senado Federal
o Requerimento de Informações n° 944, de 2011, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que solicita
à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República informações acerca de denúncias de exploração e prostituição infantil de indígenas no município
de Autazes, estado do Amazonas, e questiona acerca
da realização de campanhas de combate à prostituição
infantil, principalmente nos municípios interioranos.
A justiﬁcação da proposição menciona denúncias
de exploração e prostituição infantil de adolescentes
indígenas da tribo Mura no município de Autazes e na
capital amazonense, inclusive sob consentimento de
seus pais. Caso sejam verídicas, essas denúncias ex-
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põem graves violações de direitos de crianças e adolescentes, que merecem proteção do governo brasileiro.
II – Análise
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição de
1988, e do art. 215, inciso I, alínea a, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), cabe à Mesa do
Senado Federal decidir sobre pedidos de informações
dirigidos a Ministros de Estado. O assunto em questão
é pertinente à competência ﬁscalizadora do Senado,
como requer o art. 216, I, do RISF.
Identiﬁcamos, portanto, os requisitos de constitucionalidade e de regimentalidade da proposição.
Ressaltamos, ainda, que a matéria em questão é de
grande importância, pois trata de direitos fundamentais de crianças e adolescentes pertencentes a minorias étnicas.
III – Voto
Em razão do que foi exposto, o voto é pela aprovação do Requerimento de Informações n° 944, de 2011.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.

PARECER No 1.159, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 1.017, de 2011, do Senador
Mário Couto, que “solicita informações ao
Ministro da Justiça, sobre o ‘mensalão’ do
Partido da República”.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Requerimento sob exames de autoria do Senador Mário Couto, tem por objetivo solicitar informações
ao Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no §
2o do art. 50 da Constituição, combinado com o inciso I
do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
acerca do chamado “mensalão” do Partido da República, conforme reportagem publicada pela Revista Veja.
Dessa forma, primeiramente pergunta à citada autoridade se é verdade que a Presidente Dilma
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Rousseff foi informada sobre a formação do “mensalão”
pelos órgãos de inteligência do governo, e se também
foi informada de que o Ministério dos Transportes estava sendo usado como fonte de arrecadação para a
formação do mesmo “mensalão”.
Em seguida, questiona quais os órgãos de inteligência do governo investigaram o Partido da República, quem mandou investigá-lo e com base em que
informação. Por último, indaga se o caso foi remetido
à Polícia Federal.
A justiﬁcação da medida relata que a Revista Veja,
recentemente, denunciou um esquema de pagamento
de propina para componentes do Partido da República,
em troca de contratos de obras que envolvem o Ministério dos Transportes. A reportagem mostrou que,
antes de sua veiculação, a Chefe da Nação se reuniu
com integrantes da cúpula do citado Ministério, para
reclamar das irregularidades da pasta, queixando-se
dos aumentos sucessivos dos custos das obras em
rodovias e ferrovias e criticando o descontrole nos aditivos realizados em contratos ﬁrmados com empreiteiras. Mandou, assim, suspender o início de novos projetos, e também aﬁrmou que o Ministério estava sem
controle, com obras a preços “inﬂados”.
Após as denúncias, a imprensa registrou que a
Presidente Dilma foi informada de que o partido teria
implantado um novo “mensalão”, com distribuição de
dinheiro vivo para parlamentares, tendo sido o caso remetido à Polícia Federal. Por ﬁm, conclui a justiﬁcação
asseverando que o objetivo do presente Requerimento é obter os esclarecimentos quanto às providências
que estão sendo tomadas sobre o caso denunciado,
na maior brevidade possível, para que o Senado possa
dar uma resposta à sociedade brasileira dentro de sua
missão de ﬁscalização dos atos do Poder Executivo.
II – Análise
O requerimento de informações é um dos instrumentos legislativos que louvam o princípio da tripartição
dos poderes nos moldes consagrados na Constituição
Federal, em que as três instituições, embora separadas, se harmonizam entre si, com o respaldo de vários
mecanismos consagrados em dimensão constitucional,
de que é exemplo marcante a ﬁscalização, por parte
do Parlamento, dos atos do Poder Executivo.
Na sua forma, o Requerimento em análise não
colide com preceitos constitucionais, mas as quatro
primeiras questões esbarram na vedação contida no
Ato da Mesa no 1, de 2001, que no inciso I do seu art.
2o impede interrogação de caráter especulativo nos requerimentos de informações. O documento não inclui
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem
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se dirige, proibições estabelecidas no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, mas encontra óbice
no referido Ato no 1, pela razão exposta.
Das questões formuladas, apenas a última, indagando se o caso foi remetido à Polícia Federal, se
enquadra nas competências atribuídas ao Ministério da
Justiça, órgão ao qual está o Requerimento dirigido, e
não se traduz em interrogação de caráter especulativo.
Assim, de acordo com o art. 29 do Anexo I do Decreto no 6.061, de 15 de março de 2007, que “aprova a
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das funções gratiﬁcadas do
Ministério da Justiça e dá outras providências”, compete ao Departamento de Polícia Federal, órgão subordinado ao Ministério, “apurar infrações penais contra
a ordem pública e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo
dispuser a Lei”. (inciso I).
Portanto, entendemos que apenas a indagação
no 5 pode ter acolhida, tendo em vista que as anteriores não encontram conexão com nenhuma das competências atribuídas ao Ministério da Justiça, além de
ferirem o inciso I do art. 2o do Ato no 1, de 2001.

(...)
Art. 29. Ao Departamento de Polícia Federal cabe
exercer as competências estabelecidas no 1o do art. 144
da Constituição e no § 7 do art. 27 da Lei n o 10.683.
de 28 de maio de 2003, e, especiﬁcamente:
I – apurar infrações, penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão uniforme, segundo se
dispuser em Lei;
(...)
....................................................................................

III – Voto

ATO DA MESA No 1, DE 2001

Ante o exposto, opinamos pela aprovação parcial
do Requerimento no 1.017, de 2011, com deferimento da
questão no 5, e rejeição de todas as demais questões.
Sala de reuniões da Mesa, 20 de outubro de 2011.

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

A Mesa do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, e tendo
em vista a edição da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001, em especial o disposto em seus
arts. 4o e 8o, no uso de sua competência expressa nos
arts. 215, I, a, e 216, III, in ﬁne, do Regimento Interno, resolve:
(...)
Art. 2o O requerimento de informação não poderá conter:
I – pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido;
(...)
Sala de Reuniões, 30 de janeiro de 2001. – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Senador
Geraldo Melo – Senador Ronaldo Cunha Lima – Senador Carlos Patrocínio – Senador Nabor Júnior – Senador Casildo Maldaner – Senador Eduardo Suplicy.
....................................................................................

DECRETO No 6.061, DE 15 DE MARÇO DE 2007

ATO DA MESA No 3, DE 2010

LEGILAÇÃO CITADA ANEXADA AO PROCESSADO
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratiﬁcadas do Ministério da Justiça, e dá outras providências.

O Presidente Da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
a, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei
no 10.683, de 28 de maio de 2003,
DECRETA:
(...)
Brasília, 15 de março de 2007; 186o da Independência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Marcio Thomaz Bastos – Paulo Bernardo Silva.
(...)
ANEXO I

A Mesa do Senado Federal, em cumprimento
à norma regimental (art. 402), faz publicar o texto
do Regimento Interno do Senado Federal, devidamente consolidado em relação ao texto editado
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em 31 de janeiro de 2007 – ao ﬁnal da 52a (quinquagésima segunda) Legislatura –, com as alterações promovidas pelas Resoluções no s 1, 3, 18,
23, 31, 32, de 2007 e 3, de 2009, e as correções de
redação, sem alteração de mérito, com adequação
ao Acordo Ortográﬁco da Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo nºo 54, de 1995, e a
seu Protocolo Modiﬁcativo, aprovado pelo Decreto
Legislativo nºo 120, de 2002.
Sala de Reuniões da Mesa, 25 de novembro de
2010. – Senador José Sarney, Presidente – Senadora Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente –
Senador Heráclito Fortes, Primeiro-Secretário – Senador João Vicente Claudino, Segundo-Secretário
– Senador Mão Santa, Terceiro-Secretário – Senador
César Borges, Primeiro Suplente – Senador Sérgio
Camata, Quarto Suplente.
(...)
Art. 216. Os requerimentos de informações estão
sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirija;
(...)
PARECER N° 1.160, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.019, de 2011, do Senador Mário Couto, que “requer, nos termos
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, ouvida a Mesa,
informações ao Ministro de Estado Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República sobre o suposto
‘mensalão’ do Partido da República”.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Requerimento n° 1.019, de 2011, de autoria do eminente
Senador Mário Couto, em que solicita à autoridade
destinatária informações acerca do suposto esquema
de “mensalão” do Partido da República (PR).
O Requerimento em análise relata matéria jornalística publicada na revista Veja, que denunciou suposto
esquema de pagamento de propinas para eminentes
integrantes do PR, em troca de contratos de obras envolvendo o Ministério dos Transportes.
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Conforme a justiﬁcativa do Requerimento, a
revista Veja mostrou que antes de a reportagem vir
a público, a Excelentíssima Senhora Presidente da
República Dilma Rousseff teria se reunido com integrantes da cúpula do Ministério dos Transportes no
Palácio do Planalto para reclamar sobre as irregularidades na Pasta. Ela teria se queixado de aumentos
sucessivos nos custos das obras em rodovias e ferrovias e também criticado o descontrole nos aditivos
realizados em contratos ﬁrmados com empreiteiras,
além de ter mandado suspender o início de novos
projetos. Segundo a reportagem, a Presidente da
República teria dito que o Ministério dos Transportes
estava sem controle e que as obras estavam com os
preços “inﬂados”.
A imprensa registrou, após as denúncias, que
a Presidente da República teria sido informada, por
órgãos de inteligência, de que o PR teria implantado
um novo “mensalão”, com distribuição de dinheiro vivo
a parlamentares, e que o caso teria sido remetido à
Polícia Federal.
II – Análise
A proposição é dirigida à autoridade competente,
titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República, conforme estatui o art. 50, caput
e § 2°, da Constituição Federal, mas inquire sobre
dados relativos à atividade de inteligência, os quais
possuem normas próprias para o seu controle pelo
Congresso Nacional. É o que se depreende da leitura
do art. 6° da Lei n° 9.883, de 7 de dezembro de 1999,
que “institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras
providências”, verbis:
Art. 6a O controle e ﬁscalização externos
da atividade de inteligência serão exercidos
pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional.
§ 1° Integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes
da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como
os Presidentes das Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
§ 2º O ato a que se refere o caput deste
artigo deﬁnirá o funcionamento do órgão de
controle e a forma de desenvolvimento dos
seus trabalhos com vistas ao controle e ﬁscalização dos atos decorrentes da execução da
Política Nacional de Inteligência.
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No Senado Federal, o órgão a que se refere o
caput do art. 6° da referida Lei é a Comissão Mista de
Controle Externo das Atividades de Inteligência (CCAI),
que não possui regulamentação própria, razão por que
se utiliza, como base legal, exclusivamente da Lei n°
9.883, de 1999.
Nesse mesmo diploma legal, estatui o seguinte o
art. 9°-A, incluído pela Medida Provisória no 2.216-37,
de 2001, sobre informações ou documentos relativos
à atividade de inteligência:
Art. 9o A – Quaisquer informações ou
documentos sobre as atividades e assuntos
de inteligência produzidos, em curso ou sob
a custódia da ABIN somente poderão ser
fornecidos às autoridades que tenham competência legal para solicitá-los, pelo Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, observado o respectivo grau de sigilo conferido com base na
legislação em vigor, excluídos aqueles cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
§ 1o O fornecimento de documentos ou
informações, não abrangidos pelas hipóteses
previstas no caput deste artigo, será regulado em ato próprio do Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da
República.
..............................................................
Assim, embora não haja diploma legal expresso
nesse sentido, é de se concluir que, no âmbito do Senado Federal, sendo a CCAI o órgão indicado no art.
6o da Lei, somente aquela Comissão possa propor um
requerimento de informações sobre atividades relacionadas à inteligência.
Ademais, embora não contenha pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirige, segundo as normas consagradas nos incisos I e II do art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, acreditamos
que a proposição esbarre no óbice do inciso I do art.
2o do Ato no 1, de 2001, que veda, nos requerimentos
de informação, interrogação de caráter especulativo.
As perguntas de nos 1 a 4 caem, portanto, em vício de
competência e na vedação relativa a interrogações de
caráter especulativo.
A pergunta de no 5, que vem a questionar se o
caso descrito foi remetido à Polícia Federal, deveria
ter como destinatário o Ministro de Estado da Justiça,
titular da Pasta à qual se subordina o Departamento
de Polícia Federal. Contudo, ainda que o Requerimento estivesse dirigindo o questionamento à autoridade
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correta, tal questionamento deveria constar de outra
proposição, para não contrariar o inciso II do art. 2o do
Ato da Mesa no 1, de 2001, que proíbe pedidos referentes a mais de um Ministério no mesmo requerimento
de informações.
III – Voto
Pelas razões expostas, manifestamo-nos pela
rejeição do Requerimento no 1.019, de 2011.
Sala de Reuniões da Mesa, 20 de outubro de
2011.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA AO PROCESSADO 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 Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justiﬁcação
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão n° 2, de 1994)
(...)
§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos
de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das
pessoas referidas no caput deste artigo, importando
crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação
de informações falsas. (Redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão n° 2, de 1994)
(...)
....................................................................................
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LEI N° 9.883, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999
Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 6° O controle e ﬁscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional.
§ 1º Integrarão o órgão de controle externo da
atividade de inteligência os líderes da maioria e da
minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os Presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
§ 2° O ato a que se refere o caput deste artigo
deﬁnirá o funcionamento do órgão de controle e a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com vistas ao controle e ﬁscalização dos atos decorrentes da
execução da Política Nacional de Inteligência.
(...)
Art. 9°-A. Quaisquer informações ou documentos
sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos, em curso ou sob a custódia da Abin, somente
poderão ser fornecidos, às autoridades que tenham
competência legal para solicitá-los, pelo Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, observado o respectivo grau de sigilo
conferido com base na legislação em vigor, excluídos
aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.216-37, de 2001)
§ 1° O fornecimento de documentos ou informações, não abrangidos pelas hipóteses previstas
no caput deste artigo, será regulado em ato próprio
do Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.216-37, de 2001)
Brasília, 7 de dezembro de 1999; 178° da Independência e 111º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Amaury Guilherme Bier – Martus
Tavares – Alberto Mendes Cardoso.
....................................................................................
ATO DA MESA N° 1, DE 2001
A Mesa do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e tendo
em vista a edição da Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001, em especial o disposto em seus
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arts. 4° e 8°, no uso de sua competência expressa
nos arts. 215, I, a, e 216, III, in ﬁne, do Regimento
Interno, resolve:
(...)
Art. 2° O requerimento de informação não poderá conter:
I – pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido;
(...)
Sala de Reuniões, 30 de janeiro de 2001. – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Senador
Geraldo Melo – Senador Ronaldo Cunha Lima – Senador Carlos Patrocínio – Senador Nabor Júnior – Senador Casildo Maldaner – Senador Eduardo Suplicy.
....................................................................................
ATO DA MESA N° 3, DE 2010
A Mesa do Senado Federal, em cumprimento
à norma regimental (art. 402), faz publicar o texto do
Regimento Interno do Senado Federal, devidamente consolidado em relação ao texto editado em 31 de
janeiro de 2007 – ao ﬁnal da 52ª (quinquagésima segunda) Legislatura –, com as alterações promovidas
pelas Resoluções nºs 1, 3, 18, 23, 31, 32, de 2007, e
3, de 2009, e as correções de redação, sem alteração
de mérito, com adequação ao Acordo Ortográﬁco da
Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo
nº 54, de 1995, e a seu Protocolo Modiﬁcativo, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 120, de 2002.
Sala de Reuniões da Mesa, 25 de novembro de
2010. – Senador José Sarney, Presidente – Senadora Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente –
Senador Heráclito Fortes, Primeiro-Secretário – Senador João Vicente Claudino, Segundo-Secretário
– Senador Mão Santa, Terceiro-Secretário – Senador
César Borges, Primeiro Suplente – Senador Sérgio
Camata, Quarto Suplente.
(...)
Art. 216. Os requerimentos de informações estão
sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirija;
(...)
PARECER N° 1.161, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.020, de 2011, que “requer,
nos termos do art. 50, § 2° da Constituição
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Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, ouvida
a Mesa, informações ao Ministro de Estado
Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República sobre o suposto ‘mensalão’
do Partido da República”.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Requerimento n° 1.020, de 2011, de autoria do eminente
Senador Mário Couto, em que solicita à autoridade
destinatária informações acerca do suposto esquema
de “mensalão” do Partido da República (PR).
O Requerimento em análise relata matéria jornalística publicada na revista Veja, que denunciou suposto
esquema de pagamento de propinas para eminentes
integrantes do PR, em troca de contratos de obras envolvendo o Ministério dos Transportes.
Conforme a justiﬁcativa do Requerimento, a revista Veja mostrou que, antes de a reportagem vir a
público, a Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff teria se reunido com integrantes da cúpula do Ministério dos Transportes no Palácio
do Planalto para reclamar sobre as irregularidades na
Pasta. Ela teria se queixado de aumentos sucessivos
nos custos das obras em rodovias e ferrovias e também criticado o descontrole nos aditivos realizados em
contratos ﬁrmados com empreiteiras, além de ter mandado suspender o início de novos projetos. Segundo a
reportagem, a Presidente da República teria dito que o
Ministério dos Transportes estava sem controle e que
as obras estavam com os preços “inﬂados”.
A imprensa registrou, após as denúncias, que
a Presidente da República teria sido informada, por
órgãos de inteligência, de que o PR teria implantado
um novo “mensalão”, com distribuição de dinheiro vivo
a parlamentares, e que o caso teria sido remetido à
Policia Federal.
II – Análise
Embora a proposição seja dirigida a titular de
órgão diretamente subordinado à Presidência da República, em conformidade com o que estatui o art. 50,
caput e § 2o, da Constituição Federal, não se trata da
autoridade competente pelos assuntos que aborda,
pois os quatro primeiros questionamentos tratam de
assunto sob a competência do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, enquanto o
quinto estaria mais bem dirigido ao Ministro de Estado da Justiça, em razão de abordar o Departamento
de Polícia Federal, órgão subordinado àquela Pasta.
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Fundamental salientar, ainda, que a proposição
traz inquirições sobre dados relativos à atividade de
inteligência, os quais possuem normas próprias para
o seu controle pelo Congresso Nacional. É o que se
depreende da leitura do art. 6 da Lei no 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, que institui o Sistema Brasileiro de
Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência –
ABIN e dá outras providências, verbis:
Art. 6o O controle e ﬁscalização externos
da atividade de inteligência serão exercidos
pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional.
§ 1o Integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes
da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como
os Presidentes das Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
§ 2o O ato a que se refere o caput deste
artigo deﬁnirá o funcionamento do órgão de
controle e a forma de desenvolvimento dos
seus trabalhos com vistas ao controle e ﬁscalização dos atos decorrentes da execução da
Política Nacional de Inteligência.
No Senado Federal, o órgão a que se refere o
caput do art. 6o da referida Lei é a Comissão Mista de
Controle Externo das Atividades de Inteligência (CCAI),
que não possui regulamentação própria, razão por que
se utiliza, como base legal, exclusivamente da Lei no
9.883, de 1999.
Nesse mesmo diploma legal, estatui o seguinte o
art. 9o -A, incluído pela Medida Provisória no 2.216-37,
de 2001, sobre informações ou documentos relativos
à atividade de inteligência:
Art. 9o -A. Quaisquer informações ou documentos sobre as atividades e assuntos de
inteligência produzidos, em curso ou sob a
custódia da ABIN somente poderão ser fornecidos às autoridades que tenham competência
legal para solicitá-los, pelo Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da
República, observado o respectivo grau de sigilo conferido com base na legislação em vigor,
excluídos aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
§ 1o O fornecimento de documentos ou
informações, não abrangidos pelas hipóteses
previstas no caput deste artigo, será regulado
em ato próprio do Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
..............................................................
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Assim, embora não haja diploma legal expresso
nesse sentido, é de se concluir que, no âmbito do Senado Federal, sendo a CCAI o órgão indicado no art.
6o da Lei, somente aquela Comissão possa propor um
requerimento de informações sobre atividades relacionadas à inteligência.
Ademais, embora não contenha pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação
sobre propósito da autoridade a quem se dirige, segundo as normas consagradas nos incisos I e II do art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, acreditamos
que a proposição esbarre no óbice do inciso I do art.
2o do Ato no 1, de 2001, que veda, nos requerimentos
de informação, interrogação de caráter especulativo.
As perguntas de no s 1 a 4 caem, portanto, em vício
de competência, mau direcionamento do assunto à
autoridade e na vedação relativa a interrogações de
caráter especulativo.
A pergunta de no 5, que vem a questionar se o
caso descrito foi remetido à Polícia Federal, como já
dito, deveria ter como destinatário o Ministro de Estado da Justiça, titular da Pasta à qual se subordina o
Departamento de Polícia Federal. Contudo, ainda que
o Requerimento estivesse dirigindo o questionamento
à autoridade correta, tal questionamento deveria constar de outra proposição, para não contrariar o inciso
II do art. 2o do Ato da Mesa no 1, de 2001, que proíbe
pedidos referentes a mais de um Ministério no mesmo
requerimento de informações.
III – Voto
Pelas razões expostas, manifestamo-nos pela
rejeição do Requerimento no 1.020, de 2011.
Sala de Reuniões da Mesa, 20 de outubro de
2011.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
AO PROCESSADO 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 Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justiﬁcação
adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão no 2, de 1994)
(...)
§ 2o As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos
de informações a Ministros de Estado ou a qualquer
das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o
não -atendimento, no prazo de trinta dias, bem como
a prestação de informações falsas. (Redação dada
pela Emenda Constitucional de Revisão n° 2, de 1994)
(...)
....................................................................................
LEI No 9.883, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999
Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 6o O controle e ﬁscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional.
§ 1o Integrarão o órgão de controle externo da
atividade de inteligência os líderes da maioria e da
minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os Presidentes das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
§ 2o O ato a que se refere o caput deste artigo
deﬁnirá o funcionamento do órgão de controle e a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com vistas ao controle e ﬁscalização dos atos decorrentes da
execução da Política Nacional de Inteligência.
(...)
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Art. 9°-A. Quaisquer informações ou documentos
sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos, em curso ou sob a custódia da ABIN somente
poderão ser fornecidos, ás autoridades que tenham
competência legal para solicitá-los, pelo Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, observado o respectivo grau de sigilo
conferido com base na legislação em vigor, excluídos
aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado. (Incluído pela Medida Provisória n o 2.216-37, de 2001)
§ 1o O fornecimento de documentos ou informações, não abrangidos pelas hipóteses previstas
no caput deste artigo, será regulado em ato próprio
do Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República. (Incluído pela Medida Provisória no 2.216-37, de 2001)
(...)
Brasília, 7 de dezembro de 1999; 178o da Independência e 111o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Amaury Guilherme Bier – Martus
Tavares – Alberto Mendes Cardoso.
....................................................................................
ATO DA MESA No 1, DE 2001
A Mesa do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, e tendo
em vista a edição da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001, em especial o disposto em seus
arts. 4o e 8o, no uso de sua competência expressa nos
arts. 215, I, a, e 216, III, in ﬁne, do Regimento Interno, resolve:
(...)
Art. 2o O requerimento de informação não poderá conter:
I – pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido;
(...)
Sala de Reuniões, 30 de janeiro de 2001. – Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Senador Geraldo Melo – Senador Ronaldo Cunha Lima – Senador
Carlos Patrocínio – Senador Nabor Júnior – Senador Casildo Maldaner – Senador Eduardo Suplicy.
....................................................................................
ATO DA MESA No 3, DE 2010
A Mesa do Senado Federal, em cumprimento
à norma regimental (art. 402), faz publicar o texto do
Regimento Interno do Senado Federal, devidamente consolidado em relação ao texto editado em 31 de
janeiro de 2007 – ao ﬁnal da 52a (quinquagésima segunda) Legislatura –, com as alterações promovidas
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pelas Resoluções nos 1, 3, 18, 23, 31, 32, de 2007 e 3,
de 2009, e as correções de redação, sem alteração de
mérito, com adequação ao Acordo Ortográﬁco da Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo no
54, de 1995, e a seu Protocolo Modiﬁcativo, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 120, de 2002.
Sala de Reuniões da Mesa, 25 de novembro de
2010. – Senador José Sarney, Presidente – Senadora Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente –
Senador Heráclito Fortes, Primeiro-Secretário – Senador João Vicente Claudino, Segundo-Secretário
– Senador Mão Santa, Terceiro-Secretário – Senador
César Borges, Primeiro Suplente – Senador Sérgio
Camata, Quarto Suplente.
(...)
Art. 216. Os requerimentos de informações estão
sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirija;
(...)
PARECER No 1.162, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 1.103, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, relativo a solicitação de informações à Ministra do Meio
Ambiente acerca do programa Bolsa Verde.
Relator: Senador João Ribeiro
I – Relatório
A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamento no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, e no art.
216 do Regimento Interno desta Casa, apresenta o
Requerimento no 1.103, de 2011, a ser encaminhado
à Ministra do Meio Ambiente.
A autora da proposição, considerando a importância do programa Brasil Sem Miséria no combate à
exploração ilegal de reservas extrativistas e na preservação ambiental, solicita, à titular do Ministério do
Meio Ambiente, as seguintes informações acerca do
programa Bolsa Verde:
1. Como se dará o cadastramento das pessoas beneﬁciadas pelo programa Bolsa Verde?
2. Quais serão os requisitos exigidos da população
residente na Floresta Amazônica para a concessão do beneﬁcio?
3. Quais os deveres a serem cumpridos pelas famílias
beneﬁciária do programa Bolsa Verde?
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4. Como se dará a ﬁscalização e o controle dos recursos a serem repassados aos beneﬁciários quanto ao cumprimento das obrigações assumidas
por estes quando do recebimento do beneﬁcio?
5. Quantas famílias poderão ser beneﬁciadas no Estado do Amazonas?
6. Quais são as metas e os objetivos do programa
até 2014 em relação à preservação ambiental?
II – Análise
O Requerimento no 1.103, de 2011, respeita o
disposto no § 2o do art. 50 da Constituição Federal, que
confere prerrogativa ao Senado Federal para solicitar
pedidos escritos de informação a Ministros de Estado.
Obedece, também, aos incisos I e II do art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, relativos
aos pedidos de informação a autoridades do Poder
Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa no
1, de 2001, que regulamenta a tramitação dos requerimentos de informação.
De acordo as normas regimentais, os requerimentos de informação serão admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do
Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora e
não poderão conter pedido de providência, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito
da autoridade a quem se dirige.
III – Voto
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 1.103, de 2011.
Sala de Reuniões,

PARECER No 1.163, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento no 1.104, de 2011, que solicita
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, informações no que se refere à
exploração de recursos naturais da fauna
e ﬂora brasileiras.
Relator: Senador João Ribeiro
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I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos do
inciso X do art. 49 e do § 2° do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215, I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento no 1.104, de 2011, no qual requer
sejam solicitadas ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no âmbito do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI,
informações sobre a exploração de recursos naturais
da fauna e ﬂora brasileiras.
De acordo com a Justiﬁcação da ilustre autora do
Requerimento, a biopirataria – prática ilícita – preocupa
a sociedade brasileira, uma vez que deve-se proteger
o patrimônio genético da fauna e ﬂora brasileiras, itens
importantes para o desenvolvimento sustentável. Entre os meios para ﬁscalizar a biopirataria estão alguns
procedimentos do INPI para controlar o registro e o uso
de patentes. Um deles é o previsto no art. 31 da Medida Provisória no 2.183-16, de 2001, que visa evitar
o uso indevido de patentes e de estudos e pesquisas
realizadas em território brasileiro.
II – Análise
Os Requerimentos de Informações devem atender às normas constitucionais sobre a matéria e ao
que dispõem os arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal e ao Ato n° 1, de 2001, da Mesa
do Senado Federal, que trata dos Requerimentos de
Informações.
O Requerimento em tela fundamenta-se no § 2°
do art. 50 da Constituição Federal que dispõe sobre o
encaminhamento de pedidos escritos de informação
a Ministros de Estado pelas Mesas da Câmara e do
Senado Federal. Fundamenta-se, ainda, nos arts. 215
e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que
estabelecem, respectivamente, normas gerais sobre
os requerimentos e normas especíﬁcas sobre requerimentos de informação.
As informações requeridas referem-se à atuação
do INPI no combate à biopirataria. Mais especiﬁcamente, questiona-se a ﬁscalização feita pelo INPI em
relação aos termos da Medida Provisória n° 2.183-16,
de 2001, no que se refere à correta exploração de recursos naturais patenteados por empresas, principalmente as ligadas a estudos e pesquisas de material
genético da fauna e ﬂora nacionais.
Pretende-se também saber quais são as punições
às empresas que descumprem os termos da Medida
Provisória n° 2.183-16, de 2001. Outro questionamento diz respeito ao modo como o INPI faz a divisão dos
benefícios derivados do uso comercial dos produtos
fabricados a partir de estudos e pesquisas sobre a fau-
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na e ﬂora brasileiras. Por último, questiona-se sobre os
fundamentos legais utilizados pelo INPI para analisar
e repartir os royalties advindos da exploração do patrimônio genético brasileiro.
Os temas abordados pela Senadora Vanessa
Grazziotin são importantes para a proteção de um ativo
nacional valioso, qual seja, a diversidade biológica, e
para o desenvolvimento sustentável. Ressalte-se que
a aposta nesse padrão de desenvolvimento é fundamental para estimular a economia de vastas áreas
do Brasil, principalmente da Amazônia, uma área do
País com indicadores sociais e econômicos inferiores
àqueles observados no Sul e no Sudeste.
Desse modo, as informações requeridas são relevantes para a pretensão de um ativo, a diversidade
genética da fauna e ﬂora nacionais, que é fundamental para fomentar o desenvolvimento sustentável de
vastas áreas do País.
III – Voto
Diante do exposto, manifestamo-nos pelo encaminhamento do Requerimento n° 1.104, de 2011, ao
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.183-56, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
das Leis nºs 4.504, de 30 de novembro de
1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10. .............................................................
Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o
direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.”(NR)
“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse,
na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para ﬁns de reforma
agrária, havendo divergência entre o preço ofertado
em juízo e o valor do bem, ﬁxado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da
diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
(Vide ADIN nº 2.332-2).
§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente
sofrida pelo proprietário. (Vide ADIN nº 2.332-2).
§ 2º Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e
de eﬁciência na exploração iguais a zero. (Vide ADIN
nº 2.332-2).
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta,
bem assim às ações que visem a indenização por
restrições decorrentes de atos do Poder Público, em
especial aqueles destinados à proteção ambiental,
incidindo os juros sobre o valor ﬁxado na sentença.
§ 4º Nas ações referidas no § 3º, não será o
Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.”(NR) (Vide
ADIN n° 2.332-2)
“Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a perda
decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização ﬁxada na decisão ﬁnal de mérito, e somente
serão devidos à razão de até seis por cento ao ano,
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição.”(NR)
“Art. 27. .............................................................
A sentença que ﬁxar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão ﬁxados entre meio e cinco por cento do valor da
diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil, não podendo os honorários
ultrapassar R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais). (Vide ADIN no 2.332-2)
....................................................................................
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§ 3o O disposto no § 1o deste artigo se aplica:
I – ao procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo de desapropriação de imóvel
rural, por interesse social, para ﬁns de reforma agrária;
II – às ações de indenização por apossamento
administrativo ou desapropriação indireta.
§ 4o O valor a que se refere o § 1o será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 1o de janeiro de
cada ano, com base na variação acumulada do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo
período.” (NR)
Art. 2o A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6o ...............................................................
§ 1o Para os efeitos da Reforma Agrária, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
representará a União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo.
§ 2o A União, mediante convênio, poderá delegar
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como
outras atribuições relativas à execução do Programa
Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e nos atos
normativos federais.
§ 3o O convênio de que trata o caput será celebrado com os Estados, com o Distrito Federal e com
os Municípios que tenham instituído órgão colegiado,
com a participação das organizações dos agricultores
familiares e trabalhadores rurais sem terra, mantida a
paridade de representação entre o Poder Público e a
sociedade civil organizada, com a ﬁnalidade de formular propostas para a adequada implementação da
política agrária.
§ 4o Para a realização da vistoria e avaliação do
imóvel rural para ﬁns de reforma agrária, poderá o Estado utilizar-se de força policial.
§ 5o O convênio de que trata o caput deverá prever que a União poderá utilizar servidores integrantes
dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades
da Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a execução das atividades
referidas neste artigo.” (NR)
“Art. 14. O Poder Público facilitará e prestigiará
a criação e a expansão de associações de pessoas
físicas e jurídicas que tenham por ﬁnalidade o racional
desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, e promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras modalidades associativas e
societárias que objetivem a democratização do capital.
§ 1o Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores e trabalhadores rurais
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poderão constituir entidades societárias por cotas, em
forma consorcial ou condominial, com a denominação
de “consórcio” ou “condomínio”, nos termos dos arts.
3o e 6o desta Lei.
§ 2o Os atos constitutivos dessas sociedades
deverão ser arquivados na Junta Comercial, quando
elas praticarem atos de comércio, e no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas, quando não envolver
essa atividade.” (NR)
“Art. 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao atendimento complementar
de acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais
qualiﬁcados para participar do Programa Nacional de
Reforma Agrária, na forma estabelecida em regulamento.
Parágrafo único. Os imóveis que integrarem o
Programa de Arrendamento Rural não serão objeto de
desapropriação para ﬁns de reforma agrária enquanto
se mantiverem arrendados, desde que atendam aos
requisitos estabelecidos em regulamento.” (NR)
Art. 3o A Lei no 8.177, de 1o de março de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5o ...............................................................
§ 3o A partir de 5 de maio de 2000, os Títulos da
Dívida Agrária – TDA emitidos para desapropriação
terão as seguintes remunerações:
I – três por cento ao ano para indenização de
imóvel com área de até setenta módulos ﬁscais;
II – dois por cento ao ano para indenização de
imóvel com área acima de setenta e até cento e cinquenta módulos ﬁscais; e
III – um por cento ao ano para indenização de
imóvel com área acima de cento e cinquenta módulos ﬁscais.
§ 4o Os TDA emitidos até 4 de maio de 2000 e os
a serem emitidos para aquisição por compra e venda
de imóveis rurais destinados à implantação de projetos
integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária,
nos termos das Leis nos 4.504, de 30 de novembro de
1964, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e os decorrentes de acordo judicial, em audiência de conciliação,
com o objetivo de ﬁxar a prévia e justa indenização, a
ser celebrado com a União, bem como com os entes
federados, mediante convênio, serão remunerados a
seis por cento ao ano.
§ 5o Os TDA a que se referem os §§ 3o e 4o terão
remuneração anual ou fração pro rata, mantido o seu
poder liberatório nos termos da legislação em vigor,
podendo, a partir de seu vencimento, ser utilizados na
aquisição de ações de empresas estatais incluídas no
Programa Nacional de Desestatização.” (NR)
Art. 4o A Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 2o ...............................................................
§ 2o Para os ﬁns deste artigo, ﬁca a União, através
do órgão federal competente, autorizada a ingressar
no imóvel de propriedade particular para levantamento
de dados e informações, mediante prévia comunicação
escrita ao proprietário, preposto ou seu representante.
§ 3o Na ausência do proprietário, do preposto ou
do representante, a comunicação será feita mediante
edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas,
em jornal de grande circulação na capital do Estado
de localização do imóvel.
§ 4o Não será considerada, para os ﬁns desta Lei,
qualquer modiﬁcação, quanto ao domínio, à dimensão
e às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da comunicação para
levantamento de dados e informações de que tratam
os §§ 2o e 3o.
§ 5o No caso de ﬁscalização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os §§ 2o e 3o.
§ 6o O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conﬂito agrário ou fundiário de caráter coletivo
não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos
dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro
desse prazo, em caso de reincidência; e deverá ser
apurada a responsabilidade civil e administrativa de
quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações.
§ 7o Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já estando beneﬁciado
com lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em
processo de cadastramento e seleção de candidatos
ao acesso à terra, for efetivamente identiﬁcado como
participante direto ou indireto em conﬂito fundiário que
se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural
de domínio público ou privado em fase de processo
administrativo de vistoria ou avaliação para ﬁns de
reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de processo judicial de desapropriação em vias de imissão
de posse ao ente expropriante; e bem assim quem for
efetivamente identiﬁcado como participante de invasão
de prédio público, de atos de ameaça, sequestro ou
manutenção de servidores públicos e outros cidadãos
em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos de
violência real ou pessoal praticados em tais situações.
§ 8O A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a sociedade de fato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão
de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conﬂito
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agrário ou fundiário de caráter coletivo, não receberá,
a qualquer título, recursos públicos.
§ 9O Se, na hipótese do § 8O, a transferência ou
repasse dos recursos públicos já tiverem sido autorizados, assistirá ao Poder Público o direito de retenção, bem assim o de rescisão do contrato, convênio
ou instrumento similar.” (NR)
“Art. 2O-A. Na hipótese de fraude ou simulação
de esbulho ou invasão, por parte do proprietário ou
legítimo possuidor do imóvel, para os ﬁns dos §§ 6O
e 7O do art. 2O, o órgão executor do Programa Nacional de Reforma Agrária aplicará pena administrativa de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a
R$535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais)
e o cancelamento do cadastro do imóvel no Sistema
Nacional de Cadastro Rural, sem prejuízo das demais
sanções penais e civis cabíveis.
Parágrafo único. Os valores a que se refere este
artigo serão atualizados, a partir de maio de 2000, no
dia 1o de janeiro de cada ano, com base na variação
acumulada do índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, no
respectivo período.” (NR)
Art. 5o ................................................................
§ 3o ....................................................................
I – do segundo ao décimo quinto ano, quando
emitidos para indenização de imóvel com área de até
setenta módulos ﬁscais;
II – do segundo ao décimo oitavo ano, quando
emitidos para indenização de imóvel com área acima
de setenta e até cento e cinquenta módulos ﬁscais; e
III – do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área superior a
cento e cinquenta módulos ﬁscais.
§ 4o No caso de aquisição por compra e venda
de imóveis rurais destinados à implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma
Agrária, nos termos desta Lei e da Lei no 4.504, de
30 de novembro de 1964, e os decorrentes de acordo
judicial, em audiência de conciliação, com o objetivo
de ﬁxar a prévia e justa indenização, a ser celebrado
com a União, bem como com os entes federados, o
pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos da Dívida Agrária – TDA, resgatáveis em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano
de sua emissão, observadas as seguintes condições:
I – imóveis com área de até três mil hectares, no
prazo de cinco anos;
II – imóveis com área superior a três mil hectares:
a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares,
no prazo de cinco anos;
b) o valor relativo à área superior a três mil e até
dez mil hectares, em dez anos;
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c) o valor relativo à área superior a dez mil hectares até quinze mil hectares, em quinze anos; e
d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte anos.
§ 5o Os prazos previstos no § 4o, quando iguais
ou superiores a dez anos, poderão ser reduzidos em
cinco anos, desde que o proprietário concorde em receber o pagamento do valor das benfeitorias úteis e
necessárias integralmente em TDA.
§ 6o Aceito pelo proprietário o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias em TDA, os prazos de resgates dos respectivos títulos serão ﬁxados mantendo-se
a mesma proporcionalidade estabelecida para aqueles
relativos ao valor da terra e suas acessões naturais.” (NR)
“Art. 6o ...............................................................
§ 3o ....................................................................
V – as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente conduzidas e devidamente
comprovadas, mediante documentação e Anotação
de Responsabilidade Técnica.
...................................................................” (NR)
“Art. 7o ........................................................................
IV – haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento, no
mínimo seis meses antes da comunicação de que
tratam os §§ 2o e 3o do art. 2º.
..................................................................” (NR)
“Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que
informam o conceito de produtividade serão ajustados,
periodicamente, de modo a levar em conta o progresso
cientíﬁco e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do Abastecimento,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola.” (NR)
“Art. 12. Considera-se justa a indenização que
reﬂita o preço atual de mercado do imóvel em sua
totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais,
matas e ﬂorestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V – funcionalidade, tempo de uso e estado de
conservação das benfeitorias.
§ 1o Veriﬁcado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as ﬂorestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegeta-
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ção natural, não podendo o preço apurado superar,
em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, respondendo o subscritor, civil,
penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identiﬁcação das informações.” (NR)
“Art. 17. O assentamento de trabalhadores rurais
deverá ser realizado em terras economicamente úteis,
de preferência na região por eles habitada, observado
o seguinte:
I – a obtenção de terras rurais destinadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do
programa de reforma agrária será precedida de estudo
sobre a viabilidade econômica e a potencialidade de
uso dos recursos naturais;
II – os beneﬁciários dos projetos de que trata o inciso I manifestarão sua concordância com as condições
de obtenção das terras destinadas à implantação dos
projetos de assentamento, inclusive quanto ao preço a
ser pago pelo órgão federal executor do programa de
reforma agrária e com relação aos recursos naturais;
III – nos projetos criados será elaborado Plano
de Desenvolvimento de Assentamento – PDA, que
orientará a ﬁxação de normas técnicas para a sua implantação e os respectivos investimentos;
IV – integrarão a clientela de trabalhadores rurais para ﬁns de assentamento em projetos de reforma
agrária somente aqueles que satisﬁzerem os requisitos ﬁxados para seleção e classiﬁcação, bem como as
exigências contidas nos arts. 19, incisos I a V e seu
parágrafo único, e 20 desta Lei;
V – a consolidação dos projetos de assentamento
integrantes dos programas de reforma agrária dar-se-á
com a concessão de créditos de instalação e a conclusão dos investimentos, bem como com a outorga
do instrumento deﬁnitivo de titulação.
...........................................................................” (NR)
“Art. 18. .............................................................
§ 1º O título de domínio de que trata este artigo conterá cláusulas resolutivas e será outorgado ao beneﬁciário
do programa de reforma agrária, de forma individual ou
coletiva, após a realização dos serviços de medição e
demarcação topográﬁca do imóvel a ser alienado.
§ 2º Na implantação do projeto de assentamento,
será celebrado com o beneﬁciário do programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, de forma
individual ou coletiva, que conterá cláusulas resolutivas,
estipulando-se os direitos e as obrigações da entidade
concedente e dos concessionários, assegurando-se
a estes o direito de adquirir, em deﬁnitivo, o título de
domínio, nas condições previstas no § 1º, computado
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o período da concessão para ﬁns da inegociabilidade
de que trata este artigo.
§ 3º O valor da alienação do imóvel será deﬁnido
por deliberação do Conselho Diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
cujo ato ﬁxará os critérios para a apuração do valor
da parcela a ser cobrada do beneﬁciário do programa
de reforma agrária.
§ 4º O valor do imóvel ﬁxado na forma do § 3º
será pago em prestações anuais pelo beneﬁciário do
programa de reforma agrária, amortizadas em até vinte
anos, com carência de três anos e corrigidas monetariamente pela variação do IGP-DI.
§ 5º Será concedida ao beneﬁciário do programa
de reforma agrária a redução de cinquenta por cento
da correção monetária incidente sobre a prestação
anual, quando efetuado o pagamento até a data do
vencimento da respectiva prestação.
§ 6º Os valores relativos às obras de infraestrutura de interesse coletivo, aos custos despendidos
com o plano de desenvolvimento do assentamento e
aos serviços de medição e demarcação topográﬁcos
são considerados não reembolsáveis, sendo que os
créditos concedidos aos beneﬁciários do programa de
reforma agrária serão excluídos do valor das prestações e amortizados na forma a ser deﬁnida pelo órgão
federal executor do programa.
§ 7º O órgão federal executor do programa de reforma agrária manterá atualizado o cadastro de áreas desapropriadas e de beneﬁciários da reforma agrária.” (NR)
“Art. 26-A. Não serão cobradas custas ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio
de imóveis rurais desapropriados para ﬁns de reforma
agrária.” (NR)
Art. 5º Fica criado o Programa “Nossa Terra –
Nossa Escola”, mediante incentivo ﬁnanceiro a ser
concedido às famílias dos trabalhadores rurais beneﬁciárias dos projetos de assentamento integrantes do
programa de reforma agrária, que mantenham todos
os seus ﬁlhos com idade entre sete e catorze anos na
escola, em ensino regular de primeiro grau.
Parágrafo único. O incentivo de que trata este
artigo será concedido a cada família beneﬁciária do
programa, sob forma de redução na proporção de cinquenta por cento do valor da parcela anual do imóvel
a esta alienado.
Art. 6º Fica instituído, no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária, o Subprograma de combate
à pobreza rural, destinado a conceder aos trabalhadores
rurais assentados apoio à instalação de suas famílias,
implantação de infraestrutura comunitária e capacitação
dos beneﬁciários, com vistas à consolidação social e
produtiva dos assentamentos. (Regulamento)
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§ 1º São beneﬁciários do Subprograma de que
trata este artigo os trabalhadores rurais, organizados
em associações, contemplados com crédito fundiário
na forma deﬁnida pela Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998.
§ 2º Os valores despendidos na execução das
ações deﬁnidas no caput deste artigo são considerados não reembolsáveis.
Art. 7º O órgão federal executor do programa de
reforma agrária ﬁca autorizado a baixar atos normativos internos disciplinando a aplicação dos arts. 17 e
18 da Lei nº 8.629, de 1993.
Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.183-55, de 27 de
julho de 2001.
Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – José Gregori – Pedro Malan – Francisco Dornelles – José Sarney Filho – Raul Belens
Jungmann Pinto.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27-8-2001.

PARECER No 1.164, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 1.105, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, que “requer, nos
termos do art. 50 da Constituição Federal
e dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, informações ao Ministro da Justiça acerca da implementação de
políticas públicas no combate e controle do
tráﬁco internacional de pessoas”.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Requerimento sob exame, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, tem em vista solicitar, ao
Ministro de Estado da Justiça, informações sobre as
políticas públicas adotadas no combate e controle do
tráﬁco de pessoas.
Questiona, primeiramente, sobre os requisitos
exigidos pelo Ministério quanto ao envio, por parte do
Estado do Amazonas, de proposta de implementação
dos Postos Avançados de Atendimento Humanizado
aos Migrantes, e também dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráﬁco de Pessoas.
A seguir, indaga se a verba de quatrocentos mil
reais, destinada à estruturação e funcionamento dos
Núcleos e Postos, será feita anualmente ou na forma
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de repasse único, se será ﬁxada para cada aprovação
de solicitação ou feita de uma só vez para todos os
postos e núcleos.
A justiﬁcação da medida aponta o tráﬁco internacional de pessoas para o ﬁm de prostituição como um
ato dos mais cruéis e desumanos, que atinge frontalmente a família brasileira. Dessa forma, é fundamental a criação de políticas públicas eﬁcazes para coibir
prática tão execrável, auxiliando tanto os imigrantes
internacionais quanto os cidadãos brasileiros vítimas
desse crime.
Lembra, ainda, que o Estado do Amazonas sofre
rotineiramente com denúncias de rotas do tráﬁco internacional de pessoas, principalmente, de crianças e
mulheres. Recentemente, indígenas tem sido levados
às guianas, e imigrantes haitianos encontram as maiores diﬁculdades na obtenção de moradia e emprego
na região, tendo em vista suas baixas qualiﬁcações
para o trabalho. Ante tudo isso, criminosos enganam
esses cidadãos com oferecimento de facilidades de
riquezas em outros países, o que requer severa ﬁscalização nas fronteiras, na tentativa de acabar com
prática tão iníqua e cruel.
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das Funções Gratiﬁcadas do Ministério da Justiça, e dá
outras providências”. Seu art. 31, na letra b do inciso I
determina que compete à Diretoria de Investigação e
Combate ao Crime Organizado “dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a atividade de investigação
criminal relativa a infrações penais contra os direitos
humanos e comunidades indígenas”.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Requerimento no 1.105, de 2011.
Sala de reuniões da Mesa, 20 de outubro de 2011.

II – Análise
O requerimento de informações é ferramenta legislativa consagrada no § 2o do art. 50 da Constituição
Federal, que decorre da função ﬁscalizadora do Poder
Legislativo, e que se vincula ao princípio da harmonia
entre os poderes, base de toda a legislação.
No caso presente, cremos que a medida pode
seguir seu curso, pois as indagações ali contidas não
fogem à referida função ﬁscalizadora, antes encontram
total amparo na grande missão conﬁada ao Senado.
Também no tocante às regras regimentais não há
reparos a serem feitos. Seus termos atendem plenamente às exigências contidas no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, já que as perguntas formuladas não tratam de pedido de providência, consulta,
sugestão, e nem conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se dirige (inciso II). Não
há ferimento, ainda, a nenhuma das determinações
impostas pelo Ato da Mesa no 1, de 2001.
O tráﬁco de pessoas é prática hedionda que fere
gravemente a condição e a dignidade humana. Toda
providência deve ser tomada para deter a continuação
desse crime, já há muito perpetrado sem a suﬁciente
repressão. Daí a importância e a justeza do Requerimento sob análise, cujo tema se insere no âmbito das
competências atribuídas ao Ministério da Justiça, conforme as disposições do Decreto no 6.061, de 15 de
março de 2007, que “aprova a Estrutura Regimental e
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e

PARECER Nº 1.165, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.106, de 2011, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
Nos termos do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e com o art.
3° do Ato da Mesa n° 1, de 2001, a Senadora Vanessa
Grazziotin submete à consideração desta Mesa a admissibilidade do Requerimento de Informação n° 1.106,
de 2011. A proposição solicita ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, Senador Edison Lobão, informações
sobre o total de investimentos a serem destinados ao
setor de energia elétrica previstos até 2014.
A Senadora indaga, ainda, das razões de os investimentos necessários no setor de energia no Estado
do Amazonas não terem sido realizados como planejado. Finalmente, a Senadora solicita informações sobre
o planejamento energético do Estado do Amazonas e
se há previsão de privatização da Amazonas Energia.
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Em sua justiﬁcativa, a autora do Requerimento
pontua que a falta de investimentos e de planejamento
adequado do setor de energia no Brasil tem afetado
diretamente o crescimento do País. Cita como exemplo o Estado do Amazonas, que sofre com serviço de
baixa qualidade, principalmente nos municípios do
interior. Isso tem interferido nas políticas públicas estaduais e no planejamento de empresas privadas no
Polo Industrial de Manaus.
II – Análise
A análise de admissibilidade prevê a veriﬁcação
da aderência do Requerimento à Constituição Federal, ao Regimento Interno desta Casa e aos Atos da
Mesa. Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição,
“as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando crime
de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento
no prazo de trinta dias, bem como apresentação de
informações falsas”.
O Regimento Interno do Senado Federal prevê
requerimentos de informações “para o esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência ﬁscalizadora” (art. 216,
I). Além disso, os requerimentos não poderão conter
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem
se dirijam (art. 216, II).
O Ato da Mesa n° 1, de 2001, que regulamentou
o Regimento Interno, determina, ainda, que “as informações solicitadas deverão ter relação estreita e direta
com o assunto que se procura esclarecer” (art. 1°, § 2°).
O requerimento em análise atende plenamente a
esses requisitos constitucionais e regimentais.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela admissibilidade do Requerimento n° 421, de 2011.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.
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PARECER Nº 1.166, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.112, de 2011, do Senador Demóstenes Torres, que requer, com
fundamento no art. 52, inciso XV, da Constituição Federal, combinado com o art. 216,
I, in ﬁne, do Regimento Interno do Senado
Federal, informações ao Ministro de Estado
da Fazenda sobre os efeitos da mudança
no sistema de tributação do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, introduzida
com a edição do Decreto nº 3.070/99.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
O Requerimento sob exame, de autoria do Senador Demóstenes Torres, tem por objetivo solicitar, ao
Ministro de Estado da Fazenda, informações sobre os
efeitos da mudança no sistema de tributação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) introduzida com
a edição do Decreto n° 3.070, de 27 de maio de 1999,
que “dispõe sobre o regime de tributação de cigarros”.
Indaga, primeiramente, se a determinação, por
ato do Poder Executivo, de critério para estabelecer o
valor do IPI incidente sobre cigarros, foi estabelecida de
acordo com o interesse público e com quais objetivos,
e se os parâmetros utilizados para a determinação dos
valores constam da tabela de incidência.
Em seguida, questiona sobre os efeitos que teria
causado tal mudança sobre a arrecadação dos produtos no período de vigência dessa sistemática ad rem
em comparação com a alíquota ad valorem.
Pergunta, ainda, se houve alteração no endividamento das indústrias em relação a tal imposto.
Caso tenha havido, se foi fator determinante para o
cancelamento dos registros especiais de fabricantes
endividados.
Quer-se saber, também, se foi considerada a legalidade da alteração na exposição de motivos para
a adoção dessa sistemática de tributação, quais fundamentos jurídicos foram levados em consideração e,
por ﬁm, se o sistema de alguma forma alterou as condições concorrenciais entre as fabricantes.
A solicitação tem por fundamento o inciso XV do
art. 52 da Constituição, que atribui ao Senado Federal a competência para “avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua
estrutura e seus componentes, e o desempenho das
administrações tributárias da União, dos Estados e do
Distrito Federal e dos Municípios”.
A justiﬁcação do Requerimento argumenta que a
estrutura atual da política tributária no Brasil, com rela-
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ção à incidência de impostos sobre a comercialização
de cigarros, favorece a concentração de mercado. O
aparecimento de assimetrias econômicas, geradas por
essa estrutura, prejudica sobretudo as indústrias de cigarros de pequeno porte, e diversas medidas adotadas
pela administração pública vêm contrariando os esforços
empreendidos pelas autoridades antitruste no sentido
de coibir as práticas abusivas no referido mercado.
Segue a justiﬁcação aﬁrmando que a atual legislação do IPI e as normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a indústria de cigarros tornaram a
citada tributação altamente regressiva, privilegiando as
duas maiores empresas do mercado e desestimulando
a competição via preços. A mudança na legislação, introduzida pelo Decreto acima mencionado substituiu a
antiga alíquota sobre o preço ﬁnal do produto por um
conjunto de alíquotas especíﬁcas segundo distintas
classes de cigarros. Obstaculizaram-se, assim, novos
investimentos, tornando contraproducentes os esforços
empreendidos pelas autoridades do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com vistas a diﬁcultar
condutas abusivas das grandes empresas.
II – Análise
O Requerimento encontra amparo nas normas
constitucionais e jurídicas, e tem por fundamento o § 2°
do art. 50 da Constituição Federal, que faculta às Mesas
das duas Casas do Congresso Nacional o encaminhamento de pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado, sob pena de crime de responsabilidade, em
caso de recusa ou não atendimento no prazo de trinta
dias, e de prestação de informações falsas. Também o
citado inciso do art. 52 reforça a legitimidade da medida,
e ambos os preceitos da Lei Maior se inserem na competência ﬁscalizadora do Poder Legislativo, em louvor
ao sistema de “freios e contrapesos”, que dá sustento
à harmonia entre os Poderes da República, princípio
consagrado no art. 2° da Constituição Federal.
A política tributária adotada por um país, seja qual
for o objeto de sua incidência, é algo que diz de perto
com o interesse público, sempre diretamente afetado
pelas medidas adotadas por parte da administração
pública. As indagações formuladas têm sua razão de
ser, pois as respostas poderão fornecer os devidos
esclarecimentos quanto à existência de possíveis privilégios decorrentes da política tributária praticada, e
consequentes prejuízos a pequenas empresas, conforme menciona a justiﬁcação da medida.
Quanto às normas regimentais, pensamos que o
pedido se enquadra nas exigências contidas no art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal. Com efeito,
as indagações são atinentes à competência ﬁscalizadora do Senado (inciso I), e não tratam de pedido de
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providência, consulta, sugestão, nem tampouco conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade
a quem se dirige (inciso II). Ademais, o Requerimento
trata de assunto da alçada do Ministério da Fazenda,
cuja estrutura de funcionamento está regulada pelo
Decreto n° 7.482, de 16 de maio de 2011, e cujo art.
12 versa sobre as atribuições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com exceção da questão de n° 7
que, além de não dizer respeito às competências do
Ministério, denota pergunta de caráter especulativo por
indagar se o sistema alterou as condições concorrenciais entre os fabricantes, o que é vedado pelo inciso
I do art. 2° do Ato n° 1, de 2001.
Assim, nada há que desaconselhe a acolhida do
Requerimento sob análise, com exceção da indagação
n° 7, que, a nosso ver, deve ser indeferida.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação parcial do Requerimento n° 1.112, de 2011, com indeferimento da questão n° 7 e aprovação de todas as
demais questões.
Sala de Reuniões da Mesa, 20 de outubro de
2011.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA AO PROCESSADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Atos decorrentes do disposto no § 3o do art. 5o
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
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Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
(...)
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus
componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional
no 42, de 19.12.2003)
(...)
....................................................................................
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deﬁnições da Associação Brasileira da Indústria do
Fumo – ABIFUMO.
Art. 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá
as normas necessárias à aplicação do disposto neste
Decreto.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de
junho de 1999.
Brasília, 27 de maio de 1999; 178o da Independência e 111o da República.
ANEXO

DECRETO No 3.070, DE 27 DE MAIO DE 1999
(Revogado pelo Decreto no 4.544 de 27.12.2002)
Dispõe sobre regime de tributação
dos cigarros.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 1o, § 2o, alínea “b”,
da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989,
Decreta:
Art. 1o Os cigarros classiﬁcados no código
2402.20.00 da TIPI, aprovada pelo Decreto no 2.092,
de 10 de dezembro de 1996, ﬁcam sujeitos ao Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI ﬁxado em reais
por vintena, conforme Anexo, de acordo com o disposto no art. 1o da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989.
Art. 2o As marcas comerciais de cigarros passam
a ser distribuídas em quatro classes, observadas as
seguintes regras para o respectivo enquadramento:
I – Classe IV: marcas apresentadas em embalagem rígida e versões dessas mesmas marcas em
embalagem maço, de comprimento superior a 87mm;
II – Classe III: marcas apresentadas em embalagem rígida e versões dessas mesmas marcas em
embalagem maço, de comprimento até 87mm;
III – Classe II: outras marcas apresentadas em
embalagem maço, de comprimento superior a 87mm;
IV – Classe I: outras marcas apresentadas em
embalagem maço, de comprimento até 87mm.
Parágrafo único. As expressões embalagem rígida e embalagem maço estão empregadas conforme

Brasília, 27 de maio de 1999; 178o da Independência e 111o da República.
DECRETO No 7.482, DE 16 DE MAIO DE 2011
Aprova a Estrutura Regimental e o
quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratiﬁcadas do Ministério da Fazenda.
A Presidenta Da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição,
Decreta:
(...)
Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF –
Guido Mantega – Miriam Belchior.
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
(...)
Art. 12. À Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Administrativa compete:
I – planejar, coordenar e supervisionar as atividades de consultoria e assessoria jurídicas em questões
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de Direito Administrativo e de Técnica Legislativa, no
âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
excluídas aquelas afetas a outra Procuradoria-Geral
Adjunta ou Departamento;
II – coordenar e supervisionar as atividades relativas à consultoria e assessoria jurídicas em matéria
pertinente a projetos de leis, decretos e outros atos
normativos de interesse do Ministério da Fazenda,
excluídas aquelas afetas a outra Procuradoria-Geral
Adjunta ou Departamento;
III – propor, examinar e rever projetos de leis, de
medidas provisórias, de decretos e de demais atos
normativos de interesse da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, ressalvados os que sejam afetos
a outra Procuradoria-Geral Adjunta ou Departamento;
IV – coordenar e supervisionar as atividades
pertinentes à consultoria e assessoria jurídicas em
assuntos de licitações e contratos administrativos, no
âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
V – examinar, previamente, a legalidade dos despachos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação,
dos atos convocatórios e dos contratos, concessões,
permissões, acordos, ajustes ou convênios a serem celebrados pelo Ministro de Estado, Secretário-Executivo,
Procurador-Geral ou dirigentes dos órgãos de estrutura
básica do Ministério, excluídos os que sejam afetos a
outra Procuradoria-Geral Adjunta ou Departamento;
VI – prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, consultoria jurídica nas matérias de que trata este
artigo; e
VII – exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
(...)
Art. 15. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete:
I – planejar, coordenar, supervisionar, executar,
controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal e aduaneira, inclusive as relativas às
contribuições sociais destinadas ao ﬁnanciamento da
seguridade social e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor;
II – propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação e a consolidação da legislação tributária
federal;
III – interpretar e aplicar a legislação tributária,
aduaneira, de custeio previdenciário e correlata, editando os atos normativos e as instruções necessárias
à sua execução;
IV – estabelecer obrigações tributárias acessórias, inclusive disciplinar a entrega de declarações;
V – preparar e julgar, em primeira instância, processos administrativos de determinação e exigência
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de créditos tributários e de reconhecimento de direitos
creditários, relativos aos tributos por ela administrados;
VI – preparar e julgar, em instância única, processos administrativos de aplicação de pena de perdimento
de mercadorias e valores e de multa a transportador
de passageiros ou de carga em viagem doméstica
ou internacional que transportar mercadoria sujeita à
pena de perdimento;
VII – acompanhar a execução das políticas tributária e aduaneira e estudar seus efeitos sociais e
econômicos;
VIII – planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de ﬁscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos
e demais receitas da União sob sua administração;
IX – realizar a previsão, o acompanhamento, a
análise e o controle das receitas sob sua administração, bem como coordenar e consolidar as previsões
das demais receitas federais, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária da União;
X – propor medidas destinadas a compatibilizar
a receita a ser arrecadada com os valores previstos
na programação ﬁnanceira federal;
XI – estimar e quantiﬁcar a renúncia de receitas
administradas e avaliar os efeitos das reduções de
alíquotas, das isenções tributárias e dos incentivos ou
estímulos ﬁscais, ressalvada a competência de outros
órgãos que também tratam da matéria;
XII – promover atividades de cooperação e integração entre as administrações tributárias do País,
entre o ﬁsco e o contribuinte, e de educação ﬁscal,
bem assim preparar e divulgar informações tributárias
e aduaneiras;
XIII – realizar estudos para subsidiar a formulação
da política tributária e estabelecer política de informações econômico-ﬁscais e implementar sistemática de
coleta, tratamento e divulgação dessas informações;
XIV – celebrar convênios com órgãos e entidades
da administração pública e entidades de direito público ou privado, para permuta de informações, racionalização de atividades, desenvolvimento de sistemas
compartilhados e realização de operações conjuntas;
XV – gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, a
que se refere o Decreto-Lei no 1.437, de 1975;
XVI – negociar e participar da implementação de
acordos, tratados e convênios internacionais pertinentes à matéria tributária e aduaneira;
XVII – dirigir, supervisionar, orientar, coordenar
e executar os serviços de administração, ﬁscalização
e controle aduaneiros, inclusive no que diz respeito a
alfandegamento de áreas e recintos;
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XVIII – dirigir, supervisionar, orientar, coordenar
e executar o controle do valor aduaneiro e de preços
de transferência de mercadorias importadas ou exportadas, ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
XIX – dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e
executar as atividades relacionadas com nomenclatura, classiﬁcação ﬁscal e econômica e origem de mercadorias, inclusive representando o País em reuniões
internacionais sobre a matéria;
XX – planejar, coordenar e realizar as atividades
de repressão ao contrabando, ao descaminho, à contrafação e pirataria e ao tráﬁco ilícito de entorpecentes
e de drogas aﬁns, e à lavagem e ocultação de bens,
direitos e valores, observada a competência especíﬁca
de outros órgãos;
XXI – administrar, controlar, avaliar e normatizar
o Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, ressalvadas as competências de outros órgãos;
XXII – articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais, internacionais e estrangeiros que
atuem no campo econômico-tributário, econômico-previdenciário e de comércio exterior, para realização de
estudos, conferências técnicas, congressos e eventos
semelhantes;
XXIII – elaborar proposta de atualização do plano
de custeio da seguridade social, em articulação com
os demais órgãos envolvidos; e
XXIV – orientar, supervisionar e coordenar as atividades de produção e disseminação de informações
estratégicas na área de sua competência, em especial
as destinadas ao gerenciamento de riscos ou à utilização por órgãos e entidades participantes de operações
conjuntas, visando à qualidade e ﬁdedignidade das
informações, à prevenção e ao combate às fraudes e
práticas delituosas, no âmbito da administração tributária federal e aduaneira.
(...)
....................................................................................
ATO DA MESA No 1, DE 2001
A Mesa do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, e tendo
em vista a edição da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001, em especial o disposto em seus
arts. 4o e 8o, no uso de sua competência expressa nos
arts. 215, I, a, e 216, 11, in ﬁne, do Regimento Interno, resolve:
(...)
Art. 2o O requerimento de informação não poderá conter:
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I – pedido de providência, consulta, sugestão,
conselho ou interrogação de caráter especulativo ou
sobre propósito da autoridade a quem é dirigido;
(...)
Sala de Reuniões, 30 de janeiro de 2001. – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Senador
Geraldo Melo – Senador Ronaldo Cunha Lima – Senador Carlos Patrocínio – Senador Nabor Júnior – Senador Casildo Maldaner – Senador Eduardo Suplicy.
....................................................................................
ATO DA MESA No 3, DE 2010
A Mesa do Senado Federal, em cumprimento
à norma regimental (art. 402), faz publicar o texto do
Regimento Interno do Senado Federal, devidamente consolidado em relação ao texto editado em 31 de
janeiro de 2007 – ao ﬁnal da 52a (quinquagésima segunda) Legislatura –, com as alterações promovidas
pelas Resoluções nos 1, 3, 18, 23, 31, 32, de 2007 e 3,
de 2009, e as correções de redação, sem alteração de
mérito, com adequação ao Acordo Ortográﬁco da Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo no
54, de 1995, e a seu Protocolo Modiﬁcativo, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 120, de 2002.
Sala de Reuniões da Mesa, 25 de novembro de
2010. _ Senador José Sarney, Presidente _ Senadora Serys Slhessarenko, Segunda Vice-Presidente _
Senador Heráclito Fortes, Primeiro-Secretário _ Senador João Vicente Claudino, Segundo-Secretário
_ Senador Mão Santa, Terceiro-Secretário _ Senador
César Borges, Primeiro Suplente _ Senador Sérgio
Camata, Quarto Suplente.
(...)
Art. 216. Os requerimentos de informações estão
sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirija;
(...)
PARECER No 1.167, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 1.137, de 2011, do Senador
Sérgio Petecão, acerca da previsão de abertura do processo de licitação, bem como a
expectativa do Governo Federal em torno
do início e conclusão das obras da ponte
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do Abunã, sobre o rio Madeira, que divide
os Estados do Acre e Rondônia.
Relator: Senador Wilson Santiago
I – Relatório
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III – Voto

À luz do exposto, voto pela aprovação do Requerimento no 1.137, de 2011.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.

O Senador Sérgio Petecão, considerando:
s A IMPORT½NCIA DA PONTE DO !BUNâ SOBRE O RIO -ADEIra como elo entre o Estado do Acre e o de Rondônia e, assim, com as demais regiões do País;
s A NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRANSPORTE SOBRE
o rio Madeira, tendo em vista a diﬁculdade da
travessia do rio por balsas em época de seca,
o que compromete o abastecimento de todo o
Estado do Acre;
s O ATRASO NO PROCESSO DE LICITAÀâO DA OBRA DE CONStrução da ponte, cujo projeto foi contestado pela
Marinha do Brasil e pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), em vista da altura do vão, insuﬁciente para a navegação no período das cheias,
e da reduzida extensão ﬁnal, que não atendiam
às necessidades da usina de Jirau;
s O PRAZO DE NOVE MESES PARA IN¤CIO DA LICITAÀâO DA
obra, dado pelo então ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento, em audiência realizada em
março do presente ano;
s A INCLUSâO DA OBRA NO 0ROGRAMA DE !CELERAÀâO DO
Crescimento (PAC), o que assegura o aporte de
recursos para a sua execução,
requer que sejam solicitadas ao Excelentíssimo
Senhor Ministro dos Transportes as seguintes informações:
1. Qual a previsão para a abertura do processo de
licitação das obras de construção da ponte do
Abunã, sobre o rio Madeira, entre os Estados do
Acre e de Rondônia?
2. Qual é a expectativa do Governo Federal em relação ao início e à conclusão das referidas obras?
II – Análise
A proposição encontra fundamento no disposto
no art. 50, § 2o, da Constituição Federal, que faculta
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal encaminhar pedidos escritos de informações a
Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos
diretamente subordinados à Presidência da República.
Atende ainda ao disposto no inciso II do art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), combinado com o art. 2o, I, do Ato da Mesa no 1, de 2001,
segundo os quais os requerimentos de informação
não poderão conter pedido de providência, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito
da autoridade a quem se dirija.

PARECER Nº 1.168, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobro o
Requerimento n° 1.139, de 2011, do Senador
Alvaro Dias, que requer, nos termos do art.
50, § 2°, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, a e 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, informações
ao Ministro de Estado de Minas e Energia,
sobre a política de pessoal adotada para os
funcionários das empresas privadas que foram adquiridas nos últimos oito anos pela
Petrobras S.A.
Relator: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o
Requerimento n° 1.139, de 2011, de autoria do eminente Senador Alvaro Dias, em que solicita à autoridade destinatária informações acerca da política de
pessoal adotada para os funcionários das empresas
privadas que foram adquiridas pela Petrobras S.A. nos
últimos oito anos.
O Requerimento em análise relata que as empresas adquiridas, por óbvio, possuíam seus próprios
modelos de gestão, o que inclui a administração de
pessoal. Contudo, seus funcionários, agora, reclamam
isonomia com os empregados da Petrobras S.A., que,
por ser empresa pública, está obrigada a realizar concurso público para contratar seus empregados, conforme preceitua o art. 37, da Constituição Federal.
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Relata-se, ainda, que a Petrobras S. A., por meio
de sua Diretoria de Gás e Energia, estaria divulgando
internamente a condução de um processo de incorporação ao seu quadro funcional de empregados de
várias usinas termelétricas privadas adquiridas nos
últimos anos pela empresa.
II – Análise
A proposição está de acordo com os dispositivos
constitucionais e regimentais que regem os pedidos
de informações a autoridades do Poder Executivo. É
dirigida a autoridade competente, titular de Ministério de Estada, conforme estatuem o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, e o art. 215, I a, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF). Trata de tema sujeito à apreciação desta Casa legislativa e não contém
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho
ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem
se dirige, segundo as normas consagradas nos incisos
I e II do art. 216 do RISF.
Igualmente, atende aos requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa n° 1, de 2001, uma
vez que se refere a matéria submetida à apreciação do
Senado Federal, não contém tema vedado por aquele
diploma normativo ou sujeito a sigilo, tampouco veicula
interrogação de caráter especulativo.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente à
aprovação do Requerimento n° 1.139, de 2011.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2011.
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I – Relatório
Tendo em vista o projeto de desoneração tributária
sobre obras destinadas à expansão e modernização de
redes de telecomunicações, em estudo pelo Governo
Federa], a Senadora Vanessa Grazziotin propõe que
sejam solicitados esclarecimentos ao Ministério das
Comunicações acerca de seus impactos ﬁnanceiros,
metas e perspectivas, sobretudo para a expansão da
infraestrutura que dá suporte às conexões em banda
larga nos Estados da Região Norte.
Nesse sentido, a autora do Requerimento n°
1.146, de 2011, propõe que sejam questionados os
seguintes pontos:
1. Quais são as metas anuais previstas para os investimentos a serem realizados pelas empresas
privadas no setor de internet de banda larga, a
partir do plano de desoneração de PIS/Coﬁns
proposto por esse Ministério?
2. Quais os motivos que levam a crer
que a desoneração de PIS/Coﬁns desses segmentos
será suﬁciente para o aumento dos investimentos
no setor de internet, principalmente para a Região Norte, que não conta com uma rede ampla
de banda larga?
3. Qual o montante estimado por esse Ministério a
ser investido até 2014? Especiﬁcar por Estado.
4. Com a desoneração do setor a partir de 2012, será
possível aumentar signiﬁcativamente a banda
larga na Região Norte do País antes da Copa
do Mundo de 2014?
II – Análise

PARECER N° 1.169, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.146, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, que solicita informações ao Ministro de Estado das Comunicações acerca de proposta de desoneração
tributária para a implementação de redes
de telecomunicações e as perspectivas de
ampliação da infraestrutura para conexões
à internet em banda larga na Região Norte.
Relator: Senador João Ribeiro

As questões formuladas pela Senadora Vanessa
Grazziotin dizem respeito à proposta encaminhada à
Casa Civil pelos Ministérios das Comunicações e da
Fazenda que prevê a desoneração do IPI, PIS e Coﬁns
sobre obras de construção e equipamentos utilizados
para a expansão e modernização da infraestrutura de
telecomunicações, notadamente das redes de ﬁbra
óptica.
Nesse sentido, entendemos ser oportuna a
solicitação de informações àquela Pasta, cuja manifestação poderá esclarecer como a referida desoneração tributária poderá estimular a ampliação
das redes de telecomunicações que dão suporte ao
acesso à internet em alta velocidade, principalmente
na Região Norte do País, que ainda sofre com a falta
de uma infraestrutura adequada para o provimento
desse serviço.
De acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, a Mesa do Senado Federal está legitimada a
encaminhar pedidos escritos de informações a Minis-
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tros de Estado. Em seu art. 216, I, o Regimento Interno do Senado Federal (RISF), admite requerimentos
de informações para o esclarecimento de qualquer
assunto atinente à competência ﬁscalizadora desta
Casa Legislativa. Já o Ato da Mesa n° 1, de 2001, que
regulamenta o Risf no tocante aos requerimentos dessa natureza, determina que as informações solicitadas
devem ater-se ao objeto do pedido, mantendo com ele
vinculo estreito e direto (art. 1°, § 2°).
Não se observam vícios regimentais ou inconstitucionalidades nas solicitações feitas ao Poder Executivo. Ademais, a proposição não afronta o disposto
no art. 216, II, do Risf, vez que não encerra pedido de
providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se dirige. Registre-se, apenas, que a redação das perguntas
necessita de pequenas correções, sem alteração dos
respectivos conteúdos. Dessa forma, recomenda-se a
aprovação do presente requerimento.
III – Voto
À luz do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento n° 1.146, de 2011, alterada a redação
das perguntas para a que foi dada no Relatório acima.
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.
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I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão o Requerimento nº 1.147, de 2011, de autoria do Senador
Vital do Rego.
Pretende-se com o requerimento, dirigido ao
Ministro de Estado da Fazenda, que sejam prestadas
informações sobre as operações de ﬁnanciamento e reﬁnanciamento rurais celebrados pelos Bancos do Brasil
e do Nordeste com os produtores da Região Nordeste,
com destaque para a situação do Estado da Paraíba.
Para tanto, requer sejam especiﬁcados o montante e o número de operações renegociadas e de
mutuários, por faixa de valores na origem e por fonte
de recursos, discriminando essas informações por instrumento legal que lhes dá sustentação.
Solicita, ainda, informações sobre o saldo devedor
atual dos reﬁnanciamentos procedidos e o dos contratos, renegociados ou não, que estejam em atraso
e em processo de execução.
Por último, pretende-se com o requerimento tomar
conhecimento do valor total e o número de operações
da carteira de crédito de cada instituição, detalhando-as
por fonte de recursos, por faixa de valores e encargos
ﬁnanceiros incidentes.
Como expresso na própria justiﬁcação do requerimento, ...no momento em que o Ministério da fazenda
promove ampla revisão no Manual de Crédito Rural,
reconhecemos a oportunidade de apoiar as iniciativas,
provendo os atores interessados com os detalhes e informações para mais bem se posicionarem no debate.
Assim, nos unimos ao pleito da Federação da Agricultura
e Pecuária da Paraíba (FAEPA) para que seja exposto o
alcance das medidas tomadas até então, de sorte a que
novas regras tenham o condão de afastar as situações
de insolvência dos produtores rurais e os débitos duvidosos dos bancos com linhas de crédito rural. Ainda que,
para tanto, sejam necessário novo aperfeiçoamento legal.
II – Análise

PARECER Nº 1.170, DE 2011
Da Mesa Diretora, sobre o Requerimento n° 1.147, de 2011, que requer ao Ministro de Estado da Fazenda informações
a respeito das operações de renegociação
da dívida envolvendo os Bancos do Brasil
e do Nordeste e os produtores rurais da
Região Nordeste.
Relator: Senador João Ribeiro

O Requerimento nº 1.147, de 2011, é dirigido ao
Ministro da Fazenda, atendendo, assim, o que preceitua o § 2º do art. 50 da Constituição Federal.
O requerimento em exame está, também, de acordo com as condições expressas no Regimento Interno
do Senado Federal quanto às hipóteses de cabimento
da iniciativa, encontrando amparo, em particular, em
seu art. 216, inciso I, que exige sejam observados,
preliminarmente, os seguintes critérios para a sua admissibilidade, entre outras limitações:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
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do Senado ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora;
..............................................................
A Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional competência exclusiva para ﬁscalizar e controlar,
diretamente ou por qualquer de suas Casas, os atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Logicamente, no desempenho dessa atribuição,
é exigido amplo e atualizado universo de informações,
para que ele possa, de forma plena, exercer sua competência legislativa e ﬁscalizadora.
Portanto, ao Poder Legislativo são necessários
e admissíveis os repasses de informações, de natureza e alcance diversos. No presente requerimento, as
informações restringem-se a elucidar a atual situação
dos ﬁnanciamentos e renegociações de dívidas de
produtores rurais do Nordeste levadas a efeito pelo
Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste do Brasil.
Fica evidenciado, assim, o cumprimento e o atendimento dessas formalidades preliminares, condições
essas imprescindíveis à admissibilidade dos requerimentos de informações.
Por outro lado, para a pertinente e adequada
obtenção de informações, devem ser observados os
procedimentos legalmente determinados e diferenciados em função da natureza da informação requerida.
É bem verdade que, no presente requerimento,
as informações solicitadas são passiveis de serem
caracterizadas como operações ativas e passivas de
instituições ﬁnanceiras, no caso públicas, que exigiria e
envolveria discussão acerca de sua natureza sigilosa.
As informações solicitadas no requerimento em
exame prestam-se, como já enfatizado, à compreensão
sobre a atual situação das dívidas dos produtores rurais renegociadas junto aos referidos bancos do Brasil
e do Nordeste do Brasil, visando evidenciar suas possíveis distorções e inadequações, contribuindo para o
atual debate sobre o aperfeiçoamento do crédito rural.
São de natureza global, não individualizada, e
demarcam volumes de empréstimos, custos, número
de contratos, todos efetivados pelos referidos bancos
na condição de agentes ﬁnanceiros da política de crédito rural do Governo Federal. Ressalta-se ainda que
as ações da renegociações procedidas implicaram
custo para o Tesouro Nacional, pois foram efetivadas
por intermédio de redução nas taxas de juros, concessão de prazo adicional ou de estímulo a liquidação de
operações de crédito rural.
Não cabe, portanto, invocar o sigilo bancária, até
porque envolve informações relativas à administração
de patrimônio público, onde prevalece o princípio da
publicidade, art. 37 da Constituição Federal.
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Com efeito, ao empreender a função ﬁscalizadora,
o legislativo poderá ter acesso às ações do Poder Executivo para conhecer o ato praticado na sua intimidade
e, assim, tomar medidas corretivas, se necessárias.
Em particular, o requerimento em exame se mostra compatível com o próprio exercício dessa competência ﬁscalizadora que, entre outras matérias, adquire
conteúdo na avaliação da eﬁcácia, eﬁciência e economicidade dos projetos e programas de governo federal.
Dessa forma, no presente requerimento, as informações solicitadas não caracterizam natureza sigilosa,
são condizentes com o exercício da função ﬁscalizadora
desta Casa, tendo, portanto, seu rito de tramitação e
apreciação estipulado nos termos da Seção I, arts. 1°
a 6°, do Ato da Mesa n° 1, de 2001.
De acordo com o referido Ato, compete à Mesa
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.
Mais ainda, o art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de
2001, nada mais exige para o seu deferimento, a não
ser as já referidas hipóteses de cabimento de iniciativa
previstas no inciso I do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, quais sejam: somente “serão
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto
submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua
competência ﬁscalizadora”. Seus fundamentos para
admissibilidade pressupõem, assim, matéria especiﬁca ou fato determinado, presente no Requerimento
n° 1.147, de 2011, como enfatizado anteriormente.
Nesse contexto, o requerimento de informações
solicitado, em nossa compreensão, encontra fundamentação, estando ainda de acordo com as condições
expressas no Regimento Interno do Senado Federal
quanto às hipóteses de cabimento da iniciativa.
III – Voto
Opinamos, assim, pela aprovação do Requerimento n° 1.147, de 2011, e seu encaminhamento ao
Ministro de Estado da Fazenda.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2011.
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PARECER Nº 1.171, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.153, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, relativo ao envio
de informações, pelo Ministro de Estado
da Saúde, sobre o medicamento Victoza®.
Relator: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento nº 1.153,
de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin,
que requer sejam solicitadas, ao Ministro de Estado da
Saúde, informações acerca do medicamento Victoza®.
As informações requeridas são as seguintes
(transcrição literal):
1)

2)

3)

4)

O Ministério da Saúde ou os órgãos diretamente
ligados à Pasta possuem estudos que aﬁrmam
o efeito emagrecedor do medicamento Victoza
ou ele é indicado, apenas, como agente antidiabético?
Existe solicitação na Anvisa por parte da empresa
detentora do registro de extensão da indicação
do produto para qualquer outra ﬁnalidade, além
do tratamento de diabetes?
Existem estudos que apontam os efeitos colaterais para o uso do medicamento Victoza, com
ﬁnalidade diversa de antidiabético?
O Ministério da Saúde ou seus órgãos vinculados
possuem mecanismos de regulação das reportagens jornalísticas de cunho medicamentoso/
cientíﬁco? Em sendo positiva a resposta, quais
são?

Poder Executivo, bem como ao disposto no Ato da
Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.
Salientamos, contudo, que o texto do requerimento merece alguns reparos, para torná-lo mais acurado
e corrigir falhas de redação.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento nº 1.153, de 2011, nos termos do
seguinte texto:
No dia 7 de setembro de 2011, foi publicada matéria de capa na revista Veja intitulada “Parece milagre:
um novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos
em apenas cinco meses”, acerca do medicamento Victoza®, recém-lançado para o tratamento de diabetes,
cujo princípio ativo é a liraglutida. A reportagem aﬁrma
que o fármaco possui, além de sua ﬁnalidade especíﬁca efeito emagrecedor.
Diante do exposto, e nos termos do art, 50 da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal solicito
ao Senhor Ministro de Estado da Saúde que sejam
prestadas as seguintes informações:
1.

2.

II – Análise
Compete à Mesa, nos termos do art. 215, inciso
I, a, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF),
decidir sobre os requerimentos de informações formulados por Senador ou Comissão, dirigidos a Ministro
de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado
à Presidência da República, para esclarecimento de
assunto que esteja incluído na área de competência
dessa autoridade.
O requerimento em tela está amparado no art.
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 216 do RISF, que dá ao Senado Federal a prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qualquer assunto submetido a sua apreciação ou atinente à sua
competência ﬁscalizadora.
Por não vislumbrarmos a existência de quaisquer
óbices, avaliamos que a proposição obedece aos dispositivos constitucionais e regimentais que disciplinam
o envio de pedidos de informações a autoridades do
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3.

O Ministério da Saúde ou os órgãos vinculados
à Pasta dispõem de estudos cientíﬁcos que conﬁrmem o efeito emagrecedor do medicamento
Victoza?
Existe solicitação, por parte da empresa detentora do registro, de extensão da indicação terapêutica do Victoza para qualquer outra ﬁnalidade
além do tratamento de diabetes? Caso aﬁrmativo,
existem estudos cientíﬁcos acerca de possíveis
efeitos colaterais no uso desse medicamento
com ﬁnalidade diversa de antidiabético?
O Ministério da Saúde ou os órgãos vinculados
à Pasta controlam, ﬁscalizam ou acompanham
reportagens jornalísticas sobre medicamentos
ou terapias submetidos ao regime de vigilância
sanitária? Como?
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2011.
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PARECER N° 1.172, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.161, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
1.161, de 2011, de autoria da Senadora Marta Suplicy,
no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 50, da
Constituição Federal e dos artigos 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, postula seja ouvido
o Senhor Ministro de Estado das Comunicações sobre
o Plano Nacional de Banda Larga.
II – Análise
O Requerimento n° 1.161, de 2011, de autoria da
Senadora Marta Suplicy, no qual Sua Excelência, com o
esteio do artigo 50, da Constituição Federal e dos artigos
215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado das
Comunicações sobre o Plano Nacional de Banda Larga.
Sua Excelência a Senadora Marta Suplicy embala seu pleito justiﬁcando que “após o desenvolvimento
social percebido no país, hoje a internet de 1 mbps já
está ﬁcando defasada para o mercado brasileiro, pois
a procura por acesso com mais de 2 mbps já cresceu
114%, sendo necessário readequar o Plano Nacional de Banda Larga pensado para os anos de 2010 a
2014, a ﬁm de adequá-la às novas realidades do país.”
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado
e as razões que o justiﬁcam estão conforme o ordenamento jurídico, além do que as respostas a serem
dadas mostram-se relevantes para os interesses da
atuação parlamentar da respeitada Senadora de São
Paulo, mormente para o próprio País, considerando
a demanda cada vez maior por tecnologia no Brasil.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 1.161, de 2011, de autoria da Senadora
Marta Suplicy.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 195, 209
e 211, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 56, de
2008; 461, de 2003; e 163, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 195/2011 – PRES/CAS
Brasília, 5 de outubro de 2011.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2008,
e a Emenda nº 1-CAS, que altera a Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para possibilitar a suspensão da
aposentadoria por invalidez em virtude de retorno voluntário à atividade proﬁssional, de autoria do Senador
João Vicente Claudino.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO Nº 209/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 19 de outubro de 2011.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei do
Senado nº 461, de 2003, que Institui o Programa de
Incentivo ao Trabalhador com idade entre 40 e 55 anos
de idade – PROIN, de autoria do Senador Alvaro Dias.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO Nº 211/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 19 de outubro de 2011.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto de Lei do
Senado nº 163, de 2010, que Altera a redação do § 2º
do art. 195 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a regular o adicional de insalubridade e
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periculosidade conforme o constatado por perito, de
autoria do Senador Pedro Simon.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com referência aos Ofícios nºs 195, 209 e 211,
de 2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 12ª Reunião realizada no
dia 20 de outubro do corrente ano, deliberou sobre as
seguintes matérias:
– Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 886, 944,
1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.137, 1.139, 1.147 e
1.161, de 2011, nos termos de seus relatórios;
– Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 1.017,
1.112, 1.146 e 1.153, de 2011, com alterações,
nos termos de seus relatórios;
– Pelo indeferimento dos Requerimentos nºs 1.019
e 1.020, de 2011, nos termos de seus relatórios.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O próximo é o Senador Mário Couto, pela
liderança do seu partido.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs.
Senadores, depois dessa longa sessão de debates
desta tarde, assumo a tribuna, Srª Presidenta, Sr. Secretário Cícero Lucena, para mostrar à Nação brasileira, para mostrar ao povo brasileiro aquilo que as ruas
deste País comentam e falam nesta última semana,
Senador Delcídio.
A corrupção neste País atinge índices alarmantes, Srs. Senadores. Nunca, na história da República,
Senador Cristovam... Diga-me qual foi a época, na
história da República, em que se viu tanta corrupção?
Podemos folhear todos os livros da História deste País,
mas nunca se pode encontrar comentários de corrupção como nos dias de hoje.
Mais um ministro, e parecia que estava tudo serenado. E mais um ministro...
Presidente Cícero, peça para aumentar um pouco
o som, porque a minha garganta... Está muito baixo.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – V. Exª pediu, e com certeza o setor
técnico já ouviu.
O SR. MÁRCIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço. Obrigado, Presidente, agora, sim.
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Parecia que tudo estava serenado, comentava-se que a Presidenta Dilma tinha feito uma faxina; os
jornais, as revistas comentavam: o Lula deixou um bagaço para a Presidenta Dilma, e a Presidenta faz uma
faxina. A faxina acabou, parou, pensava-se assim. Não
parou, brasileiros, infelizmente não parou. A corrupção
neste País é maior do que se pensa, é maior do que
se imagina. A corrupção neste País não tem limites.
Está fora do alcance de todos, está fora do alcance
dos Tribunais de Contas da União, porque a corrupção,
neste país Brasil, tornou-se, historicamente, a maior
de todos os tempos.
Hoje é o Ministro Orlando Silva, do Esporte.
Aliás, esse Ministro já teria que ter sido tirado
desse Ministério há muito tempo, desde que se pegaram os cartões coorporativos usados por ele em pagamento de hotéis. Desde esse tempo, esse Ministro
deveria ter sido demitido.
São milhões, bilhões de reais tirados do povo
brasileiro.
Dilma e Lula, Lula e Dilma, os dois Presidentes.
Lula diz aos ministros corruptos: “Resistam não
se entreguem”.
Agora, a Dilma parece que vai obedecer ao colega.
O problema, brasileiros, é que a Dilma foi eleita
com a popularidade do Lula e a Dilma não tem força
suﬁciente para fazer uma faxina neste País.
Este Ministro Orlando Silva é o que mais dura até
hoje na crise, porque a Dilma tem diﬁculdade agora,
porque o Lula criticou a Presidenta, dizendo que ela
estava tirando facilmente os seus queridos ministros.
A Dilma, agora, vê-se em situação difícil.
“O que faço?”, pode dizer a Dilma agora. “Se eu
demitir, o Lula vai se aborrecer comigo”. Porque ele foi
enfático: “Resistam, não entreguem as suas pastas,
não entreguem os ministérios, deixe lhes acusar, mas
não entreguem, continuem a corrupção”.
Ô Lula! Por que falas assim, Lula? Que declaração
maldosa, Lula! Como um ministro reconhecidamente
culpado, comprovado em gravações...
Quem será o próximo? Com certeza, amigo do
Lula e que a Dilma não vai poder tirar, mas que virá,
virá. Não vai parar por aí, Brasil, não vai estancar por
aí, Brasil... A corrupção está em todos os Ministérios.
A revista Veja desta semana mostra que são 85
bilhões – TV Senado mostre ao povo brasileiro a capa
da revista Veja desta semana –, são 85 bilhões, Brasil,
que se perdeu no ano passado com corrupção. Este
dinheiro aqui, que a Veja mostra à Nação brasileira, é
dinheiro do seu bolso, é dinheiro do imposto que você
paga, é dinheiro tirado para a saúde que você paga,
é dinheiro para a educação, é dinheiro para a estrada
que estão roubando do bolso do brasileiro, que estão
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tirando descaradamente, que estão tirando cinicamente
do bolso do brasileiro. Quem será o próximo? Esta é
a pergunta que a Nação brasileira faz hoje nas ruas.
A revista Veja mostra que com esse dinheiro poderia se construir um milhão e meio de casas populares, Brasil. Um milhão e meio de casas populares!
Senador Paulo Paim, meu querido amigo, onde estão
os nossos aposentados, por quem aqui sempre lutamos, Senador Paulo Paim? E um bando de ladrões
nesta Nação, Senador Paulo Paim, um bando de ministros a roubar o povo brasileiro! Meu caro Senador,
e o aposentado na miséria neste País, Senador Paim!
Os aposentados sofrendo, Paulo Paim! A diferença entre os aposentados e um Senador, por exemplo, e um
Deputado Federal, e um Vereador, Senador... Qualquer
Senador pode chegar a sua residência agora que tem
uma farta geladeira a sua vontade; que tem uma televisão de 50 polegadas; que tem um ar-condicionado;
que tem hospital particular à vontade... E eles, o que
têm, Senador? E eles, o que ganham neste País? E
eles, ao lerem a revista Veja desta semana, veem os
números do roubo nesta Nação. Pior, Nação brasileira,
é que não acontece nada! Eu aqui disse ao Sr. Pagot
que ele podia roubar porque nada iria acontecer a ele.
E ele roubou, e foram bilhões que ele roubou, Nação!
E absolutamente nada aconteceu a ele. O que vai
acontecer aos ministros que foram ﬂagrados? O que
vai acontecer aos ministros que roubaram bilhões de
reais? Eu duvido! Eu aposto! Eu renuncio a meu mandato! Está escrito aí, está gravado aí: se um ministro
desses pegar cadeia, eu renuncio, Senadores! Tenho
V. Exªs e o Presidente da Casa como testemunha: eu
renuncio a meu mandato se algo acontecer com esses
ladrões, se algo acontecer a esses patifes!
E não adianta se aborrecerem comigo, porque
aqui nesta tribuna eu tenho o direito de falar pelo povo
brasileiro, eu represento o meu Estado que está sendo
penalizado por esta corrupção. Represento, Senador!
Represento o Estado do Pará, que me mandou para
cá fazer isto, que me mandou ﬁscalizar, que me mandou zelar pelos dinheiros que cada paraense paga
para ter hospital, paga para ter estrada, paga para ter
educação, paga para ter esporte, paga para ter lazer.
E o Ministro Orlando Silva colocando no seu bolso o
dinheiro dos meus irmãos paraenses.
Senador Jayme Campos, sabe V. Exª quanto já foi
aplicado do PAC no meu Estado, Senador? Não sei se
no seu também é assim. Roubam tanto, roubam tanto
e depois dizem que não tem dinheiro para nada! Roubam tanto e depois dizem que não tem dinheiro para
o aposentado, que não tem dinheiro para aumentar o
salário mínimo, que não tem dinheiro para fazer obra!
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Prometeram, há três anos, fazer um monte de
obras na minha cidade de Belém por meio do PAC.
Roubaram tudo! Roubaram tudo, meu Pará! Não ﬁzeram nada! É um bando de ladrão! E 80% das obras
que prometeram não ﬁzeram, Belém; não ﬁzeram,
Pará! E ainda tem Senador que diz que eu não devo
chamar ladrão aqui na Tribuna. Eu vou chamar de quê,
Senador Paulo Paim? O que é que eu vou dizer para
esses que tiram bilhões de reais dos brasileiros, dos
famintos, daqueles que mendigam, que você sabe, que
você conhece, que eu sei, que eu conheço, Senador
Paim, de que é que nós vamos chamar? De bonzinhos?
De corruptos? Não é ladrão mesmo, é bandido, igual
aquele ladrão de galinha! É galinheiro!
Ah, porque é ministro ninguém pode chamar
aqui de ladrão!
A Nação está assaltada! A Nação está assaltada! São cínicos!
Este Ministro agora foi em uma Comissão, Senador Jayme Campos. Lá estava eu, agora, na quarta-feira passada. Lá estava eu... E ele posava de sério.
Ele chegou e disse assim: “Eu sou sério!”, este Orlando Silva. “Eu não ﬁz nada! Isso é mentira da revista
Veja. Eu vou processá-la! A revista Veja vai ter que
me indenizar. Eu não ﬁz nada!”. Parecia sério. Eu digo:
será que esse cara roubou ou não roubou? Fiquei em
dúvida, Senador. Aí eu resolvi fazer um teste com ele:
“Ministro, V. Exª é sério?” “Sou sério.” “Então, prove
para mim que V. Exª é sério.” Foi agora, quarta-feira.
“Peça ao Senado Federal que o investigue. Se V. Exª
é sério, peça a abertura de uma CPI no Senado Federal, que é a Casa apropriada para investigá-lo.” Em
primeiro plano, é o Senado; em segundo, é o Ministério
Público; em terceiro, é a Polícia Federal.
“Peça ao Senado uma CPI para investigá-lo. Se
o senhor pedir agora, Ministro, eu vou defendê-lo na
tribuna.” Ele me respondeu: “Mas eu não posso pedir”.
“Lógico que o senhor não pode pedir. Peça ao Senador
que está aqui do meu lado, do seu partido, do PCdoB.”
E aí ele calou, Jayme Campos. E eu disse a ele: “V.
Exª não é sério. V. Exª não é sério, não. Isso é papo
furado de V. Exª”.
Desmoralizei, desmascarei, e ele posava como
sujeito altamente sério. E eu via na minha frente um
cara que tinha roubado o povo brasileiro! Aliás, é o
quinto Ministro, Senador Jayme. Qual será o próximo,
Senador? Isso não vai parar, Senador!
Se a palavra for chula, Sr. Presidente, V. Exª a
retire, por favor, mas eu vou dizer: isso está uma esculhambação. Está uma esculhambação, Deputado
Priante, esta Nação.
Eles sabem que não se pega nada, Brasil! Eles
metem a mão porque não são punidos, Brasil! E ainda
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vem o Lula dizer para eles resistirem, Brasil! Ô Lula,
pelo amor de Deus, não esculhamba mais do que está!
Lula, a Nação te considera um homem popular.
Tu ganhaste popularidade dando esmola a quem precisa. Mas não diga para resistir à corrupção, Lula! Isso
é um crime! São palavras criminosas de V. Sª, que já
foi o Presidente da República, que manda na atual
Presidenta. Ela está toda enrolada, Lula. Tu disseste
isso aí, para o Ministro resistir, e ela não quer demitir,
não sabe se demite. Ela está toda enrolada. Ela não
sabe se demite, porque se demitir vai desagradar quem
a colocou no poder. E o Brasil inteiro sabe foi o Lula.
Esse é o problema, Priante, de quem deve a alguém a sua candidatura. Esse é o grande problema!
Brasil querido, Pátria querida, tu ainda vais ver
muita corrupção. Tu ainda vais assistir a muita corrupção. Esse Ministro, cínico pela própria cara, ao dizer que
era honesto, não será o último. Quem será o próximo,
meu nobre Senador? Quem será o próximo, Jayme?
Vamos olhar para o relógio e ver o dia de hoje.
Aposto eu se terminou a queda de Ministro – se é que
o Orlando Silva vai cair. Aposto eu, Suplicy. Aposto eu,
Presidente, que seja o último. Tem muito ladrão ainda nesses Ministérios, Presidente. Tem muito ministro
ladrão que deveria estar na cadeia, Presidente! Mas
sabe quantos vão para a cadeia, Presidente? Nenhum!
O Arruda só foi, merecidamente, porque não é do PT;
se o Arruda fosse do PT, Nação, não iria preso.
Nação brasileira! Olhem para mim aqueles que
estão me vendo pela televisão! Olhem para mim! Contem o dia de hoje, contem o que estou falando. Se isso
não for verdade, me chamem de mentiroso. Sabem
quantos vão para a cadeia...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Dê-me só mais um minuto, Presidente.
Sabem quantos vão para a cadeira desses que
são ﬁliados ao Governo do PT? Sabe, Nação brasileira, quantos vão para a cadeia? Nenhum! Nenhum!
É por isso que acontece, é porque eles sabem que
nada acontece com eles e que eles podem roubar à
vontade. Nada! Absolutamente nada, Nação! Absolutamente nada! Nem Lula nem Dilma têm coragem
para punir alguém ﬁliado a eles! Nenhum! Nenhum foi
preso, nenhum será preso!
Muito obrigado, meu Presidente. Desculpe por
ter-me alongado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – É um prazer, Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem de inscritos, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pois não, Senador Eunício, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar que, na votação anterior, eu estava em audiência
fora do plenário, mas, se estivesse aqui, teria acompanhado a Liderança do meu partido. Gostaria que
constasse em Ata.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Está registrado em Ata, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª
minha inscrição pela Liderança do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Está registrado V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Cícero Lucena,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, rapidamente,
cumprimentar o Senador Eduardo Braga e o Senador
Acir Gurgacz pela condução conjunta do processo de
apreciação do Código Florestal, que teve, hoje, um momento importante, mais uma etapa importante vencida
com a leitura do relatório do Senador Luiz Henrique
na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão
de Agricultura.
Mesmo antes de esse projeto ser aprovado na
Câmara e chegar ao Senado, nós procuramos iniciar
o debate no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e,
depois, em conjunto, nas Comissões de Meio Ambiente,
de Ciência e Tecnologia, de Agricultura e, durante um
período, de Constituição e Justiça, buscando construir
um clima de equilíbrio, um clima de bom senso, um
clima de entendimento em torno de uma proposta que
fosse boa para o Brasil, que permitisse garantir ao Brasil
poder aprofundar sua vocação de grande produtor de
alimentos e de grande produtor de agroenergia sem
perder a sua condição de potência ambiental como
País campeão de biodiversidade.
O projeto chegou ao Senado depois de muita radicalização na Câmara dos Deputados e com a reclamação da comunidade cientíﬁca, especialmente das
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duas entidades mais representativas da ciência e da
tecnologia no Brasil, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, de que os cientistas não tinham sido
ouvidos adequadamente na Câmara dos Deputados.
Nós realizamos, então, uma série de audiências públicas. Já perdi a conta de quantas audiências
públicas foram feitas com a comunidade cientíﬁca no
âmbito da Comissão de Meio Ambiente, no âmbito da
Comissão de Ciência e Tecnologia, em audiências conjuntas, visitamos instituições cientíﬁcas. Na segunda-feira anterior a ontem, eu, o Senador Aloysio Nunes
e o Senador Blairo Maggi passamos o dia na Escola
Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, Esalq, em Piracicaba, ouvindo a contribuição dos cientistas, com o
objetivo de produzir um Código Florestal moderno, à
altura das expectativas da população brasileira.
É claro que tínhamos que ouvir a ciência nesse
debate, até porque, Senador Jayme Campos, ﬁcou
muito claro nesse debate que todos os ganhos de
produtividade no Brasil, nos últimos anos, se deu em
função dos avanços tecnológicos, das inovações tecnológicas produzidas no setor, o que fez com que o
Brasil, ampliando a sua área de produção agrícola em
45,8%, aumentasse a sua produção em 268%.
É importante ouvir a ciência para compreender
todos os serviços ambientais prestados pelas áreas
de preservação permanente, pelas áreas de reserva
legal, para garantir a qualidade da água, a quantidade
da água, a inﬁltração da água, a ﬁltragem da água, o
ﬂuxo gênico da ﬂora e da fauna, a reprodução das espécies da fauna brasileira e o aumento e a sustentabilidade da agricultura brasileira em função dos processos
de polinização produzidos por abelhas, por beija-ﬂor,
enﬁm, pelos pássaros, por todos os agentes polinizadores que precisam dessas áreas de preservação
permanente, dessas áreas de reserva legal para se
protegerem, para se alimentarem e para reproduzirem.
Eu tenho dito que o grande diferencial de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente a sustentabilidade. E é através
da ciência e da tecnologia que nós vamos acabar com
a falsa dicotomia de que o aumento da produção agrícola e da produção pecuária necessariamente levaria
a uma degradação ambiental.
Esse dilema já está claro – acho – na cabeça
de todas as Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores.
Isso já está, Senador Eduardo Braga, deﬁnitivamente
superado.
E eu entendo que a maior conquista, até agora,
desse Código Florestal... Vou registrar algumas que
considero importantes. A participação brilhante do
Senador Luiz Henrique, que tem demonstrado o homem público que é, a estatura que tem como homem
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público, experiente, testado, Governador por várias
vezes do seu Estado; e também do Senador Jorge
Viana, também um homem experiente, testado, que
já governou o seu Estado por duas vezes. Eles vêm
construindo esse relatório a quatro mãos, ouvindo os
Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, ouvindo a comunidade cientíﬁca, ouvindo o setor produtivo, ouvindo as organizações
não governamentais e construindo, gradualmente, uma
proposta de consenso, de entendimento em torno do
Código Florestal.
Ouço o Senador Eduardo Braga, com alegria.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Rodrigo Rollemberg, é com muita satisfação que
aparteio V. Exª exatamente para apoiar as palavras e
apoiar o posicionamento de V. Exª nessa tribuna. Acho
que o trabalho que a Câmara dos Deputados fez foi
um trabalho importante. Na Câmara, possibilitou-se o
estressamento dessa matéria. Houve efetivamente um
embate entre ruralistas e ambientalistas na Câmara
dos Deputados. Esta matéria chegou ao Senado parecendo ser também uma repetição desse embate. E
esta Casa, numa demonstração de maturidade, deu
passos importantes para a construção de um Código
Florestal que não apenas olhasse para trás, mas que
pudesse fazer uma reﬂexão no presente para a construção de um futuro inteligente. E um dos grandes passos que esta Casa deu foi exatamente no momento
em que deu o valor, a importância, o mérito, a ciência
e a tecnologia para tirar a tensão de situações extremamente importantes dentro do Código e que, muitas
vezes, não se percebia. E um trabalho de parceria, e
um trabalho de construção, feito na Comissão de Meio
Ambiente, Fiscalização e Controle, presidida por V.
Exª; na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
presidida pelo Senador Acir Gurgacz; na Comissão de
Ciência e Tecnologia e na Comissão de Constituição e
Justiça, presidida pelo Senador Eunício Oliveira. Com
o trabalho dos relatores Senador Luiz Henrique, que
aqui costumo chamar de nosso tri-relator, mais o Senador Jorge Viana, estamos construindo um Código
que consegue fazer com que tenhamos a preparação
da construção de um futuro inteligente, inclusive com
incentivos econômicos e ﬁnanceiros estruturados,
tema em que agora precisamos avançar mais. Inclusive
destaco a participação hoje de V. Exª na Comissão de
Ciência e Tecnologia, onde V. Exª abordou pontos importantes que devem ser aditados até o dia 8 – espero
eu –, nas nossas comissões. E daí vamos à Comissão
de Meio Ambiente para construção de uma rodada ﬁnal
de fortalecimento e melhoramento da estruturação do
Código Florestal. Parabéns a V. Exª, cumprimentando
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e endossando os cumprimentos de V. Exª ao Senador
Luiz Henrique e ao Senador Jorge Viana.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Braga. Cumprimento, mais uma vez, V. Exª pelo trabalho magníﬁco
que vem fazendo à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, especialmente no debate do Código Florestal.
Eu quero aqui registrar alguns avanços que considero importante registrar no texto do relatório do
Senador Luiz Henrique. Em primeiro lugar, a partir do
debate realizado com juristas que trouxeram contribuição formidável a este debate – Ministro Nelson Jobim,
Ministro Herman Benjamim, Prof. Paulo Affonso Leme
Machado, Procurador Mário Ghisi, Procuradora Cristina, Procuradora Estadual do Estado de São Paulo –,
o relator separou o que são disposições deﬁnitivas, ou
seja, disposições que vão tratar da questão da ocupação do solo e da questão da preservação das ﬂorestas,
dos instrumentos econômicos daqui para a frente daquelas disposições transitórias, que visam regularizar
uma situação e dar tranquilidade e segurança jurídica
aos produtores rurais, dando a oportunidade de ingressarem no programa de regularização ambiental
para recuperarem os seus passivos ambientais. Isso
já deu ao texto uma segurança jurídica e uma clareza
muito maior, e já foi um grande passo dado pelo Senador Luiz Henrique.
Outra questão foi o esclarecimento, porque o grande problema quando esse Código chegou ao Senado,
num momento de muita radicalização da Câmara, foi
exatamente a Emenda nº 164, que trouxe uma redação confusa ao art. 8º e que dava a entender a alguns
que estava propondo a anistia a desmatadores, que
estava propiciando que Estados e Municípios pudessem legislar em relação à questão ambiental acima
da legislação nacional, das normas gerais editadas
nacionalmente.
Nessa mesma audiência, entre os juristas, houve
uma clareza muito grande, uma clareza cristalina de
qual é o conceito de normas gerais, qual é o conceito
de competência concorrente entre União e Estados.
E isso hoje está claro no texto.
Dou um exemplo. Na questão das competências
concorrentes, por exemplo, um Estado não pode reduzir sua área de preservação permanente porque, em
relação a um rio interestadual, a uma bacia interestadual, é claro que a redução de uma área de preservação permanente de um rio em um Estado poderia
provocar prejuízos na qualidade daquele rio em outro
Estado, e isso poderia provocar um conﬂito federativo.
O Ministro Nelson Jobim foi além. Deu um exemplo
de que nós poderíamos constituir uma guerra ambiental
nos moldes do que hoje existe como guerra ﬁscal, com
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Estados reduzindo suas exigências ambientais para
atrair investimentos econômicos com pensamentos de
curto prazo, o que certamente traria um conﬂito federativo e problemas de longo prazo nos seus Estados.
E essa questão está resolvida no relatório do
Senador Luiz Henrique.
Quero registrar também a inclusão do manguezal como área de preservação permanente. Com muita sabedoria, o Relator Luiz Henrique soube separar
a questão dos apicuns e salgados, onde existe hoje
uma grande quantidade de empreendimentos de carcinicultura, de criação de camarão, na região Nordeste
do Brasil, especialmente no Ceará e no Rio Grande
do Norte, piscicultura nesses Estados, tratando isso
também de forma provisória, Senador Jayme Campos,
colocando o manguezal como área de preservação
permanente, consolidando apenas essas atividades
já existentes hoje e, com isso, preservando todo o
manguezal que resta, que é um bioma da maior importância para a reprodução da fauna marinha brasileira. Portanto, outro avanço considerável no relatório
do Senador Luiz Henrique.
Quero registrar, e ﬁco muito feliz, que, acolhendo
uma emenda de minha autoria, o Senador incorpora
a autorização para a utilização das várzeas dos rios
apenas para a agricultura familiar. Essa era uma preocupação importante do Ministério do Meio Ambiente
que acabou também sendo acolhida no texto do eminente relator.
Quero registrar também que, embora o Congresso
tenha o vício de iniciativa na construção de instrumentos econômicos que possam levar o Governo Federal a
ter despesas, ele coloca uma série de recomendações,
fruto de diversas emendas de autoria do Senador Eduardo Braga, de minha autoria e de autoria do Senador
Ricardo Ferraço, denominando as possibilidades de
instrumentos econômicos que incentivem a preservação e dando um prazo de 180 dias para que o Governo apresente uma proposta concreta de programa de
pagamento por recursos ambientais, de instrumentos
econômicos que incentivem a preservação.
E nós teremos uma excelente oportunidade de
a Presidenta Dilma encaminhar isso ao Congresso
ou – quem sabe? – sancionar isso às vésperas da
Rio+20, fazendo com que o Brasil se coloque como
protagonista internacional do ponto de vista de uma
legislação avançada, com instrumentos econômicos
que valorizem a preservação.
Tenho dito que esse é o nosso grande desaﬁo. O
Código Florestal apenas com instrumentos de comando,
controle e ﬁscalização foi incapaz de dar eﬁcácia, de
dar efetividade às suas determinações. Hoje nós temos
que avançar também nos instrumentos econômicos.
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Mas ﬁz questão de deixar para a reﬂexão do
nobre relator, para que possamos avaliar no próximo
dia 8, quando votaremos o relatório na Comissão de
Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura,
três sugestões que, no meu entendimento, aprimoram
bastante, avançam bastante no texto do nobre relator.
Primeiro, eu quero registrar que ainda vejo uma
contradição entre o art. 53 e o art. 56. O art. 53 diz que
“é permitida a continuidade das atividades agrossilvopastoris e de turismo rural, localizadas em áreas de
preservação permanente, desde que realizadas até 22
de julho de 2008”. No entanto, o art. 56, ao deﬁnir a
questão das áreas de preservação permanente, permite as atividades agrossilvopastoris desde que, nos
rios de até 10 metros de largura, o proprietário rural
recupere pelo menos 15 metros de área de preservação permanente. Há uma contradição clara entre os
dois artigos, que é facilmente corrigível, colocando-se,
no ﬁnal do art. 53, uma vírgula, dizendo “observado
o disposto no art. 56 e nos demais artigos que falam
das limitações de utilização de áreas de preservação
permanente” – encostas de morros, por exemplo, onde
são permitidos o plantio de espécies lenhosas como o
café, como a uva, como a maçã, enﬁm, algumas plantas tradicionais do nosso País.
Mas veja quão complexo é esse texto, Senador
Jayme Campos, Senador Eduardo Braga, Senador
Randolfe Rodrigues. Eu já li esses relatórios do Código Florestal várias vezes, de frente para trás, de trás
para frente, com mais atenção em determinado tema,
e apenas hoje, ao ler mais uma vez, de madrugada,
eu percebi uma falha no texto que precisa ser corrigida. Num dos incisos do art. 56, salvo engano, quando
se obriga o proprietário rural a recuperar 15 metros de
área de preservação permanente, refere-se apenas a
rios de até 10 metros de largura. Essa é uma falha,
porque, por exemplo, se a pessoa tiver convertido área
de preservação permanente em rios de 50 metros, 100
metros, 200 metros, 600 metros de largura, como é o
caso do rio São Francisco, e não tiver área de preservação permanente, pelo texto, ele não está obrigado
a fazer a recuperação dessa APP, porque a redação
do texto obriga a recuperação apenas de 15 metros
em rios de até 10 metros de largura. Aí eu fui buscar
a origem dessa contradição. O problema é que o texto
tinha sido construído todo numa direção, e a Emenda
nº 164, aprovada de última hora, modiﬁcou completamente, Senador Eduardo Braga, criando essa contradição, que precisa ser corrigida, porque não tem sentido
algum obrigar a recuperação nos pequenos rios e não
prever a recuperação nos grandes rios.
Por ﬁm, há outra pequena falha. Conversando com
produtores rurais, representantes de produtores rurais
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como o Senador Waldemir Moka, que tem cumprido
papel fundamental na articulação, na negociação, no
entendimento desse texto – e peço mais um tempinho,
dois minutos, para o nosso Presidente –, percebemos
uma questão que se refere ao art. 60, no tocante à
desobrigação dos produtores rurais que têm propriedades de até quatro módulos ﬁscais de recomporem
a sua reserva legal.
Vejam bem, não se está dizendo que o produtor
rural de área de menos de quatro módulos ﬁscais não
tenha que ter reserva legal ou possa ter reserva legal
de menos de 20% ou de 80%, se for na Amazônia. O
que diz é que, até 22 de julho de 2008, se tiver uma
reserva legal menor do que o previsto em lei, não precisará recompor. Só que aí há duas questões: primeiro,
defendo que, em vez de quatro módulos ﬁscais, esse
benefício seja dado aos agricultores familiares, porque a lei que regulamenta a agricultura familiar deﬁne
como módulo máximo para a agricultura familiar quatro módulos ﬁscais, mas deﬁne uma série de outras
características que precisam entrar no texto, como a
produção familiar, o fato de as pessoas trabalharem
majoritariamente na terra. E nós não podemos dar
esse benefício, Senador Cícero Lucena, apenas para
propriedades com quatro módulos ﬁscais, porque estaremos prestigiando e privilegiando muitos produtores
rurais de ﬁnal de semana. Muitas chácaras de lazer
que retiraram suas áreas de preservação permanente
estariam desobrigadas de fazê-lo.
Tenho convicção, tenho a sensação de que o
Senador Luiz Henrique ﬁcou sensibilizado com essa
questão, e, só para concluir...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Senador, peço compreensão pelo adiantado
da hora.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Mais um detalhe: nesse art. 60, Senador Jayme
Campos, precisa ﬁcar claro que esse benefício é para os
agricultores familiares, que reúnem aquelas condições
como já terem quatro módulos ﬁscais em 22 de julho
de 2008, para evitar uma corrida pelo parcelamento
das terras rurais, o que levaria a um imenso prejuízo
e, tenho certeza, não atingiria o objetivo do relator.
Quero cumprimentar o Senador Luiz Henrique
pelo belo trabalho que vem fazendo, como também
o Senador Jorge Viana. E esse entendimento é que
poderá produzir um texto à altura das expectativas da
população brasileira, e tenho certeza de que o Senado Federal estará à altura das expectativas do povo
brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra, intercalando, o Líder
Eduardo Braga.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Um minutinho, Senador Geovani.
Queria registrar, por informação do Senador Eduardo Amorim, a presença do Deputado do PR Laercio
Oliveira e sua equipe. Em nome da jornalista Maria
Franco, queria cumprimentar a todos.
Pela ordem, Senador.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de solicitar à Mesa, nos termos do Regimento Interno, que considere como lido o meu pronunciamento publicado no Diário Oﬁcial e no Jornal do
Senado, a respeito de uma ﬁscalização e de um apelo ao Ministério Público do meu Estado, ao Ministério
Público amapaense, que encampa a ideia de que o
Ministro da Educação, que tem se revelado tão atento
e sensível às ações de sua pasta, olhe com carinho
essa postulação das crianças surdas do meu Estado
e de todo o País.
É um assunto importante, mas considerando o
número de oradores inscritos, e eu tenho um compromisso inadiável agora, solicito a V. Exª que seja considerado, na íntegra, o meu pronunciamento no dia de hoje.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, reproduzo aqui uma preocupação
que vem por parte de crianças e jovens surdos do
Amapá e, creio eu, numa abrangência que bem pode
contemplar inquietações por todo o Brasil.
Tenho de forma constante procurado ressaltar os
acertos empreendidos na política educacional adotada
pelo atual governo. Mas hoje quero fazer uma ressalva
que me parece pertinente.
As ações do Ministério da Educação, sobretudo as
geridas pelo competente e dinâmico Ministro Haddad,
vêm postulando pelo que eles chamam de educação
inclusiva – que em tese signiﬁca aproximar cada vez
mais os núcleos humanos, ainda que estes guardem
entre si razoáveis diferenças.
A idéia é válida, tem profunda e legítima intenção
de diminuir as desigualdades, mas, no caso das pessoas surdas, parece-me preocupante a desmobilização
das escolas exclusivas para o segmento.
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Para quem ainda não tomou ciência da coisa,
existe um Movimento denominado: Surdo em favor da
Educação e Cultura surda.
Pois muito bem, este movimento, moveu uma representação no Ministério Público Federal no Amapá,
pedindo que a instituição acompanhe mais de perto
as políticas educacionais para deﬁcientes auditivos.
Os motivos do pedido são esclarecidos em carta-denúncia entregue à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão.
No documento, os representantes aﬁrmam que
a atual política de educação inclusiva do Ministério
da Educação vai provocar o fechamento de escolas
especíﬁcas para surdos existentes em alguns estados do Brasil.
Dessa forma, os deﬁcientes auditivos seriam remanejados para escolas regulares de ensino o que,
para eles, signiﬁcaria exclusão do sistema escolar.
O Movimento defende que sem educação especializada o surdo enfrentará muito mais diﬁculdades
ao ingressar numa escola de ouvintes tal como hoje
é concebida.
O ideal, segundo os representantes, é preparar
o aluno deﬁciente em uma escola bilíngüe, na qual ele
aprenderá a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a
Língua Portuguesa.
Só depois de aprenderem essas duas línguas,
os alunos estariam ﬁnalmente aptos a freqüentar uma
escola convencional acompanhados por um intérprete.
Sr. Presidente, a linguagem das Libras foi legalmente reconhecida como meio de comunicação e
expressão, com o advento da Lei 10.436, sancionada
em 2002.
A proﬁssão de tradutor e intérprete de Libras foi
regulamentada pela Lei 12.319 de 2010.
Ou seja, o legislador já plantou a semente, já
preparou o terreno para dar suporte a essa necessidade especial.
Querer inserir a criança surda numa escola normal, onde ela não se reconhece, onde ela terá que se
virar com mímicas e arremedos de comunicação, é
um contra senso, é um passo atrás, uma vez que os
surdos já possuem seu próprio código de expressão.
Eu queria inclusive dizer que o meu Estado, o
Amapá, lamentavelmente não possui Escola bilíngüe
para atender esses estudantes.
Inclusive esse foi outro motivo que levou os surdos ao Ministério Público Federal do Amapá.
A partir dos pedidos, a instituição decidiu acompanhar, por meio de inquérito civil público, tanto as
políticas educacionais do MEC voltadas para os deﬁcientes auditivos, quanto à possibilidade de implantação de escola bilíngüe no Estado.
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E o que venho fazer aqui é justamente pedir apoio
desta casa que tem por excelência um perﬁl federativo,
para que cada um, no seu Estado, igualmente levante
a bandeira em favor dos surdos que querem sim, almejam sim, a convivência normal com os estudantes,
mas necessitam e desejam primeiro aprender a se
comunicar através do sistema de linguagem que para
eles foi criado, codiﬁcado, regulamentado.
Olha, mesmo que a intenção seja boa, quando se
tenta tratar de forma igual os desiguais, via de regra,
comete-se graves injustiças.
Fica aqui, portanto o meu apelo, a minha solicitação para que de fato o Ministério Público amapaense
encampe a idéia e que o Ministro da Educação que
tem se revelado tão atento e sensível às ações de sua
pasta, olhe com carinho essa postulação das crianças
surdas do meu Estado e de todo o país.
Era este o nosso registro.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – V. Exª será atendido, conforme o Regimento.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem. Um minuto só se o meu Presidente me permite, como também o valoroso Senador
Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero apenas
externar aqui a minha preocupação hoje com a paralisação dos médicos que atendem pelo SUS no Brasil.
São mais de cem mil proﬁssionais que hoje paralisaram
suas atividades em todas as unidades que prestam
serviço para o SUS.
Desta feita, aqui, como Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, eu tenho obrigação de vir ao plenário desta Casa externar que, lamentavelmente, é um
caos a saúde pública. Todavia, com mais essa paralisação, Senador Eduardo Braga, com certeza, quem
vai ser penalizada vai ser a classe menos favorecida,
ou seja, os trabalhadores brasileiros que dependem
visceralmente desse atendimento médico em todo o
território nacional.
De maneira que eu acho que nós, Senadores, o
Congresso Nacional, temos que buscar soluções rapidamente para que não seja mais prejudicada do que
está sendo hoje a população brasileira em relação ao
atendimento médico neste País.
Muito obrigado, Senador Eduardo Braga. Obrigado, Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Obrigado, Senador Jayme Campos.
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Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Jayme Campos, para
nós, é mais uma vez uma data e um momento muito
importante podermos vir a esta tribuna registrar a terceira visita, à cidade de Manaus, desde que assumiu,
a partir de janeiro, a Presidência da República, da senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, desta
feita em companhia do nosso estimado ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. E nossa Presidenta e o Presidente Lula estiveram ontem em Manaus para inaugurar a maior ponte sobre o rio da Amazônia construída
para o nosso País.
Diante de uma multidão estimada em mais de
cem mil pessoas, que compareceram no horário das
dez horas da manhã, sob um sol causticante da nossa
região, para uma demonstração inequívoca da dimensão daquela obra para o nosso povo e da dimensão
nacional de que a obra da ponte sobre o Rio Negro
que liga, na realidade, Manaus ao Médio Solimões,
que interliga a região metropolitana da cidade de Manaus e faz com que as nossas fronteiras econômicas
possam se expandir.
Além de inaugurar a ponte comemorando os 342
anos de fundação de Manaus, o Presidente assinou,
em presença da multidão, dois atos de suma importância para o destino de Manaus, para o destino do Amazonas, para o destino de milhares de brasileiros que
dependem do projeto do Pólo Industrial de Manaus. S.
Exª assinou a ampliação, por mais 50 anos, da PEC,
do projeto de emenda à Constituição que prorroga por
mais 50 anos a Zona Franca de Manaus, com seu prazo de vigência sendo estendido, caso aprovado pelo
Congresso Nacional, para 2073. Isso, Sr. Presidente,
tem uma importância muito grande não só do ponto de
vista econômico, do ponto de vista social, mas também
do ponto de vista ambiental.
O projeto Zona Franca de Manaus foi, sem dúvida
nenhuma, o mais importante projeto de preservação e
conservação ambiental que o Brasil já produziu. O que
nos diferencia dos demais Estados da região é exatamente a sustentabilidade do nosso modelo econômico.
A extensão para a região metropolitana, ampliando os
incentivos ﬁscais, se fará através de proposta ao Legislativo mediante medida provisória ou projeto de lei.
Essas proposições serão encaminhadas pela
Presidenta Dilma ao Congresso Nacional a qualquer
momento. Serão beneﬁciados com indústrias incentivadas diversos Municípios que compõem a região
metropolitana da de Manaus.
Sr. Presidente, em recente edição, o jornal Folha
de S Paulo publicou em manchete de primeira página
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a seguinte notícia: “a Amazônia vira motor de desenvolvimento”, mencionando que o Governo Federal e
o setor privado inauguram um novo ciclo de desenvolvimento e de ocupação da Amazônia, que tem 24.4
milhões de habitantes e que apenas representa 8%
do PIB nacional.
Portanto, Sr. Presidente, mais de 15% da população brasileira representa menos de 8% do PIB nacional.
De acordo com o jornal, “o pacote de investimentos planejados para os nove Estados da região, até 2020, já
soma R$212 bilhões, segundo levantamento feito com
base no PAC e nos principais projetos em andamento.”
O montante corresponde a mais de quatro vezes
o total do capital estrangeiro ingressado no País. No
entanto, Sr. Presidente, é importante destacar que esses projetos visam à construção de fontes de energia
e de fontes de hidrelétricas.
Sr. Presidente, passaremos a ter uma região
que representa 5.5 milhões de quilômetros quadrados deste País, representa 25 milhões de habitantes,
que têm apenas 8% do PIB, mas, no entanto, seremos
responsáveis pela produção de praticamente 40% da
energia consumida pela economia brasileira, a partir
da Amazônia.
Portanto, Sr. Presidente, quando o Governo brasileiro vai ao Amazonas e aponta para uma prorrogação desses incentivos ﬁscais a um Estado que não
tem investimentos em hidrelétricas, porque a política
de preservação e conservação ambiental nos proíbe
fazer barragens hidrelétricas no Amazonas, para que
não se repita o erro que aconteceu, por exemplo, na
hidrelétrica de Balbina, onde alagamos uma área duas
vezes maior do que a área de Tucuruí, para produzir
apenas 250 megawatts.
Portanto, o nosso bioma nos proíbe de desmatar qualquer coisa acima de 20% das áreas privadas
da Amazônia. Mais de 58% do território do Estado do
Amazonas ou é terra indígena ou é unidade de conservação Federal ou é unidade de conservação estadual.
Portanto, a política de incentivo ﬁscal do Polo Industrial de Manaus é a única maneira de fazer valorizar
a população daquele Estado e de gerar um projeto de
desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Sr. Presidente, em função do Pólo Industrial, enquanto Manaus vivia e vive um momento de crescimento econômico, um crescimento de renda per capta,
de crescimento de PIB, a pouco mais de cinco quilômetros, seis quilômetros, 10 quilômetros da cidade de
Manaus o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano
das pessoas simplesmente desaba. Simplesmente fazemos com que Manaus fosse representante de um
Brasil rico e a cinco, 10 ou 15 minutos de Manaus nós
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tivéssemos a periferia de um Brasil pobre, abandonado e esquecido.
O que Sua Excelência faz, a partir do momento
da inauguração dessa obra... Ao contrário do que alguns dizem, que custou um bilhão de reais, trata-se
de uma obra composta de 11 km de sistema viário,
composta de mais de 14 defensas que protegem os
pilares de qualquer abalroamento de transatlânticos, o
que poderia acarretar prejuízos gravíssimos do ponto
de vista material e de perda de vidas humanas importantes. Neste montante também está incluído todo
projeto de sinalização e todo o projeto de iluminação
da ponte. Como também todo projeto de sistema de
alimentação e de manutenção de uma ponte que representa 3,6 km sobre água doce.
Sr. Presidente, fazer uma ponte sobre um rio da
Amazônia pela primeira vez, sem se conhecer a geofísica do rio e enfrentando extremos climáticos, de secas, como enfrentamos em 2005 e 2010, é um desaﬁo
para a engenharia brasileira.
A obra que Sua Excelência a Presidenta da República, o Governador do Estado Omar Aziz, Sua Excelência o ex-presidente Lula e todos os nossos companheiros inauguramos, com a testemunha de 100 mil
amazonenses, é uma obra que marca um novo tempo
e uma nova era. Marca um novo divisor na economia
e no desenvolvimento socioeconômico do Amazonas.
Quando a Presidenta Dilma aponta para a prorrogação de incentivos ﬁscais por 50 anos e estende esses incentivos ﬁscais para incluir aqueles que estavam
excluídos e proibidos de quase tudo, Sr. Presidente.
Portanto, não é justo que se olhe para um Estado,
que é o maior Estado do Território Nacional, em área,
um milhão e meio de quilômetros quadrados, equivalente a três Franças, equivalente a quatro Estados do
Texas e, digamos àquele povo, aqueles brasileiros que
lá vivem: vocês estão proibidos de tudo, vocês estão
proibidos de ter esperança, vocês estão proibidos de
ter perspectivas e os ﬁlhos dos senhores e das senhoras, brasileiros e brasileiras que vivem no Amazonas
estão legados à fome, á miséria e ao atraso.
Não, Sr. Presidente, o que o Governo brasileiro
fez ontem e o que a Presidenta Dilma fez ontem, o que
o Presidente Lula vem fazendo nos últimos 10 anos
neste País, aproximadamente, é reacendendo a esperança de que podemos ter um Brasil para todos, um
Brasil que possa desenvolver o Nordeste, que possa
desenvolver o sertão, que possa desenvolver o Centro-Oeste, que possa desenvolver o Sul e o Sudeste mas
que possa estabelecer novas fronteiras de crescimento
econômico e novas fronteiras de desenvolvimento humano para a Amazônia e para o Amazonas.
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A prorrogação da Zona Franca de Manaus, a extensão para a sua região Metropolitana faz com que o
Estado mais conservado e mais preservado deste País,
que é responsável pelo maior banco de biodiversidade
que o Brasil possui, o Brasil que é País G1, país, portanto, de ponta, de liderança na biodiversidade passa
a ter também, em função da extensão da região Metropolitana a possibilidade da implementação da nossa
economia da biodiversidade com os incentivos ﬁscais.
Não é possível imaginar, Srs. Senadores, que os
amazônidas que vivem no interior da região Metropolitana de Manaus tivessem que ﬁcar contemplando
ao longe, a 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 quilômetros de
distância o desenvolvimento de um Polo Industrial enquanto seus ﬁlhos e seus netos não tinham direito a
perspectivas.
Eu venho hoje a esta tribuna, primeiro, para agradecer a Deus por nos ter permitido criar um modelo
de desenvolvimento sustentável e que tenha nos permitido criar a infraestrutura necessária. É claro que a
ponte isoladamente não representa essa infraestrutura,
é claro que a prorrogação pura e simplesmente não
representa solução e a extensão dos incentivos ﬁscais
não representa solução deﬁnitiva. Mas se somarmos
cada um desses passos, se adicionarmos o gasoduto que já foi construído Urucu, Coari, Coari/Manaus.
Se adicionarmos o linhão de Tucurui, que está
sendo construído e que está em plena execução entre
os Municípios do Estado do Pará, do Estado Amapá
e do Estado do Amazonas, mais a interligação com a
hidrelétrica do Rio Madeira, nós estamos constituindo
uma nova fronteira, num novo modelo de desenvolvimento sustentável e abrindo novos caminhos para garantir energia para que o Brasil Sul, o Brasil Sudeste,
o Brasil Nordeste, o Brasil Centro-Oeste possam se
desenvolver em cima do potencial hídrico da Amazônia.
Portanto, Sr. Presidente, é importante que possamos vir hoje aqui, em nome dos nossos amazonenses
e dos nossos amazônidas, em nome de um Estado que
necessita da ajuda e do apoio para resgatar milhares
de oportunidades naquele Estado para a sua população; vir aqui é essencial para o futuro dos Municípios
que integram a região Metropolitana de Manaus e que
terão a oportunidade de implantar indústrias em seu
território, de tal forma que a produção possa ter mais
um meio importante de escoamento, utilizando infraestrutura rodoviária e tendo na ponte a sua principal
capilaridade.
A ponte Rio Negro, cujas obras foram iniciadas
em meu Governo, é também uma obra de arte que
desperta o interesse e a curiosidade de gente do povo
e de especialistas.
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Esta manhã a rotina de Manaus já havia mudado:
além das balsas, que gastam de 30 a 40 minutos para
atravessar o rio Negro e ligar Manaus a Iranduba, as
pessoas puderam utilizar a ponte, gastando apenas
cinco minutos.
Quero, portanto, mais uma vez, renovar os meus
agradecimentos a Presidenta Dilma, quero renovar os
meus agradecimentos ao ex-presidente Lula, quero
renovar os meus cumprimentos ao Governador Ornar
Aziz que, compreendendo o compromisso que assumimos com a população do Estado do Amazonas, deu
continuidade a esta importante obra e a este importante
modelo de desenvolvimento que levará esperança, que
levará alegria, que levará prosperidade e desenvolvimento ao interior do Estado do Amazonas.
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Portanto, quero e sustento que o Amazonas inaugura uma nova era em busca do desenvolvimento
sustentável e do progresso. Nosso Estado, como o
mais importante da Amazônia brasileira, será um dos
principais beneﬁciários do pacote de investimentos
programados para até 2020, para os nove Estados
da Amazônia legal, e que somam R$212 bilhões nos
Estados vizinhos ao Amazonas. E o Amazonas, através das indústrias, do Polo Industrial, dos incentivos
ﬁscais, haverá de fazer com que nosso povo tenha um
futuro melhor e o resultado que será mais emprego,
mais renda, mais distribuição de riqueza para o nobre
e lutador povo amazonense, brasileiros resistentes,
persistentes e que não desistem nunca e que, como
os demais, têm o direito a melhores condições de educação, de saúde, de saneamento, de segurança e um
meio ambiente sadio, direitos de cidadania que são
assegurados pela Constituição da República.
Muito obrigado, Presidenta Dilma; muito obrigado, Presidente Lula; parabéns, Governador Ornar
Aziz; parabéns ao povo do Amazonas por mais essa
conquista que assegurará melhorias para as futuras
gerações. Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Parabéns, Senador Eduardo Braga, e ao
povo do Estado do Amazonas, pela esperança e pelo
sonho que se materializou, no dia de ontem, com a
Presidente Dilma e o ex-Presidente Lula.
Parabéns!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem. Senador Eunício Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Pois não, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para requerer, nos termos do art. 210, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja
transcrito no Diário do Senado – e conste dos Anais
desta Casa – o texto do artigo do médico Dr. Miguel
Srougi, “Presidente: sonhar e não ceder”, publicado na
Folha de S.Paulo do dia 16 de outubro do corrente
ano, na p. A3.
Eu peço a V. Exª que, nos termos do art. 210, seja
transcrito este requerimento nos Anais desta Casa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Miguel Srougi – Presidente:
SONHAR E NÃO CEDER
Presidente, a senhora adotou algumas medidas corretivas diante da corrupção, tragédia que nos assola,
mas isso foi só um começo, talvez pouco
Prezada presidente Dilma Rousseff, peço desculpas por encaminhar uma carta por meio desta Folha,
mas, como ouvi que em Brasília proliferam os malfeitores, temi que uma missiva endereçada talvez não chegasse ao seu destino. Como médico, tenho enfrentado
embates aﬂitivos contra os tumores urinários, incluindo o câncer da próstata, que, como a senhora sabe,
coloca em risco a existência de um sem-número de
patrícios. Hoje, mais incomodado, escrevo para falar
dc mura doença, que ameaça não só 140 mil homens,
mas toda a sociedade brasileira.
Reﬁro-me ao tumor que tornou o nosso organismo
social: autoridades sem o mínimo comprometimento
com a decência, locupletando-se sem constrangimento, aplicando golpes contundentes contra o Estado e
contra o resto da sociedade.
Ao contrário do câncer de próstata, de causa não
bem conhecida, a doença que nos assola teve origem
clara, que deve ser lembrada e contra a qual a senhora corajosamente se postou – o período de exceção,
em que se construiu urna sociedade sem voz, sem
lideres e modelos.
Por isso, foi produzida urna geração permissiva,
incapaz de reconhecer seus direitos e de expressar
reação. Foi um período sem luzes e sem vigília, que
nos legou outro fardo, a ascensão de um sem-número
de oportunistas, que se espraiaram e passaram a con-
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sumir o Estado. Como nos tumores mais malignos. Por
que um médico dirigindo-lhe um apelo? Certamente
por ser também cidadão e justamente por ser médico.
Apesar da luta estoica de alguns brasileiros decentes,
a saúde foi transformada em balcão de negócios escusos, exaurindo-se os recursos disponíveis.
Pior ainda, tem sido vítima da insensibilidade de
outros, que, com o poder de decisão ﬁnal, têm privilegiado a vida de instituições tomadas pela imoralidade
em vez da vida dos cidadãos. Frustram-se os médicos,
que, imobilizados, não conseguem cumprir sua missão.
Como combater essa situação iníqua? Talvez
da mesma forma como enfrentamos com sucesso o
câncer de próstata. Realizando intervenções radicais
e, ao mesmo tempo, fortalecendo o organismo agredido. Na presente tragédia, expurgando da vida nacional e punindo exemplarmente o grupo de predadores
assentado no poder.
Ademais, com toda a legitimidade que lhe foi conferida pela sociedade brasileira, exigir que as leis e a Justiça
representem, de fato, instrumentos de defesa do direito,
e não objetos de proteção dos ímprobos e poderosos.
Difícil conseguir isso? Talvez não, se em cada ação
indecorosa a senhora punir, sem vacilação, o apequenamento. Também se passar a exigir daqueles que a
cercam postura modelar e atitudes proativas, que façam
aﬂorar nos brasileiros a consciência critica e a cidadania.
Ocorre-me neste momento a versão de Chico
Buarque, “Sonho Impossível”. Cantava ele: “Sonhar,
mais um sonho impossível/ Lutar, quando é fácil ceder/ Vencer, o inimigo invencível/ Negar, quando a regra é vender.../ E assim, seja lá como for/ Vai ter ﬁm a
inﬁnita aﬂição/ E o mundo vai ver uma ﬂor/ Brotar do
impossível chão”.
Recentemente, a senhora adotou algumas medidas corretivas diante da tragédia que nos assola.
Começou a lutar, quando seria fácil ceder. Mas foi só
um começo, talvez pouco. Pouco para alguém que, em
períodos recentes menos gloriosos da nossa história,
conviveu com a truculência e com autoridades que
não eram coisa boa.
Agora que a senhora é autoridade, imagine se
a sua complacência for mal-interpretada, confundida
com aquiescência. E lembre-se a senhora, que tem
história para ser o exemplo, que a posição de presidente só foi obtida por deferência da nação brasileira,
que colocou, com esperança e fé, seus destinos em
vossas mãos. Para terminar a inﬁnita aﬂição. E para
ver uma ﬂor. brotar do impossível chão.
Miguel Srougi, médico, pós-graduado em urologia pela Harvard
Medical School (Boston), é professor titular de urologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho do Instituto
Criança é Vida.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Assim será feito, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Quero aqui registrar a presença das jornalistas Carla Passos e da competente amiga jornalista
Maria Franco, cuja coluna é lida, com certeza, todos os
domingos. Eu mesmo, como sergipano, leio-a.
Parabéns e obrigado pela presença de todos
vocês aqui, ladeados pelo Deputado Laércio Franco
– Láercio Oliveira, esse amigo e esse irmão.
Já estava me confundindo, relembrando o nome
de seu pai, um grande amigo, o Deputado Estadual
José Franco, sobrinho que é da ex-Deputada Celinha
Franco, nossa grande amiga.
Quero também registrar a presença de Chico
Pereira, Secretário de Política Sindical da Federação
Interestadual dos Radialistas. Amanhã, haverá o IX
Congresso Nacional dos Radialistas no Estado de
Sergipe, como comentaremos mais adiante.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O Senador Valdir Raupp apresentou o
Requerimento nº 1.253, de 2011, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização
para participar de Reunião do Parlamento do Estado da Renânia-Palatinado, a realizar-se na cidade
de Mainz, na Alemanha, no dia 2 de novembro do
corrente ano.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Neste sentido, nos termos do §4º, do art. 40, do
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favorável oferecido à matéria, pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, e que será
publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:

PARECER Nº 1.173, DE 2011
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento
nº 1253, de 2011, do Senador Valdir Raupp,
que “requer, com fundamento no incisai
do § 1° do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para desempenho de missão parlamentar, no dia 02
de novembro de 2011, a ﬁm de participar
de Reunião do Parlamento do Estado da
Renânia-Palatinado, na cidade de Mainz –
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Alemanha, e comunica, em cumprimento ao
disposto no inciso I do art. 39 do referido
Regimento, que se ausentará do País no
período de 27 de outubro a 6 de novembro de 2011”.
Relator: Senador Blairo Maggi
I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento n° 1253, de 2011, do Senador Valdir
Raupp, que “requer, com fundamento no inciso I
do § 1° do art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para desempenho de missão
parlamentar, no dia 2 de novembro de 2011, a ﬁm
de participar de Reunião do Parlamento do Estado
da Renânia-Palatinado, na cidade de Mainz – Alemanha, e comunica, em cumprimento ao disposto
no inciso I do art. 39 do referido Regimento, que se
ausentará do País no período de 27 de outubro a 6
de novembro de 2011”.
O Requerimento do Senador Valdir Raupp se
faz acompanhar de expedientes do Consulado-Geral
do Brasil em Frankfurt, datados de 15 de julho, 26 de
agosto, 06 de outubro e 13 de outubro de 2011, e de
convite, formulado pelo Presidente do Parlamento do
Estado da Renânia-Palatinado, Joachim Mertes, para
que o Senador Valdir Raupp participe de uma sessão
do Parlamento e proﬁra palestra sobre o tema “Meio
ambiente e Amazônia”.
II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal expressa as situações em que o Senador não
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver
em licença, ou em representação a serviço da Casa
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40”.
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa
ou, ainda. no desempenho de missão no País ou no
exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação
do Plenário, se houver árias para o Senado”, estabelecendo, ainda, em seu parágrafo 4°, a necessidade
de que seja ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver
maior pertinência.

254

43920

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que
estará ausente do País no mesmo período da licença solicitada – de 27 de outubro a 6 de novembro de
2011. Sua Excelência, o Senador Valdir Raupp, solicita,
portanto, as necessárias providências para o desempenho da missão.
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III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento
nº 1253, de 2011.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2011. – Senador Fernando Collor, Presidente. – Senador Blairo
Maggi, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Em votação o Requerimento nº 1.253,
de 2011.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra, agora, ao ilustre Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento,
não posso deixar de registrar aqui que a Paraíba hoje
se encontra em festa na sua democracia, já que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, por meio do seu
Presidente, Desembargador Manoel Soares Monteiro,
efetivou o diploma do Senador Cássio Cunha Lima, o
qual foi eleito, no pleito passado, com mais de 1 milhão
de votos. Consequentemente, essa documentação está
sendo encaminhada a esta Casa, para que o Senador
Cássio possa tomar assento e fazer a defesa legítima
com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a
sua história do povo paraibano, mas também dando a
sua contribuição ao Brasil como um todo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à
tribuna desta Casa para, mais uma vez, chamar a
atenção para a dura realidade enfrentada pelo servidor público do Estado da Paraíba, Senador Paim, que
enfrenta uma política de desrespeito e perseguição
empregada pelo Governo da Paraíba, que se autointitulava defensor das garantias sociais.
Na Paraíba, o discurso do Governo do Estado
varia de acordo com a categoria, sempre de maneira
desrespeitosa aos direitos e garantias dos servidores
públicos.
Vou iniciar com o relato dos concursados da
Polícia Civil. O concurso foi realizado em 2008, para
preencher 1.165 vagas para os cargos de delegado,
escrivão, perito, técnico em perícia, entre outros.
Desse total, até agora, apenas 418 realizaram o
curso de formação e cerca de 100 foram nomeados. O
Governo prometeu nomear os demais em julho deste
ano, mas não cumpriu o compromisso.
Descumpriu a promessa feita na formatura dos
concursados. O curso durou cinco meses e, nesse
período, muitos tiveram de largar os seus empregos,
conﬁando na palavra e na garantia do Governo, que,
infelizmente, descumpriu a promessa, deixando vários
deles, que antes eram empregados, desempregados.
Do concurso de 2008, cerca de 600 aprovados
nem o curso de formação ainda realizaram.
Enquanto os concursados da Polícia Civil aguardam a boa vontade do Governo da Paraíba, os índices
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de criminalidade crescem de maneira assustadora.
Levantamento realizado pelo Clube dos Oﬁciais da
Paraíba mostra que 1,1 mil pessoas foram assassinadas nos oito primeiros meses deste ano.
Esses números apontam a média de 150 homicídios por mês, o que supera o índice tolerado pela Organização das Nações Unidas, que estabelece como
margem aceitável a ocorrência de 10 assassinatos
para cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados são
superiores, inclusive, aos de países em guerra, Senador Paulo Paim.
Isso é lamentável, mas é a triste radiograﬁa da
área de segurança pública da Paraíba, que não dialoga com os servidores, que desrespeita as categorias.
O estudo global sobre homicídios, divulgado pela
ONU em setembro, mostra que a Paraíba está entre os
Estados com maior número de homicídios no Nordeste.
A violência avança, e a situação dos servidores
da segurança pública é preocupante. Polícia bem paga
e bem equipada é polícia motivada! Isso tem reﬂexo
imediato nas ruas, convertendo-se em sensação de
segurança.
Esta semana, os agentes da Polícia Civil decidiram, em assembleia geral, deﬂagrar greve a partir da
próxima sexta-feira, dia 28. Em nota, a Associação da
Polícia Civil da Paraíba (ASPOL – PB) denuncia que
– abro aspas:
Os servidores estão recebendo pareceres e resoluções com determinações para
que exerçam atividades incompatíveis com
sua proﬁssão ou que vão de encontro à lei.
Quanto a estes ‘entendimentos’, deixo claro
que não possuem validade jurídica alguma
e não podem ser utilizados, sob pena de os
servidores que obedecerem estarem sujeitos
a penalidades, e não o contrário, como vem
sendo pregado pelo Governo.
Diz em nota assinada o Presidente da Aspol,
Sandro Bezerra.
Reforço. O discurso varia de acordo com a categoria.
Desta tribuna, denunciei a situação dos policiais
e bombeiros militares da Paraíba, que, no início do
ano, deﬂagraram uma paralisação, cobrando o cumprimento das Leis Estaduais nºs 9.245, de 201, 9.246, de
2010 e 9.247, de 2010, que criaram a chamada PEC
nº 300 da Paraíba, que reajustava os salários dos proﬁssionais de segurança do Estado em 18 meses, de
forma planejada, para se igualarem aos da polícia de
Sergipe. Para se igualarem, 18 meses depois, ao que
o policial de Sergipe recebia já em janeiro deste ano.
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O governador disse que não pagava porque a
lei estadual era inconstitucional. Então, por que o Governador não encaminhou um novo projeto para a Assembleia, já que seria justo esse reajuste aos policiais
militares? Com a proposta do reajuste, tenho certeza
absoluta de que os 36 Parlamentares da Assembleia
Legislativa do meu Estado votariam a favor se o governador fosse sensível e tomasse essa providência.
Não há lei para os policiais, mas há li para o
Fisco da Paraíba, que está em greve há 20 dias por
conta do descumprimento da Lei nº 8.427, de 2007,
denominada Lei do PCCR do Fisco, sancionada pelo
então Governador Cássio Cunha Lima.
Com a saída dele do governo, apesar das diferenças políticas, foi mantida e respeitada pelo governador que o sucedeu, o ex-Governador José Maranhão,
mas agora é desrespeita por quem se autointitulava
o defensor do grande salto das práticas políticas diferenciadas. Foi esse o grande discurso da campanha.
A lei é para ser cumprida. Lei é para ser cumprida,
Senador! E o que o Fisco da Paraíba quer é apenas a
manutenção das suas garantias conquistadas em lei.
Não estão pedindo aumento.
Os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração
implantados para praticamente todas as categorias
representam um marco na relação político– administrativa do Estado da Paraíba. Fomos exemplo para o
Brasil na modernização da nossa legislação e por implantarmos um novo modelo nas relações do Estado
com os servidores.
Somada à Lei do PCCR do Fisco, em 18 de dezembro de 2008, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei
n° 8.438, de 2007, Lei do Subsídio do Fisco Estadual,
que estabelece que haverá reajuste de subsídio em
janeiro e julho de cada ano, mediante o cumprimento
das metas de arrecadação, conforme sistemática contida na citada lei.
Os servidores do Fisco cumpriram as metas e
os reajustes de janeiro e julho não foram instituídos
pelo atual governo.
De janeiro a julho deste ano, a arrecadação de
ICMS, pelo trabalho dos auditores e ﬁscais, totalizou
R$1,6 bilhão, uma elevação nominal de 16%, superando a meta estabelecida pela Secretaria Estadual
da Receita em R$80 milhões.
Em janeiro, os servidores do Fisco atenderam o
apelo do governador, que justiﬁcou que o Estado não
estava cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O
compromisso era que o governo não aumentasse os
gastos com a folha de pessoal. No entanto, em junho
deste ano, o Sindiﬁsco identiﬁcou aumento da despesa
de pessoal, com comprometimento da Receita Corrente
Líquida de 51,59% em junho, para 52,20% em julho.
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Srªs e Srs. Senadores, nos últimos dias, informações levantadas pelo Sindiﬁsco merecem atenção.
Quero ampliﬁcar a denúncia encaminhada pelo sindicato ao Tribunal de Contas do Estado, em que a entidade destaca irregularidades com a venda da folha
de pagamento dos servidores.
Leio trecho da nota divulgada pelo Sindiﬁsco –
abro aspas:
O Governo Ricardo Coutinho contabilizou a venda da folha de pagamento como
‘Receita de Capital’, ao tempo em que aﬁrmou
que governos anteriores ‘ﬁzeram a mesma
coisa’. Relatório do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF), da Contadoria
Geral do Estado e da Controladoria Geral do
Estado, relativo a dezembro de 2009, comprova a inveracidade da aﬁrmativa da Secretária
Aracilba Rocha. O lançamento equivocado do
valor relativo à venda da folha, pelo Governo
Ricardo Coutinho, trouxe como consequências
a distorção do índice de comprometimento das
despesas de pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida e a diminuição no valor do
repasse [manipulado] [...] do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público
e Tribunal de Contas do Estado.
Fecho aspas. É grave. É muito grave! O Sindiﬁsco,
através dos auditores e de toda a sua categoria, está
denunciando que o Governo do Estado está manipulando a Receita Corrente Líquida não só para não dar
o reajuste aos servidores, como também para repassar, a menor, para os demais poderes.
Nos próximos dias, a direção do Sindiﬁsco deve
protocolar outra grave denúncia contra o governador,
junto ao TCE, sobre irregularidades em decretos de
renúncia ﬁscal, sem autorização da Assembleia Legislativa e sem publicação no Diário Oﬁcial.
Mas abro um parêntese porque o Governo do
Estado recorreu à Justiça, pedindo a ilegalidade da
greve. Acabo de ser informado de que agora, há poucos instantes, a Justiça deu ganho de causa ao Fisco
paraibano.
Srªs e Srs. Parlamentares, o relato que faço é a
triste situação enfrentada pelos servidores públicos
da Paraíba. O reﬂexo dessa dura realidade é sentida
na ponta: a sociedade paraibana paga um preço alto
pela insensibilidade do Governo do Estado.
Posso citar várias categorias que enfrentam o
terrorismo praticado pelo atual governo, como os prestadores de serviço da educação, os médicos, os enfermeiros, os demais proﬁssionais da saúde pública e
os professores, que também estão sofrendo com seus
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direitos garantidos em lei sendo violados, porque o
piso nacional não está sendo pago da forma devida.
Na Paraíba, o governo se recusa a pagar o piso nacional. O governo se recusa a pagar o salário mínimo.
Peço sensibilidade ao governo no sentido de
dialogar com os servidores do Fisco, em greve há
vinte dias, o que já ocasionou, inclusive, o pedido de
demissão dos comissionados e dos secretários da Receita Estadual, por compreenderem a legitimidade do
movimento e a falta de sensibilidade do atual governo.
Sr. Presidente, foram 135 cargos comissionados.
Todos da Secretaria da Receita com cargos comissionados, unanimemente, pediram demissão dos cargos
comissionados, numa demonstração clara de que a
prática do governo é de intransigência, de descumprimento, de desrespeito à legislação e ao direito dos
trabalhadores paraibanos!
Peço sensibilidade no sentido do diálogo com
os agentes da Polícia Civil, que anunciaram paralisação a partir de sexta-feira. É preciso governar, mas é
possível governar com o coração, é possível ouvir as
pessoas, dialogar com as categorias.
Ao pagar o salário mínimo e exigir que o servidor
trabalhe os dois expedientes, que cumpra com o vale-transporte, que cumpra com o vale-refeição, porque o
que nós estamos vendo, na repartição da Paraíba, é o
servidor que ganha salário mínimo, com todas as suas
vantagens para poder chegar ao salário mínimo, compartilhar marmitas, sem poder voltar para casa porque
não tem opção: ou paga o transporte ou come algo.
É isso que a Paraíba está vivendo de um governo
que se dizia socialista e queria dar um grande salto.
Infelizmente, está sendo o salto da judiação, do desrespeito e da ilegalidade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O meu muito obrigado.
E que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Desejamos sensibilidade diante do apelo
feito aqui, da manifestação feita pelo Sr. Senador Cícero Lucena. Que se possam encontrar as soluções
merecidas para o povo da Paraíba, sobretudo para
os servidores da Paraíba, para a família militar, para
os servidores do Fisco e para as demais categorias o
quanto antes, Sr. Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Em votação o Requerimento nº 1.286,
de 2011, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando autorização para participar da 6ª edição do Encontro Nacional da Indústria – Enai, representando a Comissão
de Serviços de Infraestrutura, a realizar-se na cidade
de São Paulo no dia 27 de outubro do corrente ano,
aprovada por aquele colegiado.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra ao ilustre Senador Randolfe Rodrigues, que irá falar pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos que nos assistem pela TV Senado, pela
Rádio Senado, eu queria aqui fazer, Sr. Presidente,
um relato, que vou tratar como parcial, dos trabalhos
que tenho conduzido, com muita honra, diante da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada por esta
Casa, para investigar as atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad, bem como
debater a Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98, e,
consequentemente, também debater o aprimoramento
dessa legislação.
A CPI entra na sua fase ﬁnal. É lógico que ainda restam alguns depoimentos a serem feitos nessa
quinta-feira. Vamos estar na bela cidade de Salvador,
na penúltima audiência pública dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Daqui a duas semanas, deveremos ir a Florianópolis em uma diligência dessa CPI,
para discutir, para debater com os militantes da Abraço
(Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária)
no Brasil.
É lógico que ainda temos uma sessão secreta
dessa CPI, ainda temos algumas audiências especiﬁcamente para debater o modelo de direito autoral
existente hoje no País, mas, creio, estou convencido
de que podemos adiantar algumas conclusões desse
trabalho.
Em primeiro lugar, é importante apontar o fato de
que o Ecad foi criado originalmente por lei de 1973,
depois manteve, em 1988... Repito: o Ecad, criado inicialmente em 1973, depois modiﬁcado, reformado, com
a extinção do Conselho Nacional de Direito Autoral, em
1998, é uma instituição voltada exclusivamente para
os titulares da música.
Ocorre, Sr. Presidente, que o poder da criação
brasileira é muito mais amplo, como sabemos, do que
simplesmente a música. É certo que a música tem,
em nosso País, um lugar de destaque. Eu cometeria
injustiça se começasse a citar todos os merecedores
do justo crédito da produção musical brasileira, produção essa que vem desde o século XVIII. Já no século
XVIII, contávamos com composições do Padre José
Maurício. Na virada do século XX, contamos com a genialidade de Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Chiquinha
Gonzaga e tantos outros.
Temos o talento do pianista Guiomar Novaes.
Anos depois, no Brasil, dos anos de 1950 a 1960, nas-
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cia a Bossa Nova de João Gilberto, brindada com a
inteligência de Tom Jobim e com a colaboração deste
belo compositor contemporâneo, acerca do qual quero
tratar, que com muita versatilidade brinda a composição e a música brasileira, que é Ivan Lins.
Mas também oferecemos ao mundo gênios em
várias outras artes. Temos, nas artes plásticas, o talento
de Portinari, Tarsila do Amaral, Iberê Camargo. Temos
ainda, no cinema, o talento de Glauber Rocha, Walter
Salles, Fernando Meirelles, Dias Gomes, Jorge Furtado.
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Desculpe, Senador Randolfe. Seu tempo
será considerado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Muito obrigado, Presidente.
Temos ainda os desenhistas da animação: Marcos
Magalhães, que ganhou o prêmio de Cannes; Carlos
Saldanha; sem falar de Maurício de Sousa. Entre os
dramaturgos, temos: Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, Plínio Marcos. Na dança: Ana Botafogo, Rodrigo
Pederneiras e tantos outros. Entre os atores: Fernanda
Montenegro, Jonas Bloch e tantos outros.
Com essa inﬁnidade de produção cultural brasileira, de produção artística em todos os ramos e artes
do País, nós só temos o Ecad para cuidar da música.
Essa é uma primeira constatação.
Em segundo lugar, na medida em que nos aprofundamos no exame das questões relativas à gestão
coletiva, faz-se crescente a percepção de que a presença do Estado é fundamental para a eﬁcácia do sistema
de atividade de gestão coletiva. Ao Estado cabe, como
aqui efetivamente sempre coube, a responsabilidade
de criá-lo, no momento em que constata a impossibilidade do titular de exercer individualmente direitos de
sua esfera privada.
Quando obras intelectuais circulam na economia,
fazem-no através de usos diversos que merecem diferentes formas de regulação de maior ou de menor intensidade. Isso reaﬁrma a necessidade de que a esfera
cultural tenha um acompanhamento, uma regulação,
e creio que essa responsabilidade cabe ao Estado
brasileiro, sem infringir, em hipótese alguma, o direito
à propriedade intelectual, o direito à propriedade autoral, que está consagrado como direito fundamental
previsto na Constituição Federal.
Outra questão também a ser destacada e a ser
equacionada é que o direito autoral brasileiro demanda uma ampla compreensão de parâmetros diversos
e complexos.
Por isso, devem ser considerados na regulação,
para a formação, por exemplo, dos preços a serem
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cobrados pelo Ecad, os custos do negócio, o sistema
que cobra esses custos, a forma de garantir direitos
morais, de reconhecer limites ou exceções à aplicação do direito, o direito de acesso à cultura, etc. Todos devem constar no estabelecimento dos preços
a serem cobrados pelo Ecad em proteção ao direito
autoral brasileiro.
E uma terceira e última questão que justiﬁca a
regulação de que falamos aqui recai no âmbito fazendário, uma vez que esse é um sistema já constatado
pelo Ministério da Justiça como monopolista, que lida
com as prerrogativas da economia popular, com renda
alimentar das principais categorias produtivas do setor
cultural, com intermediação compulsória de recursos
de terceiros e, por ﬁm, com divisas que ingressam e
saem do País através dos contratos entre entidades
privadas que orbitam em torno de um sistema que foi
criado pelo próprio Estado.
Quero chamar a atenção, Sr. Presidente, para
essa questão, que é o cerne do tema de que quero
tratar aqui, na tribuna do Senado, com a sociedade
brasileira.
O nosso Escritório Central de Arrecadação e Distribuição também estabelece contratos com entidades
privadas que orbitam em torno de um sistema que foi
criado pelo próprio Estado brasileiro. E aí chegamos a
uma constatação nas investigações e no trabalho dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito. É para essa constatação que quero chamar a atenção, Sr. Presidente.
Nós constatamos, em especial no último depoimento a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, na
última quinta-feira, que há um saldo negativo na balança de pagamentos brasileira referente às trocas de
recursos de direitos autorais e direitos conexos.
Durante os trabalhos dessa CPI, descobrimos
um certo contrato de representação ﬁrmado entre uma
sociedade norte-americana chamada Sound Exchange
e a União Brasileira de Compositores, que é a maior
sociedade integrante do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, controlada, a União Brasileira
de Compositores, desde 1989, por representantes do
grupo EMI Music Publishing.
Atraiu-nos a atenção, em especial – peço só mais
dois minutos, Sr. Presidente, para concluir –, esse
contrato, que tem como objeto a representação mútua
de intérpretes e parte da premissa genérica de que a
Sound Exchange é designada por autoridades do governo dos Estados Unidos da América para cobrar e
distribuir royalties nos Estados Unidos.
Ocorre, Sr. Presidente, que a Sound Exchange é
autorizada somente para os usos digitais pela Digital
Millennium Act, que é uma lei interna dos Estados Unidos da América e não é uma convenção ou um tratado
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internacional. Então, nos Estados Unidos, arrecadam-se por força dessa lei os direitos provenientes de tais
usos e de nenhum outro. Pelos usos de registros sonoros brasileiros, os Estados Unidos encaminharam
para cá, para o Brasil, entre 2008 e 2010, R$51 mil.
Em contrapartida, no Brasil, o Ecad estaria autorizado a arrecadar sobre essas tais transmissões digitais?
Seriam essas tais transmissões uma forma de execução pública, portanto da competência do Ecad? São
questões que são suscitadas na CPI.
A melhor doutrina e os tratados internacionais dizem que não, que essa responsabilidade não caberia
ao Ecad. E, mesmo se houvesse tal direito no Brasil, o
Ecad só poderia encaminhar as rubricas especíﬁcas.
Por meio desse contrato, Sr. Presidente, no mesmo
período, de 2008 a 2010 – e quero chamar a atenção
para esses números –, enquanto dos Estados Unidos
foi encaminhado para o Brasil, para os autores brasileiros, quero dizer concretamente, do que foi tocado nas
rádios americanas, do que foi tocado na produção musical americana de autores brasileiros, foi encaminhado
para cá, para o Brasil, R$51 mil. Nós encaminhamos
para os Estados Unidos R$10,7 milhões! Há um déﬁcit de R$10,7 milhões, que, nesta CPI, foi imputado,
segundo depoimentos que ouvimos, ao maior uso de
fonogramas americanos aqui do que brasileiros de lá.
Parece-me que o que explica esse amplo déﬁcit
da balança comercial, vou tratar assim, da produção
musical brasileira nos Estados Unidos são questões
menos nobres.
Essa questão, obviamente, leva-nos a uma outra
questão também correlata. Até hoje, os Estados Unidos
da América não aderiram à convenção internacional
para proteção aos artistas, intérpretes e executantes,
a chamada Convenção de Roma, ﬁrmada em 26 de
outubro de 1961.
O Brasil foi aderente à Convenção de Roma
desde a primeira hora. O que nos assusta é que, claramente, nesse aspecto, o art. 2º da Lei nº 9.610 está
sendo desrespeitado, porque essa lei diz o seguinte:
Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no
exterior gozarão da proteção assegurada nos
acordos, convenções e tratados em vigor no
Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto
nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas (...).
O que nos salta aos olhos, Sr. Presidente, é que,
desse período até agora, seria por bem que as entidades executantes do direito autoral brasileiro, notadamente a União Brasileira de Compositores e a Abramus,
formulassem ao Governo brasileiro a necessidade de
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que o Estado brasileiro denunciasse os Estados Unidos da América na Organização Mundial do Comércio,
porque há um claro disparate e uma clara regulação
de monopólio por parte dos Estados Unidos em relação ao autor brasileiro.
Ora, Sr. Presidente, esse fato desmascara o principal argumento que tentaram colocar depois de desqualiﬁcação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito,
dizendo que essa era uma Comissão que iria ameaçar
o autor brasileiro. O autor brasileiro, o compositor brasileiro, entre 2008 e 2010, perderam pelo menos R$10,7
milhões. Os nossos cantores, os nossos músicos estão
tendo suas músicas tocadas nos Estados Unidos e não
estão recebendo no Brasil o dinheiro correspondente às
músicas que são veiculadas lá, isso por uma completa
omissão. Neste caso, teremos que investigar se essa
omissão foi por parte do Estado brasileiro ou se essa
omissão também foi de responsabilidade – que me
parece que também foi – das sociedades integrantes
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
Chama a atenção, Sr. Presidente – e falo isso
para concluir – esse contrato com a Sound Exchange,
principal sociedade norte-americana de direito autoral,
um contrato que, claramente, no nosso entender, foi
prejudicial ao compositor, ao cantor brasileiro e que
só foi feito para beneﬁciar os cantores e compositores
norte-americanos.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Concluindo, de fato.
Chama a nossa atenção a principal sociedade
do Ecad ser dirigida, ter, na sua superintendência,
alguém que é representante de uma multinacional
norte-americana da música. Claramente, parece-me
que a música e os compositores brasileiros não estão
bem representados e não estão com os seus direitos
devidamente tutelados e defendidos pela atual representação presente no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
Cada vez mais, Sr. Presidente, reaﬁrmo a necessidade de, ao ﬁnal dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito, modiﬁcarmos a Lei nº 9.610, de construirmos um novo marco regulatório para o direito autoral
brasileiro.
E eu queria aqui comunicar que, como medida
da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, nós
estamos solicitando ao Ministério das Relações Exteriores que denuncie o governo dos Estados Unidos
da América à Organização Mundial do Comércio por
prática de cartel e de monopólio no que diz respeito à
produção cultural, ao direito autoral brasileiro, que não
tem tido a reciprocidade devida, direito constitucional,

260

43926

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

direito do Direito Internacional, que não tem sido respeitado por parte do governo dos Estados Unidos da
América, e que, em defesa dos interesses dos autores
e compositores brasileiros, se faz necessária e urgente
a denúncia por parte do Governo brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Randolfe, parabéns pelo trabalho realizado na Comissão, que, com certeza, muito
ajudará os artistas brasileiros.
Passo a palavra ao ilustre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Eduardo Amorim, que preside esta sessão, Senador
Randolfe Rodrigues, Senador Cícero Lucena, que recentemente usou a tribuna também, eu aguardei até
este horário, 21h14, porque eu não poderia deixar de
fazer no mínimo, Sr. Presidente, três registros.
O primeiro é que amanhã, 26 de outubro, aqui
em Brasília, no Eixo Monumental, teremos uma grande
atividade. O Eixo Monumental de Brasília será palco
da 5ª Marcha Nacional, que leva o título “10 Mil pelos
10% do PIB para a Educação”.
Todos nós falamos, todos os dias praticamente, da
importância da educação, mas, se não aumentarmos
o percentual do PIB destinado à educação, o quadro
não vai mudar. As escolas continuarão com diﬁculdades, as universidades e as faculdades, por sua vez,
também, e os professores continuarão sem receber
sequer o piso, que corresponde a um pouco menos
que dois salários mínimos.
Por isso, meus cumprimentos aos professores, à
Une, a todos aqueles líderes que estão organizando
essa belíssima marcha. Esse movimento faz parte da
Jornada Nacional de Educação, que quer mais piso,
carreira e também o PNE.
Durante a atividade, serão distribuídos pelo menos cem mil cartões ao Congresso Nacional, para serem assinados e enviados, junto com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação, em apoio
aos 10% do PIB para a Educação. A intenção é distribuir esses cem mil cartões à população, para que a
população os remeta ao Congresso Nacional, pedindo
a aprovação dos 10% do PIB para a Educação.
Educadores de vários lugares do Brasil virão
aqui, para essa mobilização, cobrar a aprovação do
Plano Nacional de Educação, o PL nº 8.035, de 2010,
naturalmente, com as emendas formuladas pelos trabalhadores em educação e pelos movimentos sociais,
enfocando sempre a importância dos 10% do PIB para
essa área.
Sr. Presidente, sempre acreditei que a melhor
forma de julgar uma ação é nos colocarmos no lugar
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do outro. Com certeza, vamos compreender isso como
uma lição de vida. Quem sabe, se ﬁzermos esse exercício pensando nos professores, colocando-nos dentro da sala de aula por um período de 20 horas, de 40
horas, aceitando o desaﬁo de ensinar, ouvir, aprender
e sofrer como sofrem os professores na sala de aula.
Tenho a consciência de que a formação da nossa juventude, das nossas crianças, enﬁm, da nossa
gente depende, naturalmente, do aprendizado que
vão receber.
Sr. Presidente, os educadores vivem, há anos,
enfrentando diﬁculdade com baixos salários, salas superlotadas, falta de material didático e também com o
fato de terem que complementar sua renda, fazendo
bicos, vendendo roupas, joias etc.
Senadora Lídice da Mata, eu tenho presidido a
sessão aqui, às vezes até às 10 horas, 11 horas da
noite, e, sinceramente, não entendo: estou aqui desde
as 2 horas da tarde, esse horário é de 20 minutos, após
a Ordem do Dia, e foram me dados cinco minutos. Eu
acho que, no mínimo, não é correto, para não dizer que
não é justo! Não vou usar os 20 minutos. Não vou usar!
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – O Presidente anterior me avisou que
houve um erro na digitação do horário.
V. Exª tem mais dez minutos para concluir o seu
raciocínio – ou desenvolver o seu raciocínio, melhor
dizendo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O pior é
que eu sou aquele que sempre dou mais do que o limite para cada um: quando pedem vinte, eu dou vinte
e cinco; pedem cinco, eu dou dez...
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – O senhor fala o tempo que o senhor precisar, Senador!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... e quando chega a vez de eu falar, de vinte me dão cinco! Eu
já entendi, é claro, a explicação. Mas não há problema,
vamos em frente.
Vamos continuar falando da situação lamentável
em que se encontram os professores. Eu aqui dizia,
fazendo bicos, vendendo roupas, joias etc e não recebendo sequer o piso, que é menor que dois salários
mínimos.
Outro problema que é grave e nos atinge é a
violência dentro das escolas, também na periferia das
escolas: a violência entre alunos e a violência contra
os professores infelizmente, muitas vezes por alunos
e até por pais de alunos. Tudo isso os professores me
remeteram em um documento recentemente.
Da questão do piso nem se fala. É de deixar qualquer um indignado, quando no mínimo nove Estados
ainda não pagam o piso para os professores!
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Quero aqui, Srª Senadora Lídice da Mata, dar o
meu total apoio aos professores. Sou solidário com a
marcha que farão amanhã. E podem ter certeza de que
vou, amanhã pela manhã, às comissões de que faço
parte, falar sobre a importância dessa marcha, dos 10
mil pelos 10% do PIB, e a valorização dos professores.
Termino esse primeiro registro com uma frase
do educador Paulo Freire. Diz ele: “Ninguém liberta
ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se
libertam em comunhão.”
Srª Presidente, o segundo registro que quero
fazer vai na mesma linha, mas pega outro setor, a
Confederação Nacional dos Vigilantes, as Federações
e os Sindicatos dos Vigilantes de todo o Brasil estão
realizando, a partir de hoje, aqui em Brasília, até o dia
27 de outubro, uma série de eventos, mobilizando e
organizando a categoria para garantir os seus direitos.
Hoje, eles realizaram a 3ª Marcha Nacional dos
Vigilantes. Eles estão concentrados no Espaço do Servidor Público, na Esplanada dos Ministérios, Bloco D,
ao lado do Ministério da Agricultura.
Na correspondência que recebi da CNTV e em
contato que tenho tido com eles, demonstram claramente que esperam que esse seja i, momento de reﬂexão para o Brasil, sobre as diﬁculdades e as perspectivas dos trabalhadores, em especial dos mais de
2 milhões de vigilantes, que podem perder a vida e
ﬁcar com sequelas, para defender as nossas vidas e
os nossos patrimônios.
Eles ponderam as diﬁculdades que a categoria
enfrenta no dia a dia, como a realidade da violência
social, no cumprimento do dever de defender o nosso
povo e a nossa gente: salários baixos, alto custo de
vida, muitas vezes, como eles dizem, sendo agredidos,
sendo – muitos deles – assassinados covardemente.
Eles são vítimas de outras questões, como o
próprio desemprego, a tentativa de aliciamento pela
criminalidade, o calote aos seus direitos, a sonegação,
as doenças proﬁssionais e as condições de trabalho
precárias e muitas vezes degradantes.
Srª Presidente, sempre fui um defensor dos direitos dessa categoria. Tanto que apresentei o PL nº
6.113, de 2009, que institui o adicional de periculosidade para os vigilantes, aprovei aqui no Senado e está
lá na Câmara dos Deputados.
Destaco aqui ainda o projeto da Senadora Vanessa Grazziotin, também aprovado na Câmara, que veio
para o Senado a ﬁm de que conseguíssemos aprová-lo. Eu assumi a relatoria e ﬁzemos um ajuste, com o
compromisso de voltar para a Câmara e ser aprovado,
mas até hoje a Câmara também não o aprovou. Igual
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projeto também, da Senadora Serys Slhessarenko, o
PL nº 4.436, encontra-se na mesma situação.
Enﬁm, quero reiterar aqui todo o meu apoio à
mobilização dos vigilantes, pois considero mais do que
justas suas demandas e suas reivindicações. Não só
dos vigilantes, quero deixar bem claro para todos que
eu também apoio, Senador Eduardo Amorim, a PEC nº
300, que busca fazer justiça para os policiais militares.
Não há lógica: em certo Estado, ganham R$4 ou
R$5 mil e, em outro, ganham R$1 mil, quando exercem a mesma função e expõem suas vidas para nos
defender. Espero ainda que esta Casa, o Congresso
Nacional aprovem a PEC nº 300.
Por ﬁm, nestes últimos sete minutos, Srª Presidente, eu quero destacar que, nesta quinta-feira, a
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional vai
votar a peça orçamentária na Comissão Mista. Eu
apresentei a proposta de que os aposentados recebam
pelo menos o reajuste real a partir de 1º de janeiro,
correspondente a 80% do PIB.
Sei que 150 Deputados e seis líderes também
apresentaram a mesma proposta. Eu quero convocar,
se assim me permitirem, ou convidar os aposentados
e pensionistas para que estejam nesta quinta-feira, às
10 horas da manhã, lá na Comissão Mista, na Câmara dos Deputados, para que a gente faça a pressão
democrática para garantir a aprovação dessa emenda
minha, também de Deputados e, calculo, de outros Senadores, que não está pedindo nenhum 100% do PIB;
está pedindo aquilo que o Presidente Lula já deu ano
passado, que são os 80% do PIB, ou seja, acima da
inﬂação, para que o aposentado não continue a perder todos os anos. E é claro que, na nossa ótica – e
eu sempre vinculo uma coisa a outra – espero que a
peça orçamentária também aponte os caminhos para
o ﬁm do fator previdenciário.
Varley, da Cobap – que me ligou a tempo e há
pouco tempo: ﬁque tranquilo, que eu estarei lá! Não
faço parte da Comissão Mista, mas tenho direito à
palavra e vou defender que o Congresso aprove pelo
menos isto: 80% do PIB de reajuste real para os aposentados, que ganham mais que o mínimo, porque
quem ganha o mínimo já está garantindo a inﬂação
mais 100% do PIB.
E lembro que, recentemente, tanto o relator da
peça orçamentária como o presidente daquela comissão disseram que há um superávit atualizado, pela
projeção da inﬂação, de 25 bilhões e não chegará a
5 bilhões para resolver a questão dos aposentados.
Quero também, Srª Presidente – e vou ﬁcar exatamente dentro do tempo – dizer que, na próxima segunda-feira, teremos na Comissão de Direitos Humanos
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um bom debate. Será o debate da audiência pública
em que vamos discutir o Código Florestal, na ótica dos
direitos humanos. Já está conﬁrmada a presença de
inúmeras personalidades. E, entre essas personalidades, eu tenho certeza de que a ex-Senadora Marina
Silva estará presente.
E, por ﬁm, Srª Presidente, para ﬁcar neste tempo – e eu termino agora, quero agradecer aqui muito
ao Senador...
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Pode ﬁcar à vontade, Senador, para concluir o seu pronunciamento, no tempo que considerar
necessário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas vou
concluir dentro dos próximos quatro minutos.
Eu quero agradecer muito ao Senador Jayme
Campos.
Senador Jayme Campos, eu o procurei no dia de
hoje, ele, que preside a Comissão de Assuntos Sociais.
Disse a ele, eu, que falo tanto em idosos e trabalhei
muito aqui o ano passado, que conseguimos aprovamos aprovar a PEC da Juventude. E como o Estatuto
da Juventude vai passar por quatro comissões, ele
me agraciou para eu assuma a relatoria do Estatuto
da Juventude lá na Comissão de Assuntos Sociais.
E como sei que já terá outro relator na Comissão de Justiça, na CCJ, e outro relator na Comissão
de Educação, eu assumiria, então, a relatoria do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais.
Eu quero aqui destacar que, no dia de hoje, recebi
ainda o Presidente Gabriel Medina de Toledo, do CONJUVE (Conselho Nacional da Juventude), que fez um
apelo para que eu estivesse entre os relatores a ﬁm de
ajudar a debater e a aprovar o Estatuto da Juventude.
Quero aqui me dirigir a V. Exª, Senadora Lídice
da Mata, dizendo que a grande construção foi da Deputada de seu partido, Manuela d’Ávila. Se depender
de mim, eu vou trabalhar para que o Estatuto da Juventude saia exatamente como foi o substitutivo construído pela Deputada Manuela d’Ávila, do seu partido...
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Do PCdoB!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Do PCdoB,
do Rio Grande do Sul.
É que V. Exª – eu acho que não tem problema
nenhum –, antigamente, foi do PCdoB; hoje, é do PSB.
Então, eu quero dar esse destaque à Manuela
d’Ávila, que é uma grande Deputada do Rio Grande
do Sul e que fez a maior votação que um Deputado
Federal fez no meu Estado: ela fez em torno de 500
mil votos. Então, ﬁca aqui a minha homenagem a Manuela d’Ávila. Sei que ela está passando por um mo-
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mento complicado, mas pode saber que companheiros
como eu sempre estarão caminhando a seu lado com
a maior tranquilidade.
Deputada Manuela d’Ávila, ﬁca aqui minha solidariedade. E faremos de tudo para aprovar o Estatuto
da Juventude exatamente da forma como você construiu o substitutivo, é claro que com a ajuda de outros
Deputados e da sociedade organizada.
Então, eu quero responder aqui ao Presidente do
Conjuve que a missão está cumprida, que, da minha
parte, eu vou assumir a relatoria na Comissão de Assuntos Sociais, contribuindo para o bom debate e para
que a gente consiga aprovar o Estatuto da Juventude
– se depender de mim, ainda este ano. Se quiserem os
Senadores – e com muita vontade política –, a gente
aprova a matéria ainda neste ano!
Senadora Lídice da Mata, agradeço muito a V.
Exª e ao Senador Eduardo Amorim, companheiro de
tantas jornadas lá na Comissão de Direitos Humanos
e também na de Assuntos Sociais.
Muito obrigado, Senadora.
Agradeço pelo tempo. Sei que V. Exª deu os 20
minutos que eu pedi. Agradeço também ao Senador
Eduardo Amorim, pois sei que a intenção dele foi a
mesma.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Lídice da Mata.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Senador Paim, V. Exª termina antes de
acabar seu tempo.
Muito obrigada.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Sr. Senador Paulo Paim, o assunto
que me traz à tribuna desta Casa é a greve ainda mantida, em alguns Estados, pelos servidores do Banco
do Nordeste (BNB). Mesmo após as outras instituições
ﬁnanceiras terem retornado a suas atividades, os funcionários do Banco do Nordeste, em vários Estados,
ainda mantêm a greve.
É preciso ter um olhar especial com as reivindicações dos funcionários. A nova proposta, apresentada
após reunião da direção do banco com o Ministério
da Fazenda para discutir a greve e as soluções para
ﬁndá-la, foi, mais uma vez, não correspondida, no todo,
pela categoria.
Essa nova proposta, Srª Presidente, continua inferior à do Banco do Brasil e muito aquém do que era
esperado pelos funcionários do Banco do Nordeste. Ela
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não atende às expectativas da categoria e não corrige
as pendências históricas.
Nela, foram mantidas as distorções nos três primeiros níveis da carreira. A curva do Plano de Cargos
e Remuneração, bem como o seu melhoramento, não
foram, sequer, mencionados. A proposta não contempla a isonomia e, desta maneira, continua tratando
seus funcionários de maneira diferenciada. A proposta apresentada também não garante a proteção dos
grevistas, e a greve, todos nós sabemos, é um direito
legítimo dos trabalhadores.
Daqui, solidarizo-me com os funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), por saber que suas
reivindicações são justas e, por isso mesmo, precisam
ser acatadas. E rogamos para que uma solução seja
encontrada o quanto antes em todos os Estados do
Nordeste. Em alguns Estados, tenho notícias recentes
de que já ﬁndou a greve, mas em outros ainda persiste.
O segundo tema, Sr. Presidente, pelo qual venho a esta tribuna, é para aproveitar a oportunidade
para falar do 9o Congresso Nacional dos Radialistas,
categoria de suma importância para nós, brasileiros,
pela sua relevância na informação, no dia a dia, e que
será aberto amanhã, dia 26, seguindo até o dia 29 de
outubro, em Aracaju, a nossa capital.
Este importante evento será promovido pela Federação dos Radialistas e pelo Sindicato dos Radialistas de Sergipe, que tem, na ﬁgura do seu Presidente,
o amigo Fernando Cabral, um grande batalhador e
defensor incansável desta categoria proﬁssional, sobretudo no nosso Estado.
Na pauta do congresso, serão discutidos temas
de extrema relevância, tais como: o impacto das novas
tecnologias nas empresas de radiodifusão, a democratização da comunicação e a posição dos radialistas frente
ao novo mercado regulatório, temas que serão foco de
debates durante o evento, que conta com importantes
palestrantes nacionais e internacionais.
A primeira transmissão de rádio no País aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, durante a exposição
comemorativa do Dia da Independência. O discurso
do então Presidente da República, Epitácio Pessoa,
além de ser ouvido no recinto da exposição, chegou
também em Niterói, Petrópolis e São Paulo, graças à
instalação de uma retrotransmissora no Corcovado e
de aparelhos de recepção naqueles locais.
Contudo, a primeira emissora de rádio foi fundada
no País em abril de 1923. Em Sergipe, a criação oﬁcial
do rádio aconteceu no dia 7 de fevereiro de 1939, por
meio do Interventor Federal Eronildes de Carvalho, através do Decreto-Lei n° 171, publicado no Diário Oﬁcial
em 8 de fevereiro do mesmo ano. O Decreto criava o
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Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda,
o Deip. Como garantia do funcionamento do Deip, foi
criada também a rádio Aperipê de Sergipe ZYD2. A
rádio tinha por função divulgar as notícias oﬁciais e
fomentar a produção de programas culturais.
Hoje são milhares de rádios espalhadas por todo
o País, e várias dezenas delas, sejam AMs, FMs ou
comunitárias, em Sergipe.
No meu Estado, Srª Presidente, entre as inúmeras ferramentas de que a comunicação dispõe, o rádio
tem, por intermédio do radialista, exercido um papel
preponderante para o seu desenvolvimento.
É muito comum, Srª Presidente, as famílias saírem de suas casas para irem ao trabalho ou à escola
ouvindo o rádio ainda hoje, no nosso Estado.
É através dos vários programas de cunho jornalístico, seja nas manhãs, seja nas tardes, que, com a
maciça participação da população, os debates são fomentados e, a partir daí, possibilita-se a construção de
projetos e de políticas públicas que melhorem a vida
da comunidade, além de estreitar a relação e diminuir
a distância entre o povo e o gestor.
Destaco aqui o trabalho de grandes jornalistas,
como o amigo Chiquinho Ferreira, que ali está, com
sua vida dedicada ao rádio e jornalismo, além do trabalho, no meu Estado, de outros jornalistas, de outros
radialistas, que se esmeram, que se dedicam, que investem o seu tempo em prol do rádio, como o grande
amigo e radialista de todas as manhãs, o radialista
Flávio Foster, um grande amigo.
Com milhares de bons radialistas espalhados pelo
Brasil – e em Sergipe não é diferente –, o rádio continua sendo uma riquíssima ferramenta de comunicação,
oferecendo boas opções para aqueles que merecem
todo o nosso respeito: os ouvintes. O radialista é um
sonhador, um apaixonado que faz parte do cotidiano
de todos nós – que o diga o meu grande amigo Flávio Foster, todas as manhãs na FM Ilha, em Aracaju.
Por tudo isso, eu gostaria de saudar todos os
participantes do 9º Congresso Nacional dos Radialistas. Um forte abraço a todos os radialistas, a todos
que irão participar e a todos que fazem radiodifusão
não só no meu Estado de Sergipe, mas que prestam,
com certeza, um grande serviço à Nação.
Srª Presidente, quero também aqui parabenizar
o médico e amigo Dr. José Luiz Gomes do Amaral,
que, no dia 15 passado, assumiu a Presidência da
maior entidade médica do Planeta, a Associação Médica Mundial.
É a terceira vez, na história da medicina mundial e brasileira, que um médico brasileiro assume a
Presidência daquela associação. É um fato histórico,
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já que o último fato como esse aconteceu em meados
da década de 70, em pleno regime militar, quando o
dermatologista Pedro Kassab, pai do atual Prefeito de
São Paulo, assumia também a presidência da Associação Médica Mundial.
É um fato histórico e, para nós, médicos, eu diria
que é uma grande conquista, motivo de grande comemoração. Eu estava lá no Uruguai, Montevidéu, participando desse momento histórico na medicina mundial
e, sobretudo, na medicina brasileira.
Parabenizo também o grande amigo Dr. Petrônio
Gomes, pela sua recondução diante da Sociedade
Médica Sergipana, no último dia 18, bem como do Dr.
João Augusto, que reassumiu recentemente o sindicato dos médicos do meu Estado.
Senhora Presidente, era só o que tínhamos a
relatar.
Mais uma vez, parabenizo todos os radialistas
nesse 9º Encontro que irá se iniciar amanhã em nossa capital, Aracaju.
É só, Srª Presidente. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada, Sr. Senador Eduardo Amorim.
Peço a V. Exª que assuma a direção dos trabalhos.
A Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Amorim.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Agência Brasil noticiou ontem um fato que considero lamentável.
Juízes brasileiros autorizam mais de 33 mil crianças
a trabalharem no comércio, em lixões, fábricas de fertilizantes, obras e construções.
Entendo que essas autorizações ferem a Constituição Federal e ferem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que não pode ser
desconsiderada pela Justiça brasileira.
Causou-me mais espanto ainda que viesse a
público o presidente da Associação de Magistrados
defender que os juízes brasileiros assim se comportam sob o argumento de que a Constituição é ﬂexível
e que o juiz deve dar a compreensão, a interpretação
que seja mais adequada à realidade.
Ora, a lei não deixa dúvida. O trabalho de jovens
adolescentes no Brasil é permitido de 14 a 16 anos, sob
a forma de trabalho aprendiz. Esse foi um debate muito rico na Constituição de 1988, em que o argumento
de que era preciso e era necessário que as crianças
e adolescentes de até 14 anos pudessem trabalhar,
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debatido pelos constituintes daquele período, foi compreendido como inaceitável.
A Constituição deﬁniu, como prioridade absoluta,
a proteção a crianças e adolescentes em nosso País.
O sentido geral da legislação é justamente garantir
que essas crianças tenham o direito, até os 14 anos
de idade, de concentração absoluta na tarefa da escola. É absolutamente contraditório com o esforço que
desenvolve o Ministério da Educação de tornar obrigatória a matrícula e a frequência na escola pública
de brasileiros acima de 5 anos de idade.
Portanto, não há justiﬁcativa. A justiﬁcativa encontrada pela Associação dos Magistrados Brasileiros
em defesa dos juízes que assim argumentam é de que
era preciso garantir que essas crianças trabalhassem,
porque suas famílias precisavam. Há uma inversão
brutal de valores éticos e morais nessa aﬁrmação. Há
uma inversão daquilo que é o fundamento, o princípio
constitucional de que a criança deve ser protegida.
Portanto, ao dizer isso, o juiz responsabiliza a
criança pelo sustento da família, e não o inverso. A
família é que deve ser responsabilizada pelo sustento
da criança, assim como os ﬁlhos devem ser responsabilizados pela manutenção dos seus pais quando
eles não puderem mais e enquanto precisarem da
sua proteção.
Esses são preceitos constitucionais claros. O que
é de espantar é que existe uma campanha no Brasil, desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, pela Secretaria
de Direitos Humanos, de impedir e erradicar o trabalho
infantil em situações consideradas degradantes, como
é o caso do trabalho nas fábricas de fertilizantes, por
expor a vida das crianças e dos adolescentes, ou em
lixões, outro tipo de trabalho considerado desumano,
degradante, prejudicial à saúde de qualquer ser humano, em especial de pessoas em idade vulnerável, de
crianças com até 14 anos de idade, a partir de quando
poderia trabalhar como aprendiz.
Esse trabalho degradante e exaustivo é um prejuízo profundo à saúde dessas crianças, que interfere no seu pleno desenvolvimento como pessoa, que
interfere na sua condição saudável de constituir-se
um adulto amanhã, que interfere na sua condição de
saúde psicológica, que a coloca em uma situação de
dano à sua saúde e exposta a outros riscos. E, ainda
assim, a Associação dos Magistrados Brasileiros sai
para defender uma posição que foi contestada pelos
representantes do Ministério do Trabalho.
Para minha surpresa, caro Senador, que imaginava que pudesse uma atitude dessa partir de situações,
de regiões onde se registram os maiores índices de
pobreza para que se sustentasse mais ainda esse ar-
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gumento da necessidade, o trabalho infantil, que está
sendo autorizado basicamente nessas condições, está
acontecendo justamente nas regiões do Sul e Sudeste,
especialmente na cidade de São Paulo, onde exatamente se registra o maior índice de desenvolvimento
econômico do País – a chamada capital econômica do
País –, o que não justiﬁca, portanto, que nós possamos
permitir essa infração da lei.
Não é possível se admitir o argumento da legalidade. Mas, ainda que fosse “legal”, o que não é pela lei
brasileira, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
pela Constituição Federal e, além disso, pelos tratados
internacionais assinados pelo Brasil com a Organização Internacional do Trabalho; mas, ainda que fossem
legais, no mínimo, é absolutamente imoral e inaceitável que no século XXI haja juízes que dão autorização
para manter as nossas crianças e adolescentes num
sistema de exploração da sua mão de obra de trabalho
em situação degradante.
Por isso, eu quero deixar aqui o meu protesto e o
apelo para que o Conselho Nacional de Justiça tome
providências para intervir nessas situações e para impedi-las, a ﬁm de não permitir que esses posicionamentos
sejam mantidos pelos juízos e pela Justiça brasileira.
Eu quero convocar o movimento em defesa da
criança e do adolescente do País inteiro para que nós
possamos, efetivamente, condenar essa postura e
mobilizar-nos contra esse tipo de decisão.
Os organismos internacionais, como a Unicef e
a Unesco, que atuam no Brasil são ﬁscalizadores e
mobilizadores de uma postura de combate ao trabalho
infantil em nosso País. Já vem avançando a política de
combate ao trabalho infantil no Brasil: avançou imensamente nos últimos dez, doze anos, especialmente nos
últimos oito anos do governo de Lula, mas já existia
uma política pública voltada para isso desde o governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Não é possível, portanto, retrocedermos ou permitirmos esse argumento que signiﬁca realmente um
retrocesso em relação à situação da infância e da proteção à infância no Brasil.
Não tenho dúvida, usando um argumento até diria
agressivo, mas, não tenho dúvida de que os ﬁlhos e
ﬁlhas dos senhores juízes que assim determinaram o
trabalho dessas crianças estão dentro de suas casas
protegidos, tendo como prioridade ir à escola, tendo
como prioridade constituir-se num proﬁssional capacitado para disputar amanhã, em situação de absoluta desigualdade, com essas crianças que hoje estão
submetidas a uma forma de trabalho danosa a sua
saúde e degradante.
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Temos, diferente daquilo que os juízes determinaram, a responsabilidade da criança pela sustentação
dessas famílias. Esses juízes deveriam estar condenando o Estado brasileiro a dar proteção devida a essas
famílias por meio das políticas públicas que já estão
disponíveis no nosso País, como o Bolsa Família, para
que essas crianças tivessem condições de cumprirem
com a sua necessidade de estar na escola e de estar
recebendo o apoio da saúde e da educação necessária que o Estado brasileiro lhes garantisse.
Portanto, quero deixar aqui o meu protesto. E
quero também registrar aqui que, durante esta semana, a Caravana Estadual pela Erradicação do Trabalho
Infantil no Território de Identidade Bacia do Paramirim,
no Estado da Bahia, formado pelos Municípios de Boquira., Botuporã, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga,
Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires e Tanque Novo, estará realizando as suas audiências públicas e os seus
protocolos de mobilização para erradicar o trabalho
infantil nessa região sofrida do nosso Estado da Bahia.
É assim que devemos proceder nas regiões de
maior pobreza, justamente nelas que temos que nos
instalar para proteger a infância e não para aprofundar a pobreza, impedindo que essas crianças amanhã
tenham a possibilidade de ter um futuro diferente daqueles que os seus pais tiveram.
Quero também, Sr. Presidente, para ﬁnalizar rapidamente registrar a minha alegria
Quero também, Sr. Presidente, para ﬁnalizar,
rapidamente registrar a minha alegria de ter hoje participado, com todo o Senado Federal, da votação do
PLC 41, desse PLC que tive a oportunidade de, quando na Câmara dos Deputados, participar da Comissão
Especial que elaborou seu parecer, seu relatório, que
foi feito pelo Deputado, hoje Ministro da Agricultura,
Mendes Ribeiro e teve uma importante participação
e contribuição, naquele momento, na elaboração do
texto, do Deputado Federal José Genoíno, do PT de
São Paulo, e do Deputado Gabeira, do PV à época,
do Rio de Janeiro.
Esse projeto tem essa importância de devolver
ou de constituir no Brasil os pilares de uma democracia participativa, porque dá instrumentos para que o
cidadão possa, em qualquer tempo, um cidadão comum, acompanhar os atos do Poder Executivo, do
Poder Legislativo, de todos os Poderes do nosso País
da melhor forma possível.
Hoje aqui, quando nós rejeitamos o substitutivo
do Senador Collor e aprovamos, com pequenas mudanças, o projeto que veio da Câmara dos Deputados,
nós optamos pelo melhor caminho de consolidação
de uma proposta de transparência para os atos do
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Poder Executivo e para a consolidação democrática
em nosso País.
Amanhã vamos ter também a felicidade de debater e aprovar a Comissão da Verdade, outro importante
passo que o Brasil dará no sentido de avançar na sua
democracia. Creio até que precisaríamos fazer mudanças maiores no sentido de radicalizar o processo
democrático brasileiro. No entanto, o projeto que virá
à votação – e tenho certeza de que será aprovado por
unanimidade – já representa um avanço naquilo que
temos hoje e, por isso, nós, nesse momento, estaremos
dando um passo signiﬁcativo para que o povo brasileiro possa se reconhecer e conhecer a verdade sobre
os fatos políticos que aconteceram em nosso País no
período da ditadura militar e em outros períodos da
nossa história política.
Acho que esses dois projetos – felizmente um
votado hoje e outro o será amanhã – são pilares que
darão musculatura ao crescimento democrático do
nosso País, que hoje vive um momento de desenvolvimento econômico, de modernização da sua economia e com essas duas novas leis poderá também
se constituir num Estado democrático de direito mais
avançado e moderno, colocando-se no mesmo nível
de outras nações democráticas do mundo.
E, ﬁnalmente, parabenizar o Governador Jaques
Wagner, que amanhã estará aqui em Brasília e para
participar da reunião da Bancada do nosso Estado
que discutirá as emendas da bancada do orçamento,
mas que vem também para receber o prêmio que esta
Casa lhe concede, o Prêmio Darcy Ribeiro, pelo Programa Topa – Todos pela Alfabetização, que integra
o Programa Brasil Alfabetizado, que ganha na Bahia
uma versão própria, singular, com o extraordinário
feito de alfabetizar mais de um milhão de baianos e
baianas. Quero, portanto, parabenizar o Governador
Jaques Wagner, que amanhã estará na Câmara dos
Deputados para receber esse prêmio, para o qual foi
indicado por sugestão do Senador Walter Pinheiro,
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meu companheiro de bancada e de luta, juntamente
com o Senador João Durval, que de forma muito justa faz essa homenagem ao governo baiano, quando
indica esse programa para receber o reconhecimento
do Congresso Nacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Parabéns, Senadora Lídice da Mata, sobretudo pela veemência no combate ao trabalho infantil. Também por essas palavras é preciso ser ﬁrme
no combate ao trabalho infantil, como bem a senhora
relatou. Lugar de criança é na escola, na família. Enﬁm, concordo plenamente.
Antes de terminar esta sessão, eu gostaria de
manifestar um agradecimento à Defensoria Pública
do meu Estado, o Estado de Sergipe, que no dia de
ontem nos homenageou, juntamente com o Senador
Valadares e o Governador Marcelo Déda, com um colar de honra ao mérito.
Honrado com certeza, falando pelos dois, ﬁcamos
todos nós por ter recebido. Ser defensor público é como
ser médico unicamente do SUS não pode atender outro tipo de cliente senão aquele que mais necessita e
não tem como pagar um advogado. Então, parabeniza aqui todos os defensores públicos do nosso País,
a grande conquista que a Carta Magna nos trouxe, e
especialmente a defensoria pública do meu Estado,
que no dia de ontem completou 30 anos de existência.
Senadora Lídice da Mata, lá os Correios lançaram um
selo em homenagem a esse dia realmente históricos
para todos nós sergipanos.
Parabenizo a todos os defensores públicos, porque acredito nessa instituição, em nome do Defensor
Geral, meu ex-professor em Direito Processual Penal,
o Professor Raimundo Veiga.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
361 e 362, de 2011, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs
129, de 2008; e 583, de 2009.
São os seguintes os Ofícios:
Of. no 361/2011/CAE
Brasília, 11 de outubro de 2011.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado no 129 de 2008, que
“dá nova redação ao art. 1o da Lei no 11.312, de 27 de
junho de 2006, para reinstituir a cobrança de imposto
de renda sobre rendimentos de títulos públicos para
não residentes”.
Atenciosamente, _ Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. no 362/2011/CAE
Brasília, 11 de outubro de 2011.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado no 583 de 2009,
que “acrescenta § 3o ao art. 260 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, para autorizar a aquisição periódica
de equipamentos e materiais de informática para uso
de estudantes de escolas públicas de ensino básico,
fundamental e médio”.
Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com referência aos Ofícios nºs 361 e
362, de 2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 386,
de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 384, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 386/2011/CAE
Brasília, 18 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 384, de 2008,
que “dispõe sobre a concessão de incentivos ﬁscais e
creditícios às pessoas jurídicas que adquirirem livros
técnicos-proﬁssionalizantes relacionados ao respectivo
objeto social da empresa e os distribuírem, gratuitamente, ao seu corpo funcional e à comunidade onde
a empresa está localizada”.
Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Presidente em exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com referência ao Ofício nº 386, de 2011,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.179,
de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado
nº 334, de 2010 – Complementar, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, para dispor sobre a representação
sindical dos Microempreendedores Individuais e dá
outras providências.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 213,
de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 303, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 213/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 19 de outubro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei da Câmara nº 303, de 2009, que dispõe
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sobre a intervenção cirúrgica de simpatectomia para
correção da hiper-hidrose, de autoria da Deputada
Vanessa Grazziotin.
Respeitosamente, Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com referência ao Ofício nº 213, de
2011, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/PSC – SE) – A Presidência recebeu o Ofício nº
167, de 2011, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a deliberação pela declaração
de prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara nº
198, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. No 167/2011 – CCT
Brasília, 19 de outubro de 2011.
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2o, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão aprovou a declaração
de prejudicialidade, em caráter terminativo, na reunião
realizada nesta data, o Projeto de Lei da Câmara no
198, de 2009, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira que, “Dispõe sobre a
consignação de canais de televisão para a União no
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.”
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com referência ao Ofício nº 167, de 2011,
a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada, nos termos
do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 210,
de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 253, de 2005
(que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 67, de 2007; e 132, de 2010).
É o seguinte o Ofício:
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OFÍCIO No 210/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 19 de outubro de 2011.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo (Emenda no 1-CAS) ao Projeto de Lei do
Senado no 253, de 2005, que Regulamenta os §§ 12
e 13 do art. 201 e o § 9o do art. 195 da Constituição
Federal, para dispor sobre o sistema especial de inclusão previdenciária dos trabalhadores de baixa renda e
daqueles que, sem renda própria, se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico e sobre a contribuição
social das empresas, de autoria do Senador Paulo Paim.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com referência ao Ofício nº 210, de 2011,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 138,
de 2011, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a deliberação pela
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 96, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 138/2011/CE
Brasília, 18 de outubro de 2011
Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela prejudicialidade
do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Raimundo
Colombo, que “Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para considerar como
manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com alimentação escolar”.
Atenciosamente, Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com referência ao Ofício nº 138, de 2011,
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a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada, nos termos
do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 653, DE 2011
Altera o Código Penal, para criminalizar a venda, importação e o descarte irregular de resíduo hospitalar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as
seguintes modiﬁcações e acréscimos:
Descarte irregular de resíduo hospitalar
Art. 284-A. Descartar material hospitalar
já utilizado por serviço de saúde sem o devido
acondicionamento ou com inobservância das
normas regulamentares expedidas pela autoridade sanitária competente, colocando em
risco a vida ou a saúde de outrem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Venda ou importação ilegal de resíduo hospitalar
Art. 284-B. Vender, expor à venda, ter em
depósito, importar ou exportar material hospitalar já utilizado por serviço de saúde:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se:
I – o material contiver tecido humano, restos orgânicos, substância química ou agente
infeccioso que possa colocar em risco a saúde de outrem;
II – o agente emprega meio fraudulento
para ocultar ou dissimular a origem ou a natureza do material.
§ 2º Não há crime se o material hospitalar é reutilizado pelo próprio serviço de saúde
após devida higienização, nos casos admitidos
e conforme regulamento expedido pela autoridade sanitária competente.
Art. 284-C. Para efeito do disposto nos
arts. 284-A e 284-B, considera-se “material
hospitalar” qualquer resíduo gerado por serviço
de saúde, tais como materiais e instrumentais
descartáveis, indumentária, lençóis, recipientes
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de hemoderivados, sobras de produtos farmacêuticos e seus frascos, rejeitos radioativos,
entre outros assim deﬁnidos pela autoridade
sanitária competente.
“Art. 285. Aplica-se o disposto no art.
258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo quanto aos deﬁnidos nos arts. 267, 284-A
e 284-C.” (NR)
Justiﬁcação
Nos últimos dias, tomamos conhecimento por
meio dos órgãos de imprensa de graves denúncias
sobre a venda e a importação de resíduos hospitalares. Empresas inescrupulosas importaram grande
quantidade de lixo hospitalar dos Estados Unidos da
América, ludibriando as autoridades alfandegárias do
Brasil. Em um dos casos, o empresário declarava à
Receita Federal do Porto de Suape, em Pernambuco,
a importação de “tecidos de algodão com defeito”. Tratava-se, na verdade, de lençois utilizados por hospitais
norte-americanos, muitos dos quais com vestígios de
sangue e restos orgânicos. O pior é que, mais tarde,
viemos a saber que a prática não é nova e o material
importado tem sido comercializado abertamente por
outros tantos estabelecimentos.
Como se vê, fatos dessa natureza não só depreciam a imagem do Brasil como destino tranquilo de lixo
hospitalar, mas também colocam efetivamente em risco
a vida e a saúde dos brasileiros, além de produzirem
impacto ambiental indesejável. Portanto, estamos expondo a imagem do País, a saúde dos brasileiros e o
nosso meio ambiente.
Porém, o fato que nos causou maior perplexidade
foi constatar que a legislação penal brasileira é silente
quanto à importação, venda e descarte irregular de lixo
hospitalar. Signiﬁca dizer que a mencionada empresa
poderá ser multada administrativamente, mas que os
seus diretores diﬁcilmente serão responsabilizados
criminalmente, a não ser na hipótese remota de crime tributário.
A presente proposição legislativa supre, assim,
uma lacuna na lei penal brasileira, tipiﬁcando como
crimes contra a saúde pública o “descarte irregular de
resíduo hospitalar” e a “venda ou importação ilegal de
resíduo hospitalar”, nos termos dos arts. 284-A e 284B, a serem introduzidos no Código Penal.
O desenho dos novos tipos penais levou em
consideração o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, expedido
pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 5 de março de 2003,
que traz regras bem deﬁnidas para o gerenciamento
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dos referidos resíduos, com vistas a prevenir de prevenir e reduzir os riscos à saúde e ao meio ambiente.
Vale a pena registrar, ainda, que o projeto teve o
cuidado de detalhar o conteúdo da expressão “material hospitalar” (art. 284-C, conforme redação proposta), assim como o de excluir a ilicitude nos casos de
reutilização do aludido material pelo próprio serviço
de saúde. Sem embargo, a venda do referido material
entre hospitais ou entre hospitais e estabelecimentos
comerciais ﬁca terminantemente proibida.
Em suma, caso a proposição seja aprovada,
não haverá dúvida de que a venda e a importação de
lixo hospitalar constituirá crime perante a legislação
brasileira.
Todavia, o projeto vai além, na medida em que
pune o descarte irregular dos resíduos gerados pelos
serviços de saúde, especialmente nos casos em que a
conduta expõe a vida e a saúde de terceiros. Estamos
persuadidos de que a criminalização proposta reforçará
a necessidade de que os serviços de saúde dediquem
toda a atenção e cuidado que requer o lixo hospitalar.
Sala das Sessões, em outubro de 2011. – Senador Humberto Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte lei:
....................................................................................
CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra a Saúde Pública
Curandeirismo
Art. 284. Exercer o curandeirismo:
I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;
II – usando gestos, palavras ou qualquer outro
meio;
III – fazendo diagnósticos:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único – Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente ﬁca também sujeito à multa.
....................................................................................
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta
a seguinte lei:
....................................................................................
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CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra a Saúde Pública
Curandeirismo
Art. 284. Exercer o curandeirismo:
I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância;
II – usando gestos, palavras ou qualquer outro
meio;
III – fazendo diagnósticos:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único – Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente ﬁca também sujeito à multa.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 654, DE 2011
Altera a Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 para determinar a notiﬁcação ao Ministério Público e demais órgãos de controle
quando houver dispensa ou inexigibilidade
de licitação, ou o retardamento previsto no
ﬁnal do parágrafo único do art. 8o desta Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º– Dê-se ao parágrafo único do artigo 26 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a seguinte redação:
“Art. 26 .................................................
Parágrafo único. O processo de dispensa,
de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será comunicado ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas competentes
para ﬁscalizar o órgão licitante no mesmo prazo
da publicação e será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I – .........................................................
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17
e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, e o retardamento
previsto no ﬁnal do parágrafo único do art. 8o desta Lei
são mecanismos criados como exceção ao instituto da
licitação, mas acabaram como instrumentos utilizados
para fraudes em compras e contratações de serviços
dos entes públicos.
Infelizmente são muitos os casos em que o administrador público simula uma situação que ensejaria
a dispensa de licitação apenas para poder facilitar a

OUTUBRO 2011
Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

contratação de empresas e pessoas de seu interesse
particular, abrindo uma enorme porta para a corrupção.
É verdade que a “dispensa ou inexigibilidade”
podem ser utilizadas de forma séria e importante em
muitas situações, já previstas pela própria lei 8.666/93,
como em casos de calamidade pública, ou de alta especiﬁcidade técnica do objeto, em que o cumprimento
de todo o procedimento licitatório não é a melhor forma
de se atender o interesse público.
Todavia, mesmo quando a licitação é dispensada
ou não exigida, todos os seus princípios norteadores,
como impessoalidade, moralidade, eﬁciência e publicidade, precisam continuar sendo rigorosamente obedecidos. E é para facilitar a ﬁscalização desses princípios,
bem como a conferência de que os casos excepcionais
realmente encontram respaldo fático e legal, é que o
presente projeto de lei prevê a notiﬁcação dos órgãos
de controle sempre que as contratações sejam feitas
independentes de processo licitatório.
A mesma exigência se justiﬁca no retardamento
da execução dos contratos, que via de regras devem
ser obedecidos e, por conseguinte, além da autoridade
superior é de bom alvitre a comunicação às autoridades ﬁscalizadoras.
Não se quer, com essa modiﬁcação legal, que
o Ministério Público e os Tribunais de Conta expeçam
autorização prévia ou qualquer tipo de anuência para
que a licitação seja dispensada. Apenas determina-se
a notiﬁcação de tais órgãos, para que, se assim quiserem, possam eventualmente solicitar mais informações
e acompanhar com maior proximidade os casos que
excepcionam a regra das licitações.
Nesse sentido, o projeto de lei em tela não cria
mais obstáculos burocráticos e nem diﬁculta a realização de contratações mediante dispensa de licitação.
Tão somente determina-se a mera notiﬁcação dos
órgãos de controle para que tenham a oportunidade
de serem proativos, exercendo seus papéis constitucionais, quando assim entenderem por conveniente.
Por todo o exposto, pedimos que os nobres Senadoras e Senadores aprovem a presente proposição.
Sala das Sessões, de 2011. – Senador Pedro
Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
....................................................................................
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justiﬁcadas, e o retardamento previsto no ﬁnal do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comuni-
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cados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior,
para ratiﬁcação e publicação na imprensa oﬁcial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eﬁcácia
dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justiﬁque a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justiﬁcativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 655, DE 2011
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever o crime e a infração
administrativa de venda de bebidas alcoólicas a menor de dezoito anos e revoga o
inciso I do art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1940 – Lei das Contravenções Penais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar dependência física
ou psíquica, ainda que por utilização indevida:
.....................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.069, de 1990, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
“Art. 258-C. Praticar o estabelecimento
comercial qualquer das condutas vedadas pelo
art. 243 desta Lei.
Pena – multa de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária
determinará o fechamento do estabelecimento
por até trinta dias.
§ 2º Em caso de segunda reincidência,
sem prejuízo da pena de multa, a autoridade
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judiciária determinará o fechamento deﬁnitivo
do estabelecimento.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Fica revogado o inciso I do art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1940 – Lei das
Contravenções Penais.
Justiﬁcação
A presente proposição legislativa objetiva transformar em crime a venda de bebida alcoólica a menor
de dezoito anos de idade, mediante alteração do art.
243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Há divergência na doutrina e na jurisprudência
sobre a norma a ser aplicada nesses casos: se o art.
63, I, da Lei das Contravenções Penais, ou o mencionado art. 243 do ECA, na sua redação atual, que trata
da comercialização de “produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica, ainda
que por utilização indevida”.
É que, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça remarca a prevalência do art. 63, I, da
Lei das Contravenções Penais, em detrimento do que
dispõe o art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito ao tratamento jurídico-penal
do consumo de bebidas alcoólicas por menores de
dezoito anos. Com a modiﬁcação legislativa proposta,
colocar-se-á um ponto ﬁnal nessa discussão.
Ademais, a proposição introduz artigo no ECA
para prever as penalidades administrativas de multa, de
fechamento temporário na primeira reincidência e, na
segunda, o fechamento deﬁnitivo do estabelecimento
comercial no qual se der a prática vedada pelo art. 243.
Certos de que essas alterações são meritórias
e contribuirão para o aperfeiçoamento da legislação,
conclamamos os ilustres Pares para a aprovação deste
projeto. – Senador Cyro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA
PLS Bebida Alcoólica a Menores
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 242. .............................................................
Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos
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componentes possam causar dependência física ou
psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena – detenção de seis meses a dois anos, e
multa, se o fato não constitui crime mais grave.
Pena – detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003)
Art. 244. .............................................................
Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade
judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe
ou gestante interessada em entregar seu ﬁlho para
adoção: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010,
de 2009) Vigência
Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oﬁcial ou comunitário destinado
à garantia do direito à convivência familiar que deixa
de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
Disposições Finais e Transitórias
Art. 259. .............................................................
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Vide Lei nº 1.390, de 3-7-1951
Vide Lei nº 7.437, de 20-12-1985
Lei das Contravenções Penais.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
decreta:
....................................................................................
Art. 62. ...............................................................
Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:
I – a menor de dezoito anos;
II – a quem se acha em estado de embriaguez;
III – a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;
IV – a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome
bebida de tal natureza:
Pena – prisão simples, de dois meses a um ano,
ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.
Art. 64. ...............................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
354, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei de Conversão nº 27, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 354/11/PS-GSE
Brasília, 21 de outubro de 2011
Assunto: Comunica envio de PLV à sanção
Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a ﬁm de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que foi aprovado,
na Sessão Plenária do dia 10-10-2011, o Projeto de
Lei de Conversão nº 27, de 2011, oferecido por essa
Casa à Medida Provisória nº 537, de 2011, do Poder
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Defesa e da Integração Nacional, no valor global de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para
os ﬁns que especiﬁca”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e cópia do autógrafo da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Romero Jucá e Wilson Santiago enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Organização das Nações
Unidas – ONU elevou as doenças crônicas não-transmissíveis à condição de prioridade para as políticas
públicas dos Estados-membros.
Esse compromisso divulgado foi recentemente,
em reunião sobre doenças crônicas e não-transmissíveis que antecedeu a abertura da Assembleia-Geral
da ONU, tendo contado, inclusive, com a presença da
Presidenta Dilma Rousseff e outros Chefes de Estado.
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Na mesma ocasião, em discurso, a Presidenta
Dilma defendeu que as doenças crônicas não transmissíveis também possam motivar a quebra de patentes
de medicamentos.
Durante o encontro, os Chefes de Estado assinaram compromisso para, até 2013, criarem planos
para combater os fatores desencadeadores de doenças crônicas não transmissíveis.
Entre as medidas sugeri das pela ONU estão
mais impostos sobre cigarros e limites para publicidade
dos alimentos ricos em gordura saturada, sal e açúcar.
Durante esse encontro na ONU, a Presidenta
Dilma Rousseff aﬁrmou que o Brasil ampliará o combate aos fatores de risco para as doenças crônicas.
Também destacou que essas doenças têm incidência
muito maior entre os mais pobres e defendeu ações
para tomar os remédios mais acessíveis.
A Presidenta justiﬁcou dizendo que o Brasil respeita os seus compromissos de propriedade intelectual, mas ponderou que as ﬂexibilidades previstas na
Organização Mundial do Comércio – OMC e na Organização Mundial da Saúde – OMS são indispensáveis para as políticas públicas que garantam o direito
à saúde para cidadão.
Sr. Presidente, estou muito feliz com essa decisão
da ONU. E mais feliz ainda com a declaração da Presidenta Dilma Rousseff. Digo isso exatamente porque
o PLS n° 12, de 2011, de minha autoria, estabelece a
dedução, no Imposto de Renda da Pessoa Física, das
despesas com medicamentos controlados, mediante
a apresentação de notas ﬁscais de compra e a devida
receita médica.
Ora, o texto Constitucional é claro e cristalino no
que diz respeito ao direito de todo cidadão à proteção
à saúde, sendo obrigação do Estado manter políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e outros agravos. Para se ter uma ideia,
quando o contribuinte está internado em hospital público ou é atendido em posto de saúde as despesas
com medicamentos são todas por conta do Estado.
Além disso, Sr. Presidente, a legislação já autoriza a dedução, no Imposto de Renda, das despesas
hospitalares, e nelas estão incluídas as medicações
que, por ventura, o paciente tenha usado.
Nota-se que o objetivo do legislador foi o de poder
abater no Imposto de Renda da Pessoa Física todas as
despesas efetuadas com saúde, desde o diagnóstico
até a suposta cura, envolvendo até mesmo a correção
ortopédica ou protética. Sem dúvida o legislador pensou em proteger o cidadão no que diz respeito à saúde.
Fico feliz, repito, que o governo queira estabelecer políticas para compensar o cidadão que sofre
com doenças como o câncer, o diabetes, problemas

456

44122

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cardíacos, entre outras. Se o governo pretende estabelecer uma linha de distribuição de medicamentos
para esses casos, ótimo! Mas porque não autorizar o
ressarcimento, também, dessas despesas via imposto
de renda? Seria mais uma opção para o cidadão que
luta por sua saúde.
Sr. Presidente, se o Estado está procurando alternativas para cumprir a sua missão constitucional, essa
pode ser uma opção para evitar que o contribuinte ﬁque
com o ônus da despesa com saúde. Assim, nossos
idosos e todos aqueles que dependem de medicação
controlada poderão reduzir os seus gastos.
O abatimento, na declaração de Imposto de Renda
da Pessoa Física, das despesas com medicação para
combater as doenças crônicas é indispensável, não
apenas por razões econômicas, mas, especialmente,
por uma questão de justiça social.
Sabemos que a medicação não é o único recurso
que o governo pode se valer para combater as doenças
crônicas. Mas, seguramente ela é fundamental para a
restauração e manutenção da saúde.
Finalmente, Sr. Presidente, tenho certeza de
que o nosso Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
vai trabalhar ﬁrmemente para buscar alternativas para
as questões que envolvem o tratamento das doenças
crônicas não transmissíveis. Por isso, tenho, também,
a esperança de que o Ministro possa dar um pouco de
atenção à nossa proposta, que estabelece a possibilidade de desconto, no Imposto de Renda da Pessoa
Física, de despesas com medicamentos controlados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA), em publicação comemorativa dos
seus 20 anos, mostra à sociedade brasileira que acumulou, durante essas duas décadas de atuação, um
vasto conhecimento nas áreas de engenharia de saúde
e saúde ambiental.
Responsável por promover a inclusão social por
meio de ações de saneamento para a prevenção e
controle de doenças, a Funasa mantém toda a sua
estrutura voltada para as áreas de saneamento básico e monitoramento ambiental. Dessa forma, a maior
preocupação do órgão está voltada para o problema de
falta de infraestrutura adequada que existe nas áreas
mais carentes do País.
Em ações voltadas para a promoção da saúde
pública, a Funasa se esforça para melhorar a realidade
de milhares de famílias pobres. Somente nos últimos
quatro anos, cerca de 2 mil comunidades rurais, situadas em áreas precárias de sertão, mata, reservas
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extrativistas, quilombolas e assentamentos, foram beneﬁciadas com obras de saneamento básico, sistemas
de esgoto e água potável.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Funasa, instituída pelo Decreto n° 100, de 16 de abril de
1991, é um órgão executivo do Ministério da Saúde,
encarregado por este para desenvolver um conjunto de
iniciativas de conscientização ambiental, controle sanitário e proteção à saúde. Dessa maneira, como uma
entidade de promoção da inclusão social por meio da
saúde, sua maior missão é a de criar melhores condições de vida para as populações mais necessitadas
do nosso País. Aliás, nessa área, a Funasa detém a
mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento básico, controle das condições sanitárias,
epidemiológicas e sociais.
Sua formação é resultante da incorporação da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
(SUCAM) e da Fundação Serviços de Saúde Pública
(FSESP). Ao ser criada, ela assumiu atividades das
extintas Secretarias Nacionais de Ações Básicas de
Saúde (SNABS) e de Programas Especiais de Saúde
(SNEPS), do Ministério da Saúde (MS), além daquelas relacionadas à área de informática do Sistema
Único de Saúde (SDS), até então desenvolvidas pela
Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social (DATAPREV).
Nesses últimos dez anos, com o amadurecimento
do trabalho realizado, com o sucesso alcançado por
muitas de suas ações, com o crescimento e com o
respeito que adquiriu em todo o território nacional, a
Funasa necessitou de uma atualização do seu leque
de competências. Dessa forma, como consta em seu
“Relatório de 20 anos”, com a aprovação da Lei n°
12.314, de 19 de agosto de 2010, a Fundação passou a ser deﬁnida como: “Entidade de promoção e
proteção à saúde a que compete fomentar soluções
de saneamento para prevenção e controle de doenças
e formular e implementar ações de proteção à saúde
relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao terminar este pronunciamento, gostaria de enfatizar que a
Funasa é uma das maiores referências do nosso setor
público. Trata-se, como acabei de dizer, de uma instituição de controle, de ﬁscalização da saúde e das condições sanitárias das populações mais vulneráveis do
nosso País. Indiscutivelmente, sua criação, em 1991,
foi um passo importante para a melhoria das condições
da Saúde Pública dos mais pobres. Em face dessa
realidade, cabe apenas dizer que a Funasa merece
os nossos aplausos na comemoração dos seus vinte
anos de existência.
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Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Rui Barbosa, nosso eterno senador,
já dizia em 1889, que a melhor apologia das nações
grandes e virtuosas é a verdade.
A aprovação da comissão da verdade fez com
que o Brasil demonstrasse ao mundo que é, realmente, uma grande Nação. Éramos conhecidos por nossa
extensão territorial, e, hoje, somos muito maiores e
com raça nos tornamos senhores do nosso destino.
A comissão da verdade é mais um passo na construção e no desenvolvimento deste país.
Após alguns anos de discussão, a aprovação da
comissão da verdade vai nos permitir o exame e o esclarecimento das graves violações de direitos humanos
praticadas entre 1946 e 1988, passando a limpo este
período de nossa história.
Não podemos jogar para debaixo do tapete as
sujeiras que nos incomodam, e, por isto, o melhor é
encarar a existência dessas sujeiras; os fatos ocorridos
naquele período são máculas na história brasileira.
É óbvio que desejamos esquecer este momento
funesto da vida brasileira. Entretanto, ao deixarmos
estes fatos nos porões do esquecimento, estaremos
impedindo que nossos jovens conheçam a verdade e
sejam capazes de, fazendo uma analise critica, evitarem a repetição de eventos tão lamentáveis.
Não podemos esquecer que os protagonistas
desses momentos de horror têm direito à memória, e
a que a verdadeira história seja contada aos seus ﬁlhos e seus descendentes. Não para vinganças, mas,
para que mentira alguma venha a turvar a história real.
Como diria Rui Barbosa felizmente a verdade
sempre chega, mesmo com os profundos e impensados laboratórios que a história possui.
Mesmo parecendo que o prazo de dois anos,
para tão árduo trabalho, seja curto, lembremos que a
comissão de anistia já vem atuando na análise e coleta de documentos da época, A comissão Nacional
da Verdade iniciará seus trabalhos baseando-se em
muitos destes documentos e em decisões judiciais já
existentes.
A criação desta comissão é um grande passo,
portanto, que nós brasileiros estamos dando para que
as violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946
e 1988 sejam sistematizadas, e para que consigamos
registrar todos aqueles se encontram desaparecidos.
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A Presidenta Dilma nomeará os membros desta
comissão. Todos deverão ter reconhecida idoneidade
e conduta ética, identiﬁcados por respeitarem a democracia, as instituições e os direitos humanos.
Santo Agostinho aﬁrmava que para a busca da
verdade todas as virtudes deverão ser precedidas sempre pela humildade, sob pena de que se as demais
virtudes não forem por ela acompanhadas, a soberba
abrirá caminho e destruirá suas boas intenções.
Assim, não falemos em feridas abertas. Falemos
em futuro de esperanças, em futuro de verdades, em
um futuro sem violência. Um futuro, principalmente, de
respeito aos direitos humanos.
Como segundo assunto, gostaria de registrar que
a sociedade brasileira vem demonstrando sua intolerância à corrupção e à impunidade que estamos assistindo há anos, e que, ainda, não conseguimos controlar.
O foro privilegiado é um dos assuntos mais discutidos ultimamente, pois, da maneira como está normatizado, vem propiciando a impunidade. Ele desrespeita
o princípio da igualdade, quando deixa de aplicar a lei
de maneira idêntica a todas as pessoas, dando privilégios a uns em detrimento de outros.
Não existe uma justiﬁcativa ética para mantermos
o foro privilegiado, esta é a grande verdade. Ele vem
inviabilizando qualquer condenação, a prerrogativa da
função se tornou um instrumento que evita punições.
Acredito que todo acusado de cometer um crime
deve ser julgado pela justiça do local onde ele trabalha
ou exerce sua função, qualquer que seja o cargo, o
emprego ou ofício. Dessa forma, evitaríamos possíveis
deslocamentos do acusado e a pulverização de ações
em vários locais, o que, também, não é aconselhável.
Todos devem ser tratados igualmente, sob pena
de não se ter uma democracia, mas uma aristocracia,
em que uma elite governante se coloca acima da lei.
Venho a este plenário para invocar a todos os
meus pares para que decidamos, urgentemente, pela
extinção do foro privilegiado. Devemos atender ao
clamor da sociedade, por um Brasil mais justo, mais
ético, sem corrupção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – 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, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475,de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do
art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.313, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2011
(nº 7.376/2010, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que cria a
Comissão Nacional da Verdade no âmbito da
Casa Civil da Presidência da República.
(Pendente de:
– leitura de parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CDH e CRE.)
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 246, de 2011 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.087, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova
a Programação Monetária para o 3º trimestre
de 2011.
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4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo
Maldaner.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimento efetivo no

OUTUBRO 2011
Outubro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 912, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta
o emprego de algemas em todo o território
nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as emendas apresentadas ao Substitutivo,
em turno suplementar, perante à Comissão):
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo).
9
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
10
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
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11
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
12
REQUERIMENTO Nº 1113, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.113, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Pedro Taques
e outros Senadores, solicitando que, sobre o
Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Sociais (susta os efeitos da Portaria nº 1.510/2009, do Ministério do Trabalho
e Emprego, que disciplina o registro eletrônico de ponto).
13
REQUERIMENTO Nº 1114, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.114, de 2011, do Senador Paulo Paim,
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
14
REQUERIMENTO Nº 1115, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.115, de 2011, do Senador Paulo Paim,
solicitando que, sobre o Projeto Decreto Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
15
REQUERIMENTO Nº 1121, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.121, de 2011, do Senador Inácio Arru-
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da, solicitando que, sobre o Projeto Decreto
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
16
REQUERIMENTO Nº 1122, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.122, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto Decreto
Legislativo nº 593, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
17
REQUERIMENTO Nº 1186, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.186, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 571, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (prioridade a portadores de deﬁciência
na restitituição de impostos).
18
REQUERIMENTO Nº 1203, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.203, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 372, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (extinção da arrecadação
das quotas da Reserva Global de Reversão).
19
REQUERIMENTO Nº 1208, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.208, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.045, de 2011, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg), solicitando o
sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do
Senado nº 190, de 2008, a ﬁm de aguardar a
deliberação, em Plenário, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 283, de 2010.
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20
REQUERIMENTO Nº 1213, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.213, de 2011, do Senador Sérgio
Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 219, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária (a política nacional para os
biocombustíves).
21
REQUERIMENTO Nº 1215, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.215, de 2011, da Senadora Ana Rita,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (venda de medicamentos a aposentados).
22
REQUERIMENTO Nº 1216, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.216, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 76, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(obrigatoriedade da assistência psicológica a
educadores e educandos).
23
REQUERIMENTO Nº 1218, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.218, de 2011, do Senador Ricardo
Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de
Resolução do Senado nº 72, de 2010, além
da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Desenvolvimento Regional e Turismo (estabelece alíquotas de impostos nas operações
interestaduais).
24
REQUERIMENTO Nº 1219, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.219, de 2011, do Senador Eduardo Amorim, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei da Câmara nºs 39 e 142,
de 2009; com os Projetos de Lei do Senado
nºs 240 e 510, de 2007, por regularem maté-
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ria correlata (exame oftalmológico em recém-nascidos).
25
REQUERIMENTO Nº 1226, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.226, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 135, de 2010, além da Co-
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missão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (piso salarial dos vigilantes).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Sem mais orador para falar, encerro a
presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas)
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