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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEÇÃO I

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SUMÁRIO

1 - ATA DA 2811 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
MATUTINA, DA 311 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 5211 LEGISLATURA, EM
12 DE FEVEREIRO DE 2004

I - Abertura da sessão
11- Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente

OFrCIOS

Nº 13.756/03 - Do Senhor Passos de Frei
tas, Desembargador Relator do Tribunal de Justi
ça do estado de São Paulo, solicitando cópia in
tegrai dos autos da CPI com a finalidade de in
vestigar fatos relacionados à pirataria de produ-
tos industrializados e sonegação fiscal. 05509

Nº 30/04 - Do Senhor José David Gil Ro
drigues Filho, Presidente do Clube Internacional
do Recife - PE, solicitando urgência na aprecia-
ção do PL nº 930/03. 05512

Nº 43/04 - CN - Do Senhor Senador José
Sarney, Presidente do Senado Federal, comuni-
cando a leitura da Mensagem nº 21, de 2004. ...... 05512

Nº 39/04 - CN - Do Senhor Senador Paulo
Paim, 1º Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercicio da Presidência, comunicando a leitura
da Mensagem nº 20, de 2004................................ 05512

Nº 249/04 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro·Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara nº 113/03.................................................. 05515

Nº 252/04 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício
da Primeira-Secretaria do Senado Federal, co
municando que foi aprovado sem alterações, em
revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República o Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 2004...... 05516

Nº 255/04 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-Suplente, no exercício
da Primeira-Secretaria do Senado Federal, enca
minhando o autógrafo do Decreto Legislativo nº
146, de 2004.............. 05517

Nº 258/04 - Da Senhora Senadora Serys
Slhessarenko, Segunda-8uplente, no exercicio
da Primeira-Secretaria do Senado Federal, enca
minhando o autógrafo do Decreto Legislativo nº
147, de 2004.......................................................... 05517

Nº 233/04 - Do Senhor Deputado Arlindo
Chinaglia, Líder do PT, indicando os Deputados
do referido Partido que integrarão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC nº
438-A/01. 05518

Nº 44/04 - Do Senhor Deputado José Bor
ba, Líder do PMDB, comunicando que o Deputa
do Mauro Benevides passa a integrar a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 227-A/04............................................................ 05518

Nº 45/04 - Do Senhor Deputado José Bor
ba, Líder do PMDB, encaminhando a relação dos
Deputados. do referido Partido que integrarão a
Comissão Externa destinada a "avaliar o estado
de calamidade pública provocado pelas enchen-
tes em vários Estados da Região Nordeste". ........ 05518

Nº 52/04 - Do Senhor Deputado José Bor
ba, Líder do PMDB, encaminhando a relação dos
Deputados do referido. Partido que integrarão a
Comissão Externa destinada a averiguar denún
cias referentes à intelierência na lista de espera
de pacientes necessitados de transplante de me-
dula óssea no Instituto Nacional do Câncer. ......... 05518

Nº 60/04 - Do Senhor Deputado José Car
los Aleluia, Líder do PFL, justificando ausência
do Deputado Vic Pires Franco nas reuniões das
Comissões de Constituição e Justiça e de Reda-
ção e de Seguridade Social e Família..... 05519
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Nº 113J04 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Líder do PFL, indicando os Depu
tados do referido Partido que integrarão a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 438-Af01........ 05519

Nº 116/04 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Líder do PFL, indicando o Depu.
tado José Thomaz Nonê para integrar a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 438-Af01 . 05519

Nº 120/04 - Do Senhor Deputado Pedro
Henry, Líder do PP, indicando o Deputado Júlio
Lopes para integrar a Comissão Externa destina
da a acompanhar as investigações a respeito do
falecimento do estudante Rômulo Batista de
Melo, ocorrida no Hospital Público do Município
de Maricá, em decorrência de suposta tortura po-
Iicial........................................................................ 05519

Nº 149J04 - Do Senhor Deputado Jutahy
Junior, Líder do PSDB, indicando para integrar a
Comissão Externa destinada a avaliar o estado
de calamidade pública provocado pelas enchen
tes em vários Estados da Região Nordeste os
Deputados Átila Lira e Antônio Cambraia. 05520

Nº 40J04 - Do Senhor Deputado Roberto
Freire, Líder do PPS, indicando para integrar a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nº 438-Af01, os Deputados Colbert Mártins
e Geraldo Resende. 05520

Nº 40/04 - Do Senhor Deputado Renato
Casagrande, Líder do PSB, indicando o Deputa
do DI'. Evilásio para o cargo de 1º Vice-Líder do
referido Partido.... 05520

Nº 42/04 - Do Senhor Deputado Renato
Casagrande, Líder do PSB, indicando a Deputa
da Perpétua Almeida em substituição ao Deputa
do Hamilton Casara na Comissão Externa desti
nada a avaliar, in loco, a situação da demarca
ção em área continua da reserva indigena "Ra-
posa Serra do Sol", no Estado de Roraima. 05520

Nº 43J04 - Do Senhor Deputado Renato
Casagrande, Líder do PSB, indicando os Deputa
dos Isaías Silvestre e Luíza Erundina para inte
grarem a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nº 438-Af01. 05520

Nº 21/04 - Do Senhor Deputado Neiva Mo
reira, Líder do PDT, indicando os Deputados Ma
nato e DI'. Rodolfo Pereira para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nº 228-Af04. 05521

Nº 22104 - Do Senhor Deputado Neiva Mo
reira, lideI' do PDT, indicando os Deputados
Afonso Gil e Severiano Alves para integrarem a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nº 420-Af01. 05521

Nº 23/04 - Do Senhor Deputado Neiva Mo
reira, lídEr do PDT, indicando os Deputados
Alceu Coll1res e Manato para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nº 227-Af04. 05521

Nº 24J04 - Da Bancada do PDT, comuni-
cando a indicação do Deputado DI'. Hélio para
exercer a Iderança do referido Par1ido. .......... ...... 05521

Nº 23J04 - Da Bancada do PC do B, comu-
nicando a escolha do Deputado Renildo Calhei-
ros como Uder do referido Partido. 05522

Nº 33J04 - Do Senhor Deputado Sarney Fi-
lho, Líder do PV, indicando o Deputado Edson
Duarte para 1º Vice-lideI' do referido Partido. ...... 05523

Nº 14/04 - Do Senhor Deputado Luiz Edu
ardo Grer:nhalgh, Presidente da Comissão de
ConS1ituiçilo e Justiça e de Redação, encami
nhando o PDC nº 617/03, apreciado pela referida
Comissão,.............................................................. 05523

Nº 12J04 - Da Senhora Deputada Juíza
Denise Frcssard, Presidente em exercicio da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
encaminhtndo a PEC nº 438J01 e apensadas,
apreciada, pela referida Comissão. 05523

Nº 3 J04 - Do Senhor Deputado Gastão Vi
eira, Pres,dente da Comissão de Educação e
Cuitura, s )licitando a reconstituição do PL nº
1.231/03............................. 05523

Nº 1, 04 - Do Senhor Deputado Moroni Tor
gan, PresUente da Comissão Especial de Docu
mentos SÍ<)i1osos, encaminhando a listagem dos
documentes desclassificados pela referida Co-
missão, n& reunião de 16.12.03. 05523

SIN"'03 - Do Senhor Deputado Jorge Pi-
nheiro, sol.citando alteração do seu nome parla-
mentar. "............. 05530

COMUNICAÇÕES

Do ~,enhor Deputado Eliseu Moura, comu
nicando qlle aceita reassumir o mandato de De-
putado Federal. 05530

Do ~,enhor Deputado Neiva Moreira, comu
nicando que assumiu o cargo de Secretário Mu
nicipal de Assuntos Políticos da Prefeitura Muni-
cipal de S§o Luiz - MA. ".......... 05530

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 231J2004 - Do Sr. Eliseu Padilha 
AcrescentH inciso ao art. 15 da Constituição Fe
deral, pre\endo a perda ou suspensão de direi
tos políticos na hipótese de mudança de domici-
lio eleitoral. "............................. 05532

Nº 232/2004 - Do Sr. Eliseu Padilha - Mo-
difica o inciso I do art. 208 da Constituição Fede-
ral, visando tornar o ensino médio obrigatório e

~~~-- ~-- ----
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gratuito, suprimindo o inciso II e renumerando-se
os demais. 05536

Nº 233/2004 - Do Sr. Carlos Mota ~ Dá
nova redação ao caput do art. 125 da Constitui-
ção Federal... 05541

PROJETO DE LEI

Nº 7.134-A/2002 - Do Senado Federal 
Dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas; so
bre a prevenção, a repressão e o tratamento; de
fine crimes, regula o procedimento nos crimes
que define e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste, do de nº 6.108/02, apensado, e do substi
tutivo da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e Nar
cotráfico ao apensado, com substitutivo; e pela
constitucionalidade, injuridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela rejeição da emenda
apresentada em Plenário ao PL nº 6.108/2002,
apensado (Relator: Dep. Paulo Pimenta). Emen
das Oferecidas Em Plenário: tendo pareceres
dos relatores designados em Plenário pelas Co
missões: de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, pela
aprovação das de nºs 2,3,6,7 e 8, e rejeição
das de nºs 4 e 5 (Relator: Dep. João Campos); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati
va e, no mérito, peia aprovação das de nºs 2, 3,
7 e 8, com Subemenda, e rejeição das de nºs 4,
5 e 6 {Relator: Dep. Paulo Pimenta)...................... 05546

MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 164/2004 - Do Poder Executivo - Dis
põe sobre a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público e a Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Social incidentes so
bre a importação de bens e serviços, e dá outras
providências 05611

RECURSO

Nº 105/2004 - Do Sr. José Carlos Aleluia 
Recorre contra decisão da Presidência em ques
tão de ordem acerca da submissão ao Plenário
do requerimento, de autoria do PT, de inversão
de pauta, a fim de que sejam apreciadas as ma
térias na seguinte ordem: Medidas Provisórias
nºs 145, 140, 141, 142 e 143, todas de 2003, re
ordenando as demais. Recorrente: Deputado
José Carlos Aleluia.Recorrida: Presidência da
Câmara dos Deputados.ASSUNTO: recorre, nos
termos do art. 95, § 8º, do Regimento Interno,
contra decisão da Presidência em questão de or-

dem formulada na sessão plenária de 27 de ja
neiro de 2004, acerca da apreciaçâo, pelo Plená
rio, de requerimento de inversão de pauta, for
mulado pela Liderança do PT, em face de reque
rimento, de idêntico teor, de autoria<da Liderança
do PFL (notas taquigráficas anexas). 05780

SESSÃO EXTRAORDINÁRIADE 12-2-2004

IV ... Breves Comunicações

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Rele
vância do trabalho de estímulo ao artesanato
como fonte alternativa de geração de emprego e
renda para as COmunidades carentes, desenvol
vido pelo Deputado Márçjo Reinaldo Moreira. A
obra do. Parlamentar corno referência para a
classe política brasileira. 05783

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Asso-
ciação da Presidência ao pronunçjamento do De-
putado Confúcio Moura. 05783

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS) - Soe
lidariedade ao Ministro do Trabalho e Emprego,
Ricardo Berzoini, vítima de agressão injustifica-
da. Fatores determinantes do crescimento do de
sempregoe do trabalho informal no País. Imple
mentação de medidas necessárias para a gera-
çâo de novos postos de trabaiho. Defesa de in
corporação de aumento real ao salário mínimo.... 05783

FERNANDO· FERRO (PT - PE) - Retorna
da das obras de expansão do Metrô de Recife,
Estado de Pernambuco. 05784

CARLOS WILLlAN (PSC _. MG.Pela or
dem.) - Convocaçào dos Parlamentares evangé
licos, pelo PSC, para debate do projeto de lei so
bre o sistema nacional antidrogas.Contrariedade
à liberação do uso de maconha no Brasil. ...... ...... 05785

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Inexatidão de in
formações transmitidas no plenário sobre a reali
dade indigena do Estado de Roraima. Alerta. so
bre o posicionamento de membros da Comissão
Externa destinada à verificação in loco da demar
cação da reserva indígena Raposa/Serra do 801,
favorável à redução das terras indígehas. Retifica
ção de matéria publicada pelo Jornal da Câmara a
respeito do número de ocupantes da reserva indí
gena Raposa/Serra do Sol. Repúdio aos argu-
mentos contrários à demarcação da reserva.......... 05785

MANATO (PDT - ES) - Necessidade de
adoção de medidas de combate ao desemprego
pelo Governo Federal. Concessào de estimulas
às pequenas e microempresas corno forma de
geraçào de novos postos de trabalho. Realização
de investimentos nos setores de construçâo civil
e saneamento básico para abertura de novasva
gas de trabalho.. Importância da reformatraba
Ihista para combate à informalidade e contrata
çào de novos trabalhadores. Necessidade de ce-
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lebração de aliança mundial contra a pobreza e a
fome. Indignação com o desperdício de alimen
tos no mundo. Razões do agravamento do atual
panorama da fome. 05786

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) 
Razões do contingenciamento de recursos do
Orçamento Geral da União de 2004. Restabeleci
mento das verbas orçamentárias do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil. Defesa de
recuperação do poder aquisitivo do trabalhador
brasileiro. Concessão de aumento real ao salário
mínímo..... 05787

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS) 
Urgência na recuperação e expansão da malha
rodoviária federal do Estado do Rio Grande do
Sul. Importância dos investimentos na Hidrovia
Porto Alegre-Rio Grande..................................... 05788

MEDEIROS (Bloco/PL - SP) - Urgência no
cumprimento de decisão judicial concessiva de
reajuste aos benefícios pagos a aposentados.
Disposição do Ministro da Previdência Social,
Amir Lando, de rápida negociação para o paga-
mento do novo valor das aposentadorias. 05789

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) - Cará
ter discriminatório da Lei nº 7.798, de 1989, so
bre o estabelecimento de alíquota para bebidas e
produtos industrializados. Réplica ao pronuncia
mento do Deputado Nelson Marquezelli sobre o
assunto. 05789

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA) 
Inoportunídade do contíngenciamento de recur
sos do Orçamento Geral da União de 2004. Ma
térias veiculadas pela imprensa a respeito de ato
do Grupo Crítica Radical contra o Ministro do
Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini. Danos
causados pelas chuvas no País, particularmente
no Estado da Bahia. Insuficiência dos recursos
governamentais destinados aos atingidos pelas
enchentes ,.... 05790

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or-
dem.) - Retificação de termo constante no discur-
so proferido pelo Deputado José Carlos Araújo. .... 05792

MARCONDES GADELHA (PTB - PB. Pela
ordem.) - Apresentação de projeto de resolução
permissivo do exercício dos cargos de Presiden
te e Vice-Presidente de Comissão Temporária
por Deputado empossado na condição de su-
plente..................................................................... 05792

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Pedido de abertura de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de denúncias de so-
negação fiscal contra a AMBEV. 05792

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sau-
dação ao Vereador Nélio Vial, o Canário, e espo-
sa, presentes no plenário. 05792

ZARATTINi (PT - SP) - Repúdio às agres
sões contra o Ministro do Trabalho e Emprego,
Ricardo Berzoini. ocorridas em Fortaleza, Capital
do Estado do Ceará. Conquistas dos aposenta
dos no Governo petista. Defesa de intervenção
governamental no Grupo Parmalat. Elogio aos
membros da Comissão Especial destinada ao
exame do processo relacionado à crise da Par-
malat. 05792

BABÁ (Sem Partido - PA) - Defesa de
transformação de sessão plenária em Comissão
Geral para debate da reforma da estrutura uni
versitária pública no País. Criticas à política eco
nômica do Governo Federal. Continuidade do pa
gamento de juros ao sistema financeiro internaci
onal. Caráter injustificável dos cortes no Orça
mento Geral da União de 2004, promovidos pelo
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Queda do
índice de pcpularidade do Governo Luiz Inácio
Lula da Silva. Apoio à declaração de moratória
da dívida externa brasileira e ao rompimento de
acordo com o Fundo Monetário Internacional. ...... 05793

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) 
Excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo Tri
bunal de Contas da União. Atribuições do TCU.
Congratulação ao Ministro Adylson Martins Motta
pela proibição da cobrança de pedágio rodoviario
no Município de SeropédicCl, Estado do Rio de
Janeiro..... 05794

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Defesa
da manutenção da independência operacional
das agências reguladoras de serviços públicos.
Necessidade de harmonização das decisões se
toriais ao contexto político e socioeconômico do
País. Transcurso do Dia da Saúde. Insuficiência
dos recursos orçamentários aplicados ao setor
de saúde pública. Aumento dos gastos com ser
viços privados de saúde. Reconhecimento do
programa oficial brasileiro de prevenção e trata
mento do HIV/AIDS pela Organização Mundial
de Saúde. 05795

DR. HELENO (PP - RJ) - Louvor à iniciati
va do Governo Federal de elevação do número
de Bolsas Família nas regiões metropolitanas do
País. Expectativa da minimízação da problemáti
ca social na Baixada Fluminense, Estado do Rio
de Janeiro. 05796

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Elogio à ad
ministração do Prefeito Laerte Tetila, do Municí-
pio de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Habilitação do Município, pelo Ministério da Saú-
de, para integração do Projeto de Expansão e
Consolidação do Saúde da Família...... ,................ 05797

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ato da
Presidência sobre alteração do número de mem
bros da Comissão Externa destinada à avaliação
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do quadro de calamidade pública provocado pe- bunal Federal ao Ministro Sydney Sanches, ao
las enchentes em Estados da Região Nordeste... 05797 ensejo da aposentadoria do Magistrado. 05801

COLBERT MARTINS (PPS - BA) - Balan- CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Prejuí-
ço da presente convocação extraordinária do zos para o setor calçadista brasileiro com a redu-
Congresso Nacional. Convocação concomitante ção, pela Câmara de Comércio Exterior, da taxa
de Assembléias Legislativas e Câmaras Munici- de exportação sobre o .couro wet blue. 05802
pais no País. Necessidade de revisão do período WALTER FELDMAN (PSDB - SP) - Que-
de recesso parlamentar e da remuneração extra- da do índice de popularidade do Governo Luiz
ordinária dos Parlamentares pela convocação. Inácio Lula da Silva. Descumprimento das pro-
Municipalização do Sistema Único de Saúde em messas de campanha eleitoral pelo PT. Inutilida-
Feira de Santana, Estado da Bahia. Defesa de de da convocação. extraordinária do Congresso
ação conjunta do Ministério da Integração Nacio- Nacional. Inibição de novos investimentos em
nal com o Governo Estadual e administrações energia elétrica pela reestruturação do setor. Ina-
municipais para recuperação dos prejuízos cau- dequação científica do projeto de lei sobrebios-
sOldos pelas chuvas e assistência aos desabriga- segurança, aprovadopela Casa........ 05802
dos no Estado. Afastamento judicial do Prefeito JOSIAS QUINTAL (PMDB _ RJ)- Congra-
do Município de Maragogipe, Raimundo Gabriel tulações aos Juízes Carlos Henrique Abrão, da
de Oliveira, acusado de improbidade administra- 42ª Vara Civelde São Paulo, e Rubens Casara,
tiva. Envolvimento do Prefeito afastado no es- da Comarca deltaperuna, Estado do Rio de Ja-
cândalo de escutas telefônicas protagonizado neiro, pelas decisões sobre a crise da empresa
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. 05797 Parmalal. c c.................... 05803

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Expectati- LUIZ COUTO (PT _ PS) - SolidOlriedade 010

va de liberação de recursos de emenda orça- Ministro do Trabalho e Emprego, RicOlrdo Berzoi.
mentária do orador, destinada à construção de ni, vítima de agressões no Estado do Ceará.
escola técnica no. Município de Realengo, Estado Apoio ao projeto de lei sobre o Sistema Nacional
do Rio de Janeiro. 05798 Antidrogas. Inclusão de outras modalidades de

ALEX CANZIANI (PTB -PR) - Relato da exploração de mão-de·obra na. Proposta de
participação do orador na Feira Internacional de Emenda à Constituição nº 438, de 2001, sobre
Turismo 2004, em Madri, Espanha. Presença na expropriação de propriedades rurais pertencen-
Casa de diretores da Fundação de Ensino Técni- tes a exploradores de trabalho escravo. Necessi-
co de Apucarana para debate sobre a inaugura- dade de reconhecimento pela opinião pública do
ção de escola no Município, Estado do Paraná.... 05799 trabalho realizado pela Casa durante a convoca-

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Indignação ção extraordinária do Congresso Nacional. .. ........ 05803
com a existência de trabalho escravo no País. JOÃO ALFREDO (PI"': CE) -Transcurso
Apoio à proposta de emenda à Constituição sobre do 20º aniversário de criação do Programa Antár-
desapropriação de propriedades rurais pertencen- tico Brasileiro. Necessidade de aumento dos re-
tes a exploradores da mão-de-obra escrava. 05799 cursos destinados ao programa. Solicitação à

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Apre- Presidência de .apreciação em regime d.e urgên-
sentação de projeto de lei sobre inclusão de de- cia do Projeto de Lei nº 2.974, de 2004, sobre ex-
fensores dos direitos humanos na Lei nº 9.807, tensão do Benefício Garantia-Safra aos produto-
de 1999.... 05799 res rurais atingidos pelas enchentes. 05804

SILAS CÂMARA (PTB - AM) - Resultado PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP -
positivo para o setor extrat/vistado Estado do SP) - Contrariedade.à retiradado controle exer-
Amazonas da descentralização, pelo Instituto cido pela Força Aérea brasileira sobre a aviação
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Na- civil. c................................... 05805
turais Renováveis, das decisões sobre as autori- WALTER PINHEIRO (PT-BA)- Apoio ao
zações para exploração racional do meio ambi- projeto de lei sobre reformulação do papel. das
ente............... 05800 agências reguladoras de serviços públicos.. Filo-

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pela sofia informadorOI da atuação desses órgãos........ 05805
ordem.) - Prejuízos socioeconâmicos decorren- ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
tes do alto índice de pirataria em relação a pro- _ Necessidade de implantação de polJticas públi-
dutos brasileiros. Elogio à atuação de Deputados cas de planejamento familiar. 05806
integrantes da CPI da Pirataria. 05800 SERAFIM VENZON (PSDB - SC)- Apre-

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Jus- sentação de projeto de lei sobre equiparação de
teza da homenagem prestada pelo Supremo Tri- veículos de vigilância privada aveículos presta-



05823

05824

05824

05823

05823

05826

05824

05825

MAF CELa ORTIZ (PV - SP) - Visita da
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aero
náutica Br ólsileira ao Município de São José do
Rio Preto, no Estado de São Paulo, para partici
pação em solenidade de lançamento da aerona
ve EMB 1!i0, da Empresa Brasileira de Aeronáu-
tica - EMERAER. ".........." .

MAlRO PASSOS (PT - SC) - Louvor à ini
ciativa do ')overno Federal de realização de con
curso públi,~o para contratação de funcionários......

ANT:)NIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP) - Acerto da decisão do Juiz Carlos
Henrique Abrão, da 42ª Vara Cível da Comarca
de São Paulo, de intervenção na filial brasileira
da multinacional de laticinios Parmalat. ..... "." .....

JAN.=TE CAPIBERIBE (PSB - AP) - Esta
do de abandono da população do Município de
Oiapoque,'no Amapá .

FEU' ROSA (PP - ES) - Apoio ao posicio
namento co Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, Ministro Nilson Naves, com relação à re
forma do Poder Judiciário. Sugestões para reali
zação da'eforma judiciária. Ampliação das atri-
buições de Conselho da Justiça Federal. .

GEfóALDO RESENDE (PPS - MS) 
Constrangmento imposto aos Parlamentares
com o anunciado contingenciamento de recursos
do Orçamfnto Geral da União de 2004 "."

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM) - Pre
cariedade:Jo fornecimento de energia elétrica no
Estado de Amazonas Solicitação à Casa de
apoio à cOlstrução de gasoduto entre os Municí
pios de Ceari e Manaus. Pedido ao Ministério de
Minas e Elergia para implantação do Programa
de Incent'.lo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica. Conveniência de continuidade do Pro
grama de)esenvolvimento Energético dos Esta
dos e Muncípios. Elogio ao Poder Executivo pela
inclusão n ~ Medida Provisória nº 144, de 2003,
sobre o s9tor elétrico brasileiro, de dispositivo
destinado 1 compensação de gastos com a aqui
sição de b.ódieselpara geração de energia elétri-
ca " " .

JOSI~ CHAVES (PTB - PE) - Apoio à
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
76, de 2003, sobre recriação da Superintendên
cia de Desenvolvimento do Nordeste. Importân
cia da autarquia para o desenvolvimento da Re
gião Nordeste. Demissão da Profa. Tânia Bace
lar da Sec'etaria de Políticas de Desenvolvimen
to Regionai do Ministério da Integração Nacional.
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dores de serviço de utilidade pública, no âmbito PAS roR REINALDO (PTB - RS) - Apre-
do Código de Trânsito Brasileiro. Sugestões ao sentação de proposição. Manifestação de pesar
Governo Federal para geração de novos empre- pelo faleci nento da genitora do Deputado Orlan-
gos. Nomeação de D. João Braz de Aviz para o do Desconsi. " " ".................... 05823
cargo de Cardeal-Arcebispo de Brasílía, Distrito
Federal. "" " "........................ 05807

INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE) - Home
nagem à memória do lider municipalista América
Barreira. Artigos em referência ao homenageado,
de autoria de José Guedes de Campos Barros e
Blanchard Girão, publicados pelo jornal O Povo.
Artigo sobre a participação do Embaixador brasi
leiro em Portugal, Paes de Andrade, na Assem
bléia da República Portuguesa pelo transcurso
do cinqüentenário da Declaração Universal dos
Direitos do Homem e em homenagem póstuma
ao Embaixador Sérgio Vieira de Melo. Pronuncia
mento da Juíza Dulcina de Holanda Palhano pro
ferido ao ensejo da entrega da medalha do Méri
to Alencarino do Trabalho ao Embaixador Paes
de Andrade, em Fortaleza, Estado do Ceará. """. 05809

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Relevância do trabalho assistencial desenvolvido
pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de
São Paulo. Excelência do Programa Padarias
Artesanais. Desempenho da Primeira-Dama do
Estado, Maria Lúcia Alckmin, na presidência da
instituição "" ...." .. " ..... " ...... " .. "."" .. "" ...... " .. """.. 05819

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como lí
der.) - Prejuízos ocasionados pelas enchentes
no Município de Mairi, Estado da Bahia. Equivo
co da proposta do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de utilização dos recursos do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço para minimização
dos prejuizos decorrentes das chuvas... """,, ... ,," 05819

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC) - Esclareci
mentos sobre a posição da Frente Parlamentar
Evangélica acerca do Projeto de Lei nº 2.401 , de
2003 - Lei de Biossegurança, sobretudo relativa
mente à clonagem para fins reprodutivos e à ma-
nipulação de células-tronco e embriões humanos. 05820

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Reportagem Tem Gringo no Mato, de autoria de
Leonardo Coutinho, publicado pela revista Veja.
Existência de cobiça internacional em torno das
riquezas existentes na Amazônia. Defesa de
Exército brasileiro forte para defesa do território
nacional. """."." ..... " .......... "" .. """"...... """",,.,,. 05821

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Reconheci
mento, pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, do êxito dos programas edu
cacionais do Município de Teresópolis, Estado
do Rio de Janeiro. Excelência das administra
ções do ex-Prefeito Mário Tricano e do atual Pre
feito, Roberto Peito. Congratulações à Secretária
Municipal de Educação, Magda Copello. 05822
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NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Rever- procedimento nos crimes que define e dá outras
são de expectativas geradas com a eleição de providências, ,." ".,."" " "."." ".... 05839
Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da Repú- Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO
blica. Falhas do Programa Fome Zero.... " .... ".".. 05828 PIMENTA (PT -RS), Relator da matéria, para re-

TAKAYAMA(PMDB - PR) - Dificuldades formulação do parecer ""." " " .. "".......... 05839
enfrentadas por regiões brasileiras em decorrên- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
cia das chuvas. Artigo Paraná tem solução para putados CABO JÚLIO (PSC - MG), CARLOS
cheias do país, publicado pelo jornal Gazeta do WILLlAN (PSC - MG), CABO JÚLIO (PSC-
Povo. Importância do trabalho desenvolvido pelo MG), ADELOR VIEIRA (PMDB SC),
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de JEFFERSON CAMPOS (PMDB SP),
Curitiba, no Estado do Paraná. "" "." ". 05829 SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE), COLBERT

V - Ordem do Dia MARTINS (PPS - BA), FERNANDO GABEIRA
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis- (Sem Partido - RJ), GILBERTO NASCIMENTO

cussão, em turno único, da Medida Provisória nº (PMDB - SP) ..•" .. "."." " " ""." .. "...... 05840
142, de 2003, que dispõe sobre os créditos do Usou da palavra para encaminhamento da
Banco Central do Brasil contra instituição finan- votação o Sr. Deputado ALOYSIO NUNES
ceira credenciada a operar no Convênio de Pa- FERREIRA (PSOB - SP)." ..... "" .." ..".""."" .. "",,. 05843
gamentos e Créditos Recíprocos - CCR e dá ou- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
tras providências """ " " .. """,,. 05834 do CARLOS WILLlAN (PSC - MG) "........... 05843

Usou da palavra' para proferir parecer à Usaram da palavra para encaminhamento
medida provisória e às emendas apresentadas, da votação os Srs. Deputados JOÂO CAMPOS
pela Comissão Mista, o Sr., Deputado MAURíCIO (PSDB _ GO), MORONI TORGAN (PFL - CE),
RABELO (Bloco/PL - TO).... "" .."".. ".".......... 05834 GIVALOO CARIMBÃO (PSB - AL).... """,,........... 05843

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
Encerramento da discussão... "" .... "" ........ " .. ".... 05836 ção do substitutivo da Comissão de Constituição

Votação e aprovação do parecer do Rela- e Justiça e de Redação, ressalvados os desta-
tor na parte em que manifesta opinião favorável ques..... ""."" .... " .. ,."" .. "" .. """""".... """" .. ,, ... ,,.. 05845
quanto ao atendimento dospressupostos consti- Usou da palavra para orientação da res-
tucionais de relevância e urgência e de sua ade- pectiva bancada a Sra. Deputada JANETE
quação financeira e orçamentária, nos termos do CAPIBERIBE (PSB _ AP). "" .... """ .... """"........... 05857
artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002 - CN. " ... ". 05836 d d

Usaram a palavra pela or em os Srs. De-
Votação e rejeição das Emendas de nºs 1 putados CARLOS WILLlAN (PSC _ MG),

a 6, apresentadas na Comissão Mista, com pare- 05836 ALBERTO FRAGA (PTB- DF). """ ...... """ .... ",,. 05857
cer contrário, ressalvado o destaque. " ...... "".,,".

Usaram da palavra para orientação das
Votação e aprovação da medida provisória. respectivas bancadas os Srs. Deputados
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re- ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ), JOÃO

querimentode destaque para votação em sepa- CAMPOS (PSDB - GO). 05858
rado da Emenda nº 6........... 05836 JOÃO FONTES (Sem Partido - SE. Pela

Usaram da palavra para encaminhamento ordem.) - Lançamento da Frente Parlamentar
da votação os ,Srs. Deputados MORONI em Defesa da Universidade Pública Gratuita........ 05859
TORGAN (PFL - CE), COLBERT MARTINS Usou da palavra para orientação da res-
(PPS - BA) "................................... 05837 pectiva bancada o Sr. Deputado MORONI

Usou da palavra pela ardemo Sr. Deputa- TORGAN (PFL - CEio 05859
do MORONI TORGAN (PFL - CE). .. 05838 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- de voto contrário, o Sr. Deputado JEFFERSON
ção e rejeição da Emenda nº 6... 05838 CAMPOS (PMDB - SP)..................................... 05859

Votação ,e aprovação da redação final. 05838 Usaram da palavra para orientação das
Encaminhamento da matéria ao Senado respectivas bancadas os Srs. Deputados

Federal, incluindo o processado. 05839 OSMAR SERRAGLlO (PMOB - PR), DR. HÉLIO
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- (PDT - SP). 05860

ção, em, turno único, do Projeto de Lei nº PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Cum-
7.134-A, de 2002, que dispõe sobre o Sistema primentos ao Deputado Dr. Hélio pela assunção
Nacional Antidrogas; sobre a prevenção, a re- da Liderança do POr. Saudação ao Deputado
pressão e o tratamento; define crimes, regula o Neiva Moreira, ex-Líder do partido. 05860

::II]lllfillllnmmlilll
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ENÉAS
(PRONA - SP), COLBERT MARTiNS (PPS 
BA), MARCELO ORTIZ (PV - SP), CABO JÚLIO
(PSC - MG), JAMIL MURAD (PCdoB - SP),
NELSON MEURER (PP - PR), CORONEL
ALVES (Bloco/PL - AP), PASTOR REINALDO
(PTB - RS), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP).

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro
vação do substitutivo da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação " .

Declaração de prejudicialidade da proposi-
ção inicial e da apensada .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co
municação ao Plenário sobre a concessão da pa
lavra a Deputados para registro de voto proferido
na sessão anterior. . .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS WILLlAN (PSC
-MG} .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação das Emendas de Plenário nOs 2,
3 e 7, com parecer favorável. ..

Votação e rejeição das Emendas de Plená-
rio nOs 1 e 4, com parecer contrário .

Votação e aprovação da subemenda subs-
titutiva à Emenda nº 8 .

Declaração de prejudicialidade da Emenda
~P~~0~8 .

Votação e aprovação da subemenda subs-
titutiva à Emenda de Plenário nº 6 .

Declaração de prejudicialidade da Emenda
de Plenário nº 6. " .

Votação da subemenda substitutiva à
Emenda nº 5 .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o SI'. Deputado MORONI
TORGAN (PFL - CE) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação da subemenda substitutiva. . ..

Declaração de prejudicialidade da Emenda
de Plenário nº 5 .

Declaração de prejudicialidade dos requeri
mentos de destaques para votação em separa-
do, apresentados pelo PFL. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque para votação em sepa-
rado do § 1º do art. 59 do substitutivo .

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Retirada
do requerimento.. " " .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ma-
nutenção do dispositivo.. " .

Votação e aprovação da redação final. .

05860

05862

05862

05862

05862

05862

05863

05875

05875

05876

05876

05876

05876

05876

05876

05876

05876

05876

05877

05877

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .

FERNANDO GABEIRA (Sem Partido - RJ.
Pela ordem.) - Arquivamento, pela Procurado
ria-Gerai da República, de processo instaurado
contra o orador por suposto porte de sementes
de maconha .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RUBINELLI (PT - SP), MORONI
TORGAN (PFL - CE), ALBERTO FRAGA (PTB -
DF) "" .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 1.690-A, de 2002, que aprova o
texto do Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da Tuní-
sia, em Túnis, em 19 de julho de 2001 .

Encerramento da discussão .

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2.312-A, de 2002, que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Tunísia, celebrado em
Brasília, em 13 de março de 2002 .. , .

Encerramento da discussão .

Votação e aprovaçào do projeto e da reda-
çào final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2.313-A, de 2002, que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Tunísia so
bre Cooperação entre os Institutos Diplomáticos
de Ambos os Países, celebrado em Brasília, em
13 de março de 2002 ..

Encerramento da discussão ..

Votação e aprovação da emenda da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação ...

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Repúdio às agressões contra o Ministro do Tra
balho de Emprego, Ricardo Berzoini, em Fortale-
za, Capital do Estado do Ceará .

05889

05889

05889

05890

05890

05890

05890

05891

05891

05891

05891

05891
05892

05892

05892

05892

05892
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JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP. Pela cessidade de esclarecimento sobre a sistemática
ordem.) - Declaração de voto contrário ao Proje- de votação simbólica à opinião pública. 05919
to de Lei nº 7.134, de 2002, sobre o Sistema Na- JÚNIOR BETÂO (PPS - AC. Pela ordem.)
cional Antidrogas. 05893 _ Inviabilidade da retomada do crescimento eco-

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela nômico do País coma continuidade da política
ordem.) - Relatório da Secretaria Estadual do em vigor. Caráter insustentável da elevada taxa
Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente básica de juros. Favorecimento do sistema finan·
do Estado do Acre sobre denúncia de desmate ceiro e do capital especulativo em detrimento de
ilegal em terra indígena ashaninka por parte de investimentos no setor produtivo........................... 05920
peruanos................................................................ 05893 REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela or-

ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela or- dem.) - Ac.ertó da aprovação do Projeto de Lei nº
dem.) - Morosidade do Congresso Nacional na 7.134, de 2002, sobrea implementação do Siste-
aprovação de projeto de lei sobre regulamenta- ma Nacional Antidrogas. Indignação com a
ção de falências e concordatas. Congratulação agressão sofrida pelo Ministro do Trabalho e
ao Juiz Carlos Henrique Abrão, da 42ª Vara Cível Emprego, Ricardo Berzoíni. Liberação, pelo Mi-
de São Paulo, Estado de São Paulo, pela destitu- nistro dos Transportes, Anderson Adauto, de re-
ição dadiretoria da empresa Parmalat. Voto pro- cursos para recuperação de trecho daBR-265,
ferido pelo magistrado no processo falimentar entre os Municípios de Barbacena e São João
contra a multinacional. 05901 dei Rey, e para a construção de rodovia até o

ALBERTO FRAGA (PTB - DF. Pela or- Município de Lavras, no Estado de Minas Gerais. 05921
dem.) - Registro de voto contrário ao Projeto de VALDENOR GUEDES (PSC __ AP. Pela or-
Lei nº 7.134, de 2002, sobre o Sistema Nacional .

dem.) - Contrariedade à aprovação ,do Projeto
Antidrogas. 05916 de Lei nº 7.134, de 2002, sobre o Sistema Nacío-

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Pela or- nal Antidrogas :.............. 05922
dem.) - Contrariedade à aprovação do Projeto
de Lei nº 7.134, de 2002, sobre o Sistema Nacio- MARIA HELENA (PP$ - RR. Pela ordem.)
nal Antidrogas........................................................ 05917 -Inauguração pela Prefeita Teresa Jucá, de Boa

TEREZINHA FERNANDES (PT _ MA. Pela Vista, Estado de. Roraima, da Escola Municipal
Frei Arthur Augustini, d.estinada ao atendimento

ordem.)- Presteza do Governo Federal na assis- aos jovens em situação de risco..... 05922
tência aos desabrigados pelas enchentes no Mu-
nicipio de Imperatriz, Estado do Maranhão. Apre- PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pre-
ensão com a venda do Banco do Estado do Ma- sença na Casa do Deputado Estadual Eduardo
ranhão ao BRADESCO e com a probabilidade de Machado e do Secretário da Indústria, Comércio
demissão em massa de funcionários e de fecha- e Turismo do Estado do Tocantins; Emilson Viei-
mento de agências no interior do Estado. 05917 raSantos ,............. 05923

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB- RJ. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE
Pela ordem.) - Declaração de voto contrário ao Pela ordem.) - Tratativas entre o presidente do
Projeto de Lei nº 7.134, de 2002, sobre a imple- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
mentação do Sistema Nacional Antidrogas.. ......... 05918 Desembargador Macedo Malta, e.o Procura-

ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE. Pela dor-Geral de Justiça, Francisco Sales,paraagili-
ordem) - Declaração de voto contrário ao Proje- zação de processos contrá ex-Prefeitos Munici-
to de Lei nº 7.134, de 2002, sobre aimplementa- pais e ex-Presidentes de Câmaras de Veread.o-
ção do Sistema Nacional Antidrogas. Contesta- res................................. 05923
ção a pronunciamento do Deputado Alberto Fra- IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.)~

ga sobre o apoio da Frente Parlamentar Evangé- Matéria Escolas de São Paulo querem terceirizar
Iica à proposição....... 05918 professores para reduzir custos e mensalidades,

TAKAYAMA (PMDB - PRo Pela ordem.) - publicada pelo jornal O Estado de SPaulo. Fa-
Declaração de voto contrário ao Projeto de Lei nº lência do sistema privado de ensino. Repúdio à
7.134, de 2002, sobre a implementação do Siste- intenção das escolas privadas de terceirização
ma Nacional Antidrogas. Contrariedade à vota- do corpo docente. Conveniência de resgate do
ção simbólica da proposição. 05919 ensino público gratuito e de qualidade ;.... 05924

GILBERTO NASCIMENTO (PMDB -SP. PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB.Pela
Pela ordem.) - Declaração de voto contrário ao ordem.) - Repúdio aos métodos utilizados para
Projeto de Lei nº 7.134, de 2002, sobre a ímple- aprovação do Projeto de Lei 7.134, de 2002, so-
mentação do Sistema Nacional Antidrogas. Ne- bre o Sistema Nàcional Antidrogas. Conveniên-



05936

05935

05935

LEO\JARDO MATTOS (PV - MG) - Apoio
ao projeto de lei sobre o Sistema Nacional Anti
drogas. Defesa de aprovação, no âmbito da re
forma previdenciária, de dispositivos relativos à
aposentadoria de portadores de deficiência.
Expectativa de celebração de acordo entre o Go
verno Federal e os médicos peritos do INSS em
greve .

LUC ANA GENRO (Sem Partido - RS.
Pela orden) - Lançamento da Frente Parlamen
tar em De!esa da Universidade Pública e Gratui-
ta , , .

BABA (Sem Partido - PA. Pela ordem.) 
Anúncio ca apresentação de requerimento de
transforma:;ão de sessão plenária da Casa em
Comissão3eral para debate da reforma universi
tária. Agra:Jecimento ao Sindicato dos Auditores
Fiscais da Previdência Social do Estado do Rio
de Janeirç pela outorga do Prêmio Elói Chaves
ao orador. aos Deputados Luciana Genro e João
Fontes e à Senadora Heloisa Helena. Lança
mento da 'rente Parlamentar em Defesa da Uni-
versidade:>ública e Gratuita ..

05928

05927

05928

05927

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or
dem.) - Declaração de voto contrário ao Projeto
de Lei nº 7.134, de 2002, sobre a implementação
do Sistema Nacional Antidrogas ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rece
bimento, pela Presidência, de mensagem do
ex-Deputado Elias Murad em apoio ao Projeto de
Lei nº 7.134, de 2002, sobre a implementação do
Sistema Nacional Antidrogas. Improcedência dos
argumentos apresentados por Parlamentares
para justificação de voto contrário à proposição ...

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.)
- Acerto da aprovação do Projeto de Lei nº
7.134, de 2002, sobre a implementação do Siste-
ma Nacional Antidrogas .

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem.) 
Acerto da aprovação do Projeto de Lei nº 7.134,
de 2002, sobre a implementação do Sistema Na
cional Antidrogas. Improcedência dos argumen
tos apresentados por Parlamentares para justifi-
cação de voto contrário à proposição .

VI - Encerramento
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cia de alteração de dispositivos regimentais perti- 2 - .UA DA 29ª SESSÃO DA CÂMARA
nentes à celebração de acordos de Lideranças... 05924 DOS DE~)UTADOS, ORDINÁRIA, DA 3ª

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela 01'- SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA,
dem.) - Acerto da aprovação do Projeto de Lei nº DA 52ª LEGISLATURA, EM 12 DE FEVEREIRO
7.134, de 2002, sobre a implementação do Siste- DE 2004
ma Nacional Antidrogas. Transcurso do 24º ani- 1- J.bertura da sessão
versário de fundação do PT. 05925 11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

IVO JOSÉ (PT - MG. Pela ordem.) - são anteri:lr
Implementação do Banco Popular do Brasil pelo 111-. Leitura do expediente
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Competên- SES3ÃO ORDINÁRIA DE 12-2-004
cia do Presidente da instituição, Robson Rocha
Solidariedade ao Ministro do Trabalho e Empre- IV - Pequeno Expediente
go, Ricardo Berzoini ,........... 05926 CHiCO ALENCAR (PT - RJ) - Contrarie-

JOÃO FONTES (Sem Partido _ SE. Pela dade à cOlVocação extraordinária do Congresso
ordem.) - Lançamento da Frente Parlamentar do Nacional. !~ecessidade de redefinição do ano le-
Ensino Público nas UniverSidades Brasileiras. gislativo pula Mesa Diretora da Casa.................... 05932
Vulnerabilidade do Ministro do Trabalho e JUR \NDIR BOlA (PSB - AL) - Necessida-
Emprego, Ricardo Berzoini, e das demais figuras de de alocélção de recursos, pelo Governo Fede-
de destaque do PT a agressões públicas e mani- ral, para a:.endimento às vitimas de enchentes no
festações de escárnio. Inadmissibilidade dos cor- Estado de Alagoas. 05932
tes de recursos do Orçamento Geral da União de GOI\ZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Ho-
2004 destinados à área social. Repúdio à pros- menagemao empresário Benjamin Steinbruch,
pectiva aquisição de nova aeronave pela Presi- considerado o Empreendedor do Ano de 2003
dência da República. 05926 pela revis!::l ISTOÉ Dinheiro. Reunião de Parla-

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE. Pela mentares nordestinos com o Ministro dos Trans-
ordem.) - Declaração de voto contrário ao Proje- portes, Ar:derson Adauto, e com o Ministro da
to de Lei nº 7.134, de 2002, sobre a implementa- integração Nacional, Ciro Gomes, para discus-
ção do Sistema Nacional Antidrogas. Empenho são do ap)io às vítimas de enchentes. Necessi-
do Deputado Inocêncio Oliveira na liberação de dade de liberação, pelo Governo Federal, de re-
recursos do Ministério dos Transportes para o cursos pala recuperação de açudes e barragens
Estado de Pernambuco. 05927 e para repantio da fruticultura no Estado de Per-

nambuco.. .. 05934
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RUBENS OTONI (PT- GO) - Transtornos
causados pelas chuvas em regiões brasileiras.
Oportunidade do lançamento, pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, da Campanha da
Fraternidade de 2004 sobre o tema Fraternidade
e Água e com o lema Água, Fon,te de Vida. For
mação 'da Frente Parlamentar em Defesa das
Âguas. Participação da sociedade brasileira na
elaboração da política hídrica nacional. 05938

ZÉ GERALDO (PT - PA) ~'Contentamento
com a aprovação, pela Casa, do projeto sobre o
Sistema Nacional Antidrogas. Posicionamento de
membros da Comissão Externa ,instituída para
verificação in loco da demarcação da reserva in
dígena Raposa serra do Sol, favorável à redução
de terras indígenas. Inconsistência dos argumen
tos contrários à demarcação da reserva. Denún-
cia de grilagem de terras no Estado do Pará. ....... 05938

GERALDO RESENDE (PPS - MS) - Opor
tuna criação, pela Casa, de Comissão Especial
destinada ao exame da proposta de emenda à
Constituição sobre desapropriação para fins de
reforma agrária de propriedades rurais perten
centes a exploradores do trabalho escravo.
Entrevista da Procuradora do Trabalho Marinalva
Dantas à revista Carta Capital a respeito do tra
balho escravo no Brasil. Fragilidade do sistema
de fiscalização do Ministério do Trabalho e
Emprego. 05940

LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC) - Ra
zões do voto contrário à proposta de reforma da
Previdência Social. Protesto contra a aprovação,
pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, da proposta de unificação da alíquota
da contribuição previdenciária dos servidores pú
blicos, extensiva aos aposentados. Repúdio às
ações perpetradas pelo PMDB e pelo PT contra
o funcionalismo catarinense. 05940

JORGE GOMES (PSB - PE) - Posse do
orador nocargo de Deputado Federal. Trajetória
política do Parlamentar. União da bancada per
nambucana na Casa em busca de apoio do Go
verno Federal às vítimas de enchentes. Indigna
ção como racionamento de água no Município
de Caruaru, Estado de Pernambuco. 05940

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Satis
fação da Presidência com a assunção do cargo
de Deputado Federal pelo Deputado Jorge Go
mes. Apoio ao pleito do Parlamentar a favor da
regularização do abastecimento de água no Mu-
nicípio de Caruaru. 05942

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Repúdio à
ação violenta praticada contra membros do Sin
dicato dos Trabalhadores das Empresas de
Asseio e Conservação da Baixada Santista. Con-

gratulação à Casa pela aprovação do projeto de
lei sobre o Sistema Nacional Antidrogas............... 05943

LUIZ COUTO (PT - PB) - Adoção, pelo
Governo Federal, de medidas necessárias para
reversão do quadro de calamidade, publica pro
vocado pelas chuvas em regiões brasileiras.
Desconhecimento das medidas governamentais
pelo Senador Efraim Morais. Confiança na libera
ção de recursos para combate aos efeitos das
enchentes no País. Notícia sobre rede de pedofi
lia em Lagoa Seca, Estado da Paraíba. Urgência
no combate à pedofilia no País. 05944

CORIOLANO SALES (PFL ~ BA) - Posici
onamento favorável à concessão de autonomia
ao Banco Central do BrasiL,.................................. 05944

ONYX LORENZONI(pFL - RS) .... Perplexi-
dade com a proposta do Governo Federal de es
tatização do ensino superiôr privado. Conotação
política do movimento existente no Partido dos
Trabalhadores em prol da estatização de setores
estratégicos da atividade econôm,ica brasileira..... 05945

ROBERTO FREIRE (PPS- PE. Como lí
der.) - Protesto contra a não-liberação, pelo Go
verno Federal, de recursos para reversão de da-
nos causados pelas chuvas na .Região Nordeste.. 05946

JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela oro
dem.) - Apoio à Frente Parlõlmentar em Defesa
da Universidade Pública e Gratuita.' Apresenta
ção de requerimento de informações ao Ministro
da Educação, Tar$o Genro. Protésto contra a
não-inclusão, na pauta da convocação extraordi
nária do Congresso. Nacional, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 227, de 2004, sobre a
reforma previdenciária. 05946

SEVERINO ,CAVALCANTI (pP- PE) 
Associação ao pronunciamento do. Deputado Ro
berto Freire. Descaso do Governo Federal com
as dificuldades enfrentadas pelá Região Nordes-
te em conseqüência das chuvas. 05946

RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE.
Como Líder.) - Votos de boas-vindas ao Deputa
do Jorge Gomes. Reunião de Parlamentares per
nambucanos com 05 Ministros da Integração Na
cional, Ciro Gomes, e dos Transportes; Anderson
Adauto, para cobrança ao Governo Federal de
apoio aos Municípios atingidos por enchentes..... 05947

HELENO SILVA (Bloco/PL -- SE) - Elevado
índice de desemprego reinante no país........ ........ 05947

ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE.
Como Líder.) - Urgente necessidade de apoio do
Governo Federal e do Governo Estadual a Muni
cípios cearenses atingidos pelas chuvas. Inge
rência do Poder Executivo no. Parlamento brasi
leiro. Preocupação da sociedade com a aprova-
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ção, pela Casa, do projeto de lei sobre o Sistema
Nacional Antidrogas. 05948

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP) - Sucesso da politica agrária do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Inércia do
Ministério do Desenvolvimento Agrário. Êxito da
intervenção judicial na empresa Parmalat, reali
zada nos moldes da proposta apresentada pelo
orador. 05950

B. SÁ (PPS - PI) - Despropósito da eleva
ção da taxa de juros pelas instituições bancárias
do Pais. 05951

WASHINGTON LUIZ (PT - MA) - Solidari
edade às vítimas das enchentes no País, particu
larmente do Estado do Maranhão. Transcurso do
24º aniversário de fundação do Partido dos Tra-
balhadores. 05952

WAGNER LAGO (PP - MA. Discurso reti
rado pelo orador para revisão.) - Protesto contra
a desestatização do Banco do Estado do Mara
nhão SA Reivindicação ao Presidente do Banco
Brasileiro de Descontos - BRADESCO, Márcio
Cypriano, a favor dos funcionários da instituição
privatizada. Contentamento com a instalação da
Frente Parlamentar em Defesa da Universidade
Pública e Gratuita. 05954

MILTON CAROlAS (PTB - RS) - Aplausos
à Casa pela aprovação do Projeto de Lei nº
7.134, de 2002, sobre o Sistema Nacional Anti
drogas. Anúncio da visita do orador a Israel na
condição de membro da Frente Parlamentar
Evangélica. 05954

HAMILTON CASARA (PSB - RO) - Trans
cursO dos aniversários de emancipação políti
co-administrativa dos Municipios rondonienses
de Candeias do Jamari, Jamari, Novo Horizonte
do Oeste, Castanheiras, Vale do Paraiso, Urupá,
Mirante da Serra, Seringueiras, Theobroma, Mi
nistro Andreazza, Monte Negro, Governador Jor
ge Teixeira, Cacaulândia, Alto Paraíso, Rio Cres-
po, Corumbiara e Campo Novo de Rondônia. ...... 05955

CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP) - Apo
io à extensão aos integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do reajuste sa
larial pleiteado pelos policiais e bombeiros milita-
res do Distrito Federal. 05956

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) - Contrari
edade à privatização do Banco do Estado do Ma
ranhão pelo BRADESCO. Possibilidade de fecha
mento de agências da instituição bancária mara-
nhense em pequenos Municípios do Estado. ......... 05956

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Pa
ralisação de caminhoneiros do transporte de car
gas entre o Brasil e o Paraguai em virtude de co
branças de taxas de frete, por parte dos dois pai-

-----------~~~~~~-

se8, na divisa da fronteira. Conveniência de ime
diata suspensão da cobrança das taxas. Presen
ça de presidentes de sindicatos em Brasília para
pronta solução do problema. 05956

MARCELO ORTIZ (PV - SP. Como Líder.)
- Apresentação de requerimento de instauração
de Comissão Parlamentar de Inquérito para in
vestigação de desmandos das concessionárias
de transporte ferroviário. Gastos elevados com a
manutenção das rodovias brasileiras. Conveniên
cia de implantação de moderno sistema ferroviá-
rio e hidroviárío no País. 05957

LAVOISIER MAIA (PSB - RN. Como lí
der.) - Danos causados pelas enchentes no
Estado do Rio Grande do Norte. Peregrinação da
Governadora do Estado, Wilma Faria, de Secre
tários Estaduais, Prefeitos e Parlamentares, pe
los Ministérios em Brasília, em busca de recur
sos do Governo Federal para minimização dos
efeitos das enchentes e de socorro às popula-
ções atingidas. 05959

JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL 
RJ) - Encaminhamento de indicação ao Poder
Executivo para inclusão da Bandeira do Brasil e
de fita gravada do Hino Nacional na bagagem
das comitivas presidenciais em viagem ao exteri
or. Perplexidade com o assassinato do dentista
Flávio Ferreira Sant'Ana por policiais militares do
Estado de São Paulo. Necessidade de punição
exemplar dos culpados. 05959

ALBERTO FRAGA (PTB - DF) - Ineficácia
da proibição do porte de arma de fogo como me
dida para redução da criminal idade, segundo
pesquisa divulgada pela rede de televisão nor-
te-americana CBS. 05960

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Ine
xistência de agência federal para coordenação
das ações de apoio às vitimas de enchentes na
Região Nordeste. Urgente necessidade de vota-
ção de projeto de lei sobre recriação da Superin
tendência de Desenvolvimento do Nordeste. . ...... 05960

COLBERT MARTINS (PPS - BA) - Eleva
do indice de corrupção e desvio de recursos pú
blicos em Prefeituras Municipais brasileiras. Con
veniência do apenamento de comerciantes pela
liberação de notas fiscais falsas para comprova-
ção de despesas inexistentes. 05961

JOSÉ CHAVES (PTB - PE) - Necessidade
de estímulo ao desenvolvimento da Região Nor
deste para diminuição das desigualdades regio
nais no Pais. Defesa da instalação, pela
PETROBRAS, de refinaria de petróleo no Estado
de Pernambuco. 05962
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CELSO RUSSOMANNO (PP - SP) -'- Dele- DA. HÉLIO (PDT - SP. Como Líder.)- Ho-
sa de aprovação do projeto de lei sobre regula- menagem ao ex-Líder do PDT na Casa, Deputa-
mentação da profissão de acupunturista. 05963 do Neiva Moreira , "................................... 05969

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Esperança de redução da taxa básica de juros
pelo Comitê de Política Monetária do Banco Cen
traI. Editorial A PrioridE!de dos Juros, publicado
pelo jornal Correio BrE!ziliense.........."................... 05964

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT;... MS) - Su
cesso do Curso Popular Pré-Vestibular, implantado
pelo orador em Mato Grosso do Sul no exercício
do cargo de Secretário de Educação do Estado...... 05965

V- Grande Expediente

PRESIDENTE (Reinaldo Betão) - Elogios
a Pedro Brito Nascimento, Chefe de Gabinete, e
Oman Carneiro Filho, Assessor Especial do Mi
nistério da Integração Nacional, pelo bom atendi-
mento prestado aos Parlamentares.." "...... 05965

DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTS 
MG) - Transcurso do 80º aniversário de emanci
pação político-administrativa de Pedro Leopoldo,
no Estado de Minas Gerais. Histórico do proces
so de fundação do Município. Potencialidades tu
rísticaslocais.Empenho dos pedro·leopoldenses
pela construção de monumento e de museu em
homenagem ao médium Chico Xavier. Precarie
dade da área de saúde pública de Pedro Leopol
do. Importância dos trabalhos desenvolvidos pelo
Laboratório Regional de Apoio Animal de Minas
Gerais, instaladol1o Município. Elevado nível das
áreas de saúde e educação do Município de Divi
nópolis, Estado de Minas Gerais. Progresso dos
setores de conlecçãoe siderurgia locais. Pro
messa do Governo Federal de. solução para a
crise no Centro Federal de Educação Tecnológi
ca de Divinópolis - CEFET. Agradecimento ao
Ministro da Previdência Social, Amir Lando, pe
las negociações promovidas com médicos-peri
tos do INSS. Agradecimento ao Ministro do Tu
rismo, Walfrido Mares Guia, pela divulgação das
potencialidades do Município de Pedro Leopoldo.
Excelência da Administração do Governador de
Minas Gerais, Aécio Neves. 05965

FEU ROSA (PP - ES - Pela ordem. Dis-
curso retirado pelo orador para revisão.) - Preo-
cupação do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça com
a decisão do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica de anulação da venda da fábrica de
Chocolates Garoto para a multinacional Nestlé. ". 05969

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Prejuízos causados ao desenvolvimen
to socioeconômico de Municípios do Estado do
Rio de Janeiro pela cobrança excessiva de pedá-
gios rodoviários "" "........................... 05969

GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pela
ordem.) - Solicitação ao Presidente da FUNAI de
apoio às reivindicações de indígenas do sul da
Bahia presentes no Distrito Federal. "... 05970

LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Pela or
dem.) - Solicitação ao Ministro dos Transportes,
Anderson Adauto, de providências para recupe
ração de rodovias no Estado do Rio Grande do
Sul. Congratulação ao Juiz Carlos Henrique
Abrão, da 42ª Vara Cível de São Paulo, pela de-
cisão de intervenção na empresa Parmalat. ......... 05970

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela or-
dem.) - Aplausos à decisão do Juiz Carlos Henri-
que Abrão pela intervenção na empresa Parmalat. 05971

ABELARDO LUPION (PFL ~ PRo Como Líc
der.) - Louvor à sentença do Juiz Carlos Henri
que Abrão, da 42ª Vara de São Paulo, pela inter
venção na empresa parmalat. Apoio à convoca"
ção da sociedade organizada para elaboração de
projeto de recuperação da ParmalaL.................... 05971

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Como
Líder.) - Encaminhamento de requerimento de
informações aos Ministérios das Relações Exteri
ores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior sobre· o teor dos recentes acordos· co
merciais do Brasil com o Perue a índia .. Possibili
dade de isolamento do Brasil da futura Área de
Livre Comércio das Américas............ 05972

LUIS CARLOS HEINZE (PP- RS.Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior. 05972

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Presença
no plenário de Fernando Laje, suplente de Depu-
tado Federal. Acerto da aprovação do substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 7.134, de 2002, sobre im
plementação do Sistema Nacional Antidrogas.
Importância do tratamento judicial diferenciado a
usuários e dependentes químicos. Balanço da
missão parlamentar brasileira enviada aos Esta-
dos Unidos da América e ao México para debate
da implantação da Área de Livre Comércio das
Américas. Antítese entre o posicionamento emi
nentemente comercial norte-americano e a pos-
tura integrativa brasileira. Análise do impacto do
Acordo de Livre Comércio da América do Norte
na economia mexicana. Êxito da atuação diplo-
mática do País para o avanço das negociações
do bloco continental. Necessidade de inclusão de
questões ambientais na agenda da ALCA. Posse
da Deputada Maninha no cargo de Presidenta da
Confederação Parlamentar das Américas............. 05973

llrTrTI
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ANN PONTES (PMDB - PA Como Líder.)
- Razões da ameaça de extinção da casta
nha-da-pará. Urgente necessidade de combate
ao contrabando do produto para a Bolívia. Apre
sentação ae requerimentos de informações ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e ao Ministério da Justiça sobre o tema.. ". 05976

PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Como
Líder.) - Desempenho do ex-Governador do
Estado do Tocantins, Siqueira Campos. Protesto
contra a pretendida instalação pelo Ministro da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, de presídio de
segurança máxima em Palmas ".................... 05977

COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pela or-
dem.) - Apoio à Proposta de Emenda à Constitu-
ição nQ 438, de 2001, sobre confisco e destina-
ção à reforma agrária de propriedades rurais per
tencentes a exploradores do trabalho escravo.
Combate ao trabalho escravo no Pais.. "." .... "..... 05978

DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Solidariedade às famílias do dentista Flávio
Ferreira Sant'Ana e do jovem Leandro Manto
vani assassinados, respectivamente, nos Muni
cipios de São Paulo e Hortolândia, no Estado
de São Paulo. Conveniência de aprovação,
pela Casa, da proposta de instituição do Esta
tuto da Igualdade Racial. Proposta à Comissão
de Direitos Humanos da Casa de convite ao
genitor de Flávio Ferreira Sant'Ana para partici-
pação em audiência pública. " .... """... "." ...... ". 05978

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pela or-
dem.) - Prejuízos causados pelas chuvas no
País, principalmente no Estado de Pernambuco.
Compromisso do Presidente da República de re
cuperação de rodovias e residências destruídas
pelas enchentes. Promessa do Ministério dos
Transportes e do Ministério da Integração Nacio-
nal de apoio às vítimas das enchentes. Anúncio
da visita de comitiva de Deputados Federais a
cooperativas agrícolas em Portugal .... "."." ... ".".. 05979

SEVERIANO ALVES (PDT - BA) - Avan
ços do sistema de avaliação do ensino superior
proposto pela Medida Provisória nQ 147, de 2003.
Defesa de realização da reforma universitária.
Apoio à proposta do Ministro da Educação, Tarso
Genro, sobre estatização de faculdades particu-
lares.." " "." " " "........ 05979

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) - De
sempenho do orador como Relator da CPI desti
nada à apuração de possíveis irregularidades
nos planos de saúde. Edição da Medida Provisó
ria nQ 148, de 2004, sobre a migração dos planos
de saúde. Preocupação com a possibilidade de
descaracterização do trabalho da CPI com a in
trodução, pelo Deputado Dr. Pinotli, Relator da
matéria, de modificações na legislação sobre re-

gulamenta',ão do funcionamento dos planos de
saúde ".""" ".,, ". 05983

VI - Ordem do Dia

Apmsentação de proposlçoes:
MARCONDES GADELHA, CARLOS NADER,
REINALDC! BETÃO, JOÃO ALFREDO, ÉRICO
RIBEIRO, ALBERTO GOLDMAN, PASTOR
REINALDO, EDUARDO CUNHA, ALMEIDA DE
JESUS, '.UIS CARLOS HEINZE, NELSON
BORNIER JOÃO MENDES DE JESUS,
JOAQUIM FRANCISCO, JOSÉ CARLOS
ALELUIA, EDUARDO VALVERDE, WALTER
FELDMAI\, ANTONIO CARLOS MENDES
THAIVlE, ANN PONTES, RENATO
CASAGRJNDE, EDUARDO VALVERDE, JOSÉ
CARLOS I~ACHADO, INOCÊNCIO OLIVEIRA... 05987

MAF CONDES GADELHA (PTB - PB.
Como LídH.) - Lançamento do Programa de Se
gurança Aimeniar pelo Prefeito Salomão Gade
lha, do ML nicípio de Souza, Estado da Paraíba.
Apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, de
igrejas e d) SEBRAE ao programa. 05989

WAGNER LAGO (PP - MA - Como Líder.
Discurso I'atirado pelo orador para revisão.) 
Associação às manifestações de Parlamentares
sobre os prejuízos causados pelas chuvas no
Pais. Viabilidade da utilização dos recursos hí
dricos da região do Vale do Rio Mearim, no
Estado do Maranhão, para grandes obras de ir
rigação m semi-árido. Persistência dos baixos
indicadore, socioeconômicos no Estado, Domi
nância oliJárquica na política e na economia
maranhen;es. .. .. 05989

EDUARDO VALVERDE (pT - RO. Pela or
dem.) - R;cebimento, pela ELETRONORTE, do
Prêmio Nécional de Gestão Pública. Razões da
criação de vagas no serviço público pelo Gover
no Federa. Necessidade de realização de refor
ma admini~trativa na estrutura do serviço público
brasileiro. .. 05989

VII ..., Encerramento

COMISSÕES

3 - PARECERES - Proposta de Emenda à
Constituiç~lO nQ 438-A/01; Projeto de Decreto Le-
gislativo n' 617-A/03. ,....................... 05995

SEÇÃO II

4 - J\TOS DO PRESIDENTE

a) Dspensar: Valeria da Silva. ...... 05997

b) Designar por acesso: Alcy Nelson da
Silva Junii)r, Alencar Garcia dos Santos, Ales
sandro d03 Reis Vale, Carlos Alberto da Silva,
Carlos EUl)enio Mendes de Morais Junior, Clau
dio de Oliveira, Dirk-Sandro Lamster, Eliete Pere
ira da Silva, Elizeu do Vale Santos, Geraldo
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Franklin da Silva, Ivaldo Marques Fontenele, Jor
ge Eduardo Granja E Barros, Leorlando Lira de
Almeida, Marcelo Guedes de Rezende, Paulo
Roberto dos Santos, Raimundo José de Carva
lho, Sebastião Sergio da Fonseca, Sonia Brasil
de Souzôl, Valerio da Silva. 06000

c) Designar: Marcelo Azevedo Coelho e
Gilson Santos de Souza. 06000

d) Exonerar: Jean Hernani Guimarães Vi-
lela. 06000

.rm~mIIIHlílllr!I!111

e) Tornar sem efeito nomeação: Irineu
Marcelo Ferreira de Almeida, José Eugênio de
Andrade Jacob Rodrigues ,... 06000

f) Nomear: Claudia França Brisolla, Gláu
ciaLopes Barbosa, Luís Vannucci Cantanhede
Cardoso, Silvia Carla Pinto.................................... 06000

5-MESA
6 - LíDERES EVICE-LíDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 - COMISSÕES
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Ata da 28ª Sessão, Extraordinária, Matutina, da
3ª Sessão Legislativa Extraordinária, da

52ª Legislatura, em 12 de fevereiro de 2004

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira,
1Q Vice-Presidente Or. Francisco Gonçalves,

§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

Inocêncio Oliveira
Confúcio Moura

PARÁ

ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ SPART.
ZÉ GERALDO PT
Total de Pará: 3

AMAZONAS

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

ANSELMOPT
EDUARDO VALVERDE PT
Total de Rondônia: 2

ACRE

JOÃO CORREIA PMDB
NILSON MOURÃO PT
Total de Acre: 2

TOCANTINS

DERVAL DE PAIVA PMDB
EDUARDO GOMES PSDB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
DR RIBAMAR ALVES PSB
PEDRO FERNANDES PTB
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

JOSÉ UNHARES PP
Total de Ceará: 1

PIAuí

B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
Total de Piauí: 3

PARAíBA

CARLOS DUNGA PTB
LUIZ COUTO PT
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
MÁRIO NEGROMONTE PP
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

CARLOS WILUAN PSC
HERCULANO ANGHINETTI PP
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
SILAS BRASILEIRO PMDB
VITTORIO MEDIOU PSDB
Total de Minas Gerais: 5
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EspíRITO SANTO

MANATO PDT
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

EDUARDO CUNHA PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
PAULO FEIJÓ PSDB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
DR. HÉLIO PDT
LUCIANO ZICA PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PLPUPSL
WALTER FELDMAN PSDB
ZARATTINI PT
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

PEDRO HENRY PP
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

MURILO ZAUITH PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
AUGUSTO NARDES PP
BETa ALBUQUERQUE PSB

FRANCISCO TURRA PP
LUCIANA GENRO SPART.
Total de Rio Grande do Sul: 5

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 54 Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CARLOS WllLlAN, servindo como 20

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. CONFOCIO MOURA, 3º Suplente de Se
cretário, servindo como 10 Secretário, procede à lei
tura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Ofício nº 13.756/2003 - tlyg

São Paulo, 16 de dezembro de 2003

Processo nº 107.777.0/5 (origem nº 95574/2003)
Interessado: Marco Antônio Desgualdo (Delegado
Geral de Polícia)
Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
CEP: 70100-000 - Brasília/DF

Senhor Presidente
A fim de instruir os autos de Inquérito supra

mencionados, solicito de Vossa Excelência a remes
sa a este Tribunal de cópia integral dos autos da "Co
missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar fatos. relacionados à pirataria de produtos
industrializados e sonegação fiscal, conforme cópias
reprográficas que seguem.

Aproveito. a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de distinta consideração.
- Passos de Freitas, Desembargador Relator.
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Exmº Sr.
Dr. Cloves Barbosa de Siqueira
Juiz Federal Titular da 10ª Vara Federal Criminal
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de informações

Meritíssimo Senhor Juiz
Cumprimentando-o respeitosamente e na quali

dade de presidente da "Comissão Parlamentar de
Inquérito com a finalidade de investigar fatos relacio
nados à Pirataria de Produtos Industrializados e So-

1. o registro do presente procedimento
pela serventia do Egrégio Tribunal de Justi
çade São Paulo para seu devido prossegui
mento perante essa Augusta Corte.

2. ofício à Meritíssima Juíza de Direito
do "Departamento de Inquéritos Policiais de
São Pauld' a lhe solicitar:

• cópia integral da investigação original
sob seu controle;

• cópia dos discos gravados arrolados
pelos peritos Wendel Benevides Matos e Jú
lio Sezar Gomes Ferreira (folhas 866);

• cópia da transcrição completa dos
diálogos por telefone inte-rceptados por or
dem do Meritíssimo Juiz de Direito da 10ª
Vara Criminal da Justiça Federal.

3. ofício à Câmara dos Deputados. requisitan
do-lhe cópia integral dos autos da "Comissão Parla
mentar de Inquérito com afinalipade de investigar
fatos relacionados à pirataria de produtos industriali
zados e sonegação fiscal". (folhas 13).

São Paulo, 6de outubro de 2003. - Álvaro Bu-
sana, Procurador de Justiça.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COMA FINALIDADE DE "INVESTIGAR FATOS
RELACIONADOS À PIRATARIA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ESONEGAÇÃO FISCAL".

(CPI - PIRATARIA)

Ofício n.9231 , 2003-Pres.

Brasília, 10 de setembro de 2003

Excelentíssimo Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça

Protocolado nº 95.574/03
O procedimento em epígrafe teve origem no en

vio pela Meritíssima Juíza de Direito do "Departamen
to de Inquéritos Policiais de São Paulo" de peças in
formativas extraídas de investigaçãosobreas ativida
des criminosas de Roberto Eleutério Lobão, aponta
do como falsário, contrabandista de cigarros, recepta
dor de cargas, extorsionário e corruptor de policias ci
vis e militares paulistas.

Verifica-se do conjunto probatório coligido e en
caminhado, contudo, a notícia do suposto envolvi
mento do atual Delegado Geral de Polícia de São Pa
ulo, Marco Antônio Desgualdo ,como autor de crimes
de corrupção passiva, porquanto ele teria recebido
propinas mensais, em razão do cargo, para impedir
seus subordinados de prender o citado delinqüente
ou lhe obstar o cometimento de ilícitos (Confira depoi
mento de Antônio Fernando de Miranda - folhas
116/120, 136 e conversas telefônicas interceptadas
no inquérito policial nº 2002.34.000.040639-3 por or
dem do Meritíssimo Juiz de Direito da 10ª Vara Crimi
nal da Justiça Federal- folhas 691).

Há, por outro lado, transcrição de diálogo por te
lefone, captado no inquérito policial nº
2002.34.000.040639-3 em razão de ordem do Meri
tíssimo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Justiça
Federal, no qual um dos interlocutores (Luís Carlos
dos Santos, alcunhado de "China") aludiu a indevido
alerta de membro do Ministério Público a respeito de
diligências promovidas para esclarecer os fatos crimi
nosos inicialmente relacionados (folhas 881), o que
permite concluir pela divulgação de dados sigilosos
obtidos, fato, em tese, tipificado como crime pelo arti
go 10 da Lei nº 9.296, de 24 de Julho de 1.996.

Compete, portanto, a essa Augusta Corte a apu
ração de possíveis crimes de corrupção atribuídos ao
agente público acima nomeado (Delegado Geral de
Polícia), porque ele goza de prerrogativa de ser futu
ramente julgado pelo seu Colendo Órgão especial
consoante dispõe o inciso 11 do artigo 74 da Constitui
ção do Estado de São Paulo.

Cabe, ademais, ao Ministério Público paulista
elucidar, em procedimento próprio, a suposta infração
penal imputada ao seu citado integrante, conforme
prescreve o parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.625,
de 12 de Fevereiro de 1.993.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO Este Procurador de Justiça portanto determina
DE SÃO PAULO PROCURADORIA GERAL a extração de cópias de todo o presente feito e a ins-

DE JUSTiÇA tauração de novo procedimento destinado exclusiva-
mente a investigar o ilícito hipoteticamente perpetra
do por mencionado membro do Ministério Público.

Requer, outrossim, de Vossa Excelência, as se
guintes providências:
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negação Fiscal", dirijo-me à presença de Vossa Exce
lência, a fim de solicitar o encaminhamento de docu
mentos e outros elementos que configurem indícios
ou prova material da participação de policiais civis do
Estado de São Paulo em organização criminosa ou
na. prática de crimes, obtidas no âmbito do procedi
mento criminal diverso n.º 2002.34.00.040639-3, con
forme amplamente divulgado pela imprensa nacional.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência
para esclarecimentos ou informações que entender
necessárias.

Atenciosamente, Deputado Luis Antônio Me
deiros, Presidente.

Encaminhe-se ao Presidente da Co
missão Parlamentar de Inquérito criada com
a finalidade de investigar fatos relacionados
à pirataria de produtos industrializados e so
negação fiscal. Publique-se.

Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

GAB - PRESo Nº 30/2004

Recife, 8 de janeiro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
M.D. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Em razão do pedido de Urgência, aprovado pe

los seus pares na Câmara Federal, o Deputado Fe
deral, Júlio Lopes - PPB/RJ apresentou o Projeto de
Lei de nQ 930-2003, o qual "aumenta para 3 (três)
anos o prazo para que as Associações, Fundações e
Sociedades se adaptem ao novo Código Civil, em
função de que o atual prazo se encerra no próximo
dia 10 de janeiro, quando o Congresso Nacional estará
em recesso.

O Novo Código Civil Brasileiro, exige que adap
tação de nossos Estatutos Sociais seja feita através
de assembléia geral, instalada com a presença míni
ma de 1/3 do quadro de associados, (de acordo com
o Parágrafo Único do Artigo 59), o que é impossível,
pois deSde a fundação de nosso Clube, jamais tive
mos este quorum em nossas assembléias.

Outrossim, somos sabedores da existência de
pelo menos três projetos de lei, que alteram e corri
gem este Artigo. Portanto, se aprovada a prorroga
ção, o Congresso Nacional teria tempo para alterar e
corrigir a exigibilidade do quorum.

Portanto. Solicitamos que em função do Pedido
de Urgência, o Projeto seja votado já na próxima ses-

são desta semana, na melhora do direito e da justiça,
o que somos gratos antecipadamente pelo apoio de
V. Exª.

Atenciosamente. - José David Gil Rodrigues
Filho, Presidente.

Clube Internacional do Recife
Praça Clube Internacional, 505, Madalena,
Recife/PE, CEP: 50750-410
Fones: (81) 3227-3245/3445-6255
Ref. GASB-PRES nQ 30/2004, do Clube Interna

cional de Recife, solicitando a inclusão, na Ordem do
Dia, do PL nº 930/2003

Encaminhe-se, por cópia, às lideran
ças Partidárias. Publique-se.

Oficie-se. Arquive-se.
Em 12-2-2004, João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. N~ 43/2004-CN

Bra.sília, 10 de fevereiro de 2004

Exm~ Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lida na sessão do Se
nado Federal realizada nesta data, a Mensagem nº
21, de 2004, do Congresso Nacional, em aditamento
à Mensagem nº 14, de 2004, do Congresso Nacional.

Em anexo, encaminho a V. Exª cópias dos docu
mentos acima.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração.

Senador José Sarney, Presidente do Senado
Federal.

MENSAGEM NQ 70

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 13, de 9 de ja

neiro de 2004, solicito a inclusão na pauta de traba
lhos da sessão legislativa extraordinária da Proposta
de Emenda à Constituição nº 438, de 2001 (nº 57/99
no Senado Federal), que "Dá nova redação ao art.
243 da Constituição Federal", em tramitação na Câ
mara dos Deputados.

Brasília, 10 de fevereiro de 2004. - Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 123 - Supar/C. Civil.

Brasília, 10 de fevereiro de 2004

A SuaExcelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Aditamento a convocação extraordinária
do Congresso Nacional.

Senhor Primeiro Secretário;
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita incluir matéria na pauta de trabalhos da
sessão extraordinária do Congresso Nacional.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

Ata da 1!! Sessão Conjunta (Solene),
em 19 de janeiro de 2004

3'" Sessão Legislativa Extraordinária da 52" Legislatura
Presidêncía do Sr. Inooênoio Oliveira

Presidente José Sarney e a seus familiares nossos
sel'1timentos peja perda dessa pessoa tão emblemáti
ca. que sempre teve o nosso respeito e admiração
pela fa-mília que tão·bem soube constNir 9- tantos ser
vtços tem prGls.tado· ao Pa.ís.

O Presidente- José Sarney estará ·entre nós na
próxima quinta-feira. após a missa de sétimo dia.

Sobre a mesa ato convocatóric: da 3- Sessão
LegislatLvaExtraordinária da 52- Legislatura.

Solicito ao .1 51 Secretário designado. nobre Se-
nador" Romeu Turna. que faça a leitura da mensagem
presidencial.

(Inicia-se a eressão às .12 hcrs$)

O SR. PRESIDENTE (lnoc&ncio Oliveira) - De
claro aberta a sessão solt;1ne destinada à instalação
dos trabalhos da 3- Sessão Legislativa. Extraordinária
da 52- Legislatura.

Sob a proteção de Deus·e .m nOtne do· povo
brasileiro ink:iamos os nossos trabalhos.

Sras. e Srs. Congressistas, esta sessão solene
deveria ser presidida. pelosel,J Presidente titular, Se
nador .José Sarney. Entretanto, como é do conheci
mento de todos; sua mãe. O. Kiola, faleceu na última
sexta-feira. dia 16.

Desta Pt""ssidêricia, representando o pensamen~

to das Sras. e dos Srs. Congressistas. transmito ao
MENSAGEM

N" 14. DE 2004-CN
(Na 13•• ZOO4. lU orilJe_)

~ lida a seguinte mensagem:

.•_ com Nnd.arnento no 1U1:. 57~ f 6". iw.;;iso 11,~ CgDRiNldo. COIaVIXC o Ctm.~
~~.tmaJ. pan.. .,,<;:0 f"'õ'"~.dc:: 1~ de jiUlCUO a 130 4c' fevU'ClrO de 2G04. _ ~ leg*lI;hw ....
G:IlõDaDl"~deJ:it.a-.q. 'SCbre:

1 _. Malêri&:I Ql.:IC~ oS .m. 49'.· inc:iw 1 (tnItD<101. aconsoa OLl atos.
~~qai5» 51 (COlP:pct&lc" priv;au...... da~ dos DcpIRldoos), S2 (COInpC"..encaa
pn.,ab.".. do Senaock> FOÓCI1a.I), 1-66 t~~artralDCDWia)~::l.23 (t1aviçb5 de ~odifUlio-.-..
ed.r::$OQ);"'~)~

2-- Ma~ 'lIi<::lb."'8i1'lW de ut.~ado § I'" <lo lU"t. 64- d.a Co;mniTlli~k.. quo::
<$~-m.~ na Cc~.oN ....>un-.i ou.que "" .. -,__r=::uNaba_ no panado ......,..
oCD.nVo<:ao;:'AQextra~;C

3 ..:. As pTQpD&l~esN;1a;a~~ &n=_

Congresso Nacional
MP 2.22312001 Dfspôe sobre a I.c:u"a de Crédito IInobiliário. a C~a de Crédito

I=obiliário e dá outras providências.
Senado Federal
PLC 74)12003 - Altera dispositivos da Lei n" 5.l72. de 25 de outubro de 1966 -Código
CODlplelDenlar Tributário Nacional, e dá autra5 pcov.id4!'nc.ias~

PEC 2912000
e ape'Dsadas

PLC7112003

PLC 1 O~/.z003

PLC lG7/2003

PLC 113/2003

Introduz modificaç&:s Dá eslrUtw:a do Poder Judiciário.

Regula a """up<:ração judicial. a C'l:trajudicial e a falênaia de devedores
pessoas físicas e jurídicas que ex~ atividade econi'»míca -n:gida pelas
leis comen::iais. e dá outras providências.

Acrescenta parágrafo ao artigo 129. do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal. criando o tipo especial denomfuado
....Violénc:Ía Domestica-.

Dispõe sobre a utUi:zaçào e proteção da "eg~llo nativa do Bioma Mata
AtJ.a..nIica.. e dá out:ras pTDVidêDcias~

Institui regime cs:pccial para alteração estatutária das a.~"iOCiações,.e· altera a
Lei n' 10.406, de 10 deja.neiro de 2002 - Código Civil.

11111'11
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PLS 19512003 Concedc às parturientes o direito à presenÇ2, de um acompanhante dUIllnte
o tnlbalho de pano e o pós-parto imediato. !l,1) âmbito do SistC'ma Único Je
Saúde.

Câmara dos Deputados
MATÉRlAS RELATiVAS ÀREFORMA DO JUDICIÃRlO:
Propostas de Emendas à Constituição: 92/1995. 160/1995, 224/1995. 320119%.
438/1996 e 2512003.
Projetos de Lei: 6.002/1990. 6.125rJ990, 3.93812000, 5.076/2001. 5.91712001,
209/2003 e 416/2003.

PEC 227/2004 Altera os artigos 37.40, 144. 194, 195 e 201 da Constituição F~eral. para
dispor sobre a Previdência Social. e dá oulns provídém:ias. (PEC Para{e!a)

PEC 22812004

PL 4.747/1998

PL 7.0ó8I2f102

PL 7.134/2002

PL 7.26112002

PL 7.49312002

PL 2.39912003

PL 2.49112003

Altera o Sistema Tribu!ário Nacional e dá cutras providências.

Acrescenta artigo ao Código Civil (Lei n': .011, de 1° de janeiro de 1916) e
parágrafo ao art. 129 do Código Penal (Decrelo-Lei n" 2.848. de 7 de
dezembro de 1940)

Dispõe sobre a lraIIsformaçâo de funçõc'> comissionadas em cargos em
comissào no Quadro de Pessoal da Seclelarlll do Tribunal Superior' do
Trabalho e dá outras providências.

Dispõe sobre o Sistema Nacional Ant'drogas; sobre a prevenção, a
repressão e o tratamento: define crimes, ngula o procedimento nos crimes
que define e dá outras providências.

Dispõe sobre a intimação dos representa ltes judiciais dos Estados e do
Distrito Federal.

Cria e transfonna cargos e funções nos Qladros de Pessoal dos Tribunais
Regíonais Eleitorais, destinados às Zonas l:1eitorais.

Alltoriza o Poder Executivo li criar a emprtsa públicadeno~Empresa
Brasileira de Hemoderivados e BiotecnoJ"gia. !lEMOBRAS, e dá outras
providências.

Estabelece Dormas de segurança e mecanismos de fisca\iza.ção de
ati'lidades que envolvam organiSIl1QS gen~~camenttmcdificados - OGM e
seus derivados, cria o Conselho Nacioral de Biossegurança - CNBS,
reestrutura li Comissão Técnica Nacional de Biosscgwança - CTNBio.
dispõe ;ohre a Política Nlldontl! de Bioss!>gu:rnnça e dá outras
providências.

PL 2.4031'2003 Estende os beneficios fiscais concedidos p~lo Decreto-Lei n" 288, de 28 de
fevereiro de 1967. e Decreto-J.ei nO 1.435., de 16 de dezembro de 1975, às
áJClIS pioneiras. zonas de ftol11eisa e 0<.1Ires l<Jl:.alidades da Amazônia
Ocidental e Área de Livre Comércio de MacapálSantana. no Estado do
Amapa.

PL 2.546/2003 Institui normas gerais para licitação e contrataÇão de parceria publico
privada. no âmbito da Administração Públ'ca.

I'L 2.1l52!2l)03 Convalida a Resolução rf 7. de 2002, di I Senado Federal. que unifica as
tabelas de vencimentos básicos e os dl:mais romponentes da estrutura
~ern\lneratória aplicável aos cargos de t:r:'ovimento efetiva integrantes do
Quadro de Pessoal do Senado Federal e dt outras providências.

Publique-se.
Em: .102/0d./oy

Preside', ,e

-_._-- .._.._----------_. ------- -----_ .. _.... - ------_.- . -
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Of. Nº 39/2004-CN

Brasília, 6 de fevereiro de 2004

Exmº Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lida na sessão do Se
nado Federal realizada nesta data, a Mensagem Nº
20, de 2004, do Congresso Nacional, em aditamento
à MensagemNº 14, de 2004, do Congresso Nacional.

Em anexo, encaminho a V. Exª cópias dos docu
mentos acima.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração.

Senador Paulo Paim, 1º Vice-Presidente do se
nado Federal, no exercício da Presidência.

MENSAGEM Nº 20, DE 2004-CN

Mensagem nº 63
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 13, de 9 de ja

neiro de 2004, solicito a Vossas Excelências incluir na
sessão legislativa extraordinária a Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento
nº 2, de 2003-CN, com a finalidade de investigar as si
tuações de violência e redes de exploração sexual de
crianças e adolescentes no Brasil, em tramitação no
Congresso Nacional.

Brasília, 5 de janeiro de 2004. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

Junte ao Processo da Mensagem nº
14, de 2004-CN à publicação

Em 6-2-2004

Aviso nº 109 - Supar/C. Civil

Em 5 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Aditamento à convocação extraordinária
do Congresso Nacional.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelenlíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita incluir matéria na convocação extraordiná
ria do Congresso Nacional.

Atenciosamente, José Dirceu de Oliveira e Sil
va, - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República.

Publique-se.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio nº 249 (SF)

Brasília, 5 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado.

Senhor PrimeirocSecretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara nº 113, de 2003 (PL nº 1.273, de 2003,
nessa Casa), sancionado pelo Excelentíssimo Se
nhor Vice-Presidente da República, no exercício
da Presidência, e transformado na Lei nº 10.838,
de 30 de janeiro de 2004, que "institui regime espe
cial para alteração estatutária das associações, e
altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Código Civil".

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Institui regime especial para altera
ção estatutária das associações, e altera
a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
Código Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caputdo art. 2.031 da Lei nº 10.406, de

10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 2.031. As associações, socieda
des e fundações, constituídas na forma das
leis anteriores, terão o prazo de 2 (dois)
anos para se adaptar às disposições deste
Código, a partir de sua vigência igual prazo
é concedido aos empresários.

................................................... " (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. - Senado Federal, em 28 de janeiro
de 2004, Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Pre
sidente do Senado Federal, no exercício da Presi
dência
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MENSAGEM Nº 23, DE 2004 Aviso nº 93 - Supar/C. Civil.

Fevereiro de 2004

Mensagem nº 54
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comuni

co a Vossas Excelências que acabo de sancionar o
projeto de lei que "Institui regime especial para altera
ção estatutária das associações, e altera a Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil". Para
o arquivo do Congresso Nacional. restituo, nesta
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido
na Lei nº 10.838. de 30 de janeiro de 2004.

Brasília, 30 de janeiro de 2004.

Junte-se ao processado do Projeto de
Lei da Câmara nº 113, de 2003 À publicação

Em 4-2-2004. - Senador Romeu
Tuma, Primeiro-Secretário.

LEI Nº 10.838 ,DE 30 DE JANEIRO DE 2004

Institui regime especial para altera
ção estatutária das associações, e altera
a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Código Civil.

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:

Art. 1º Ocaput do art. 2.031 da Leinº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 2.031. As associações, socieda
des e fundações, constituídas na forma das
leis anteriores, terão o prazo de 2 (dois)
anos· para se adaptar às disposições deste
Código, a partir de sua vigência igual prazo
é concedido aos empresários.

..................................................... "NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 30 de janeiro de 2004; 183º da Inde
pendência e 116º da República.

Em 30 de janeiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Re
pública, no exercício do cargo de Presidente da Re
pública, restitui dois autógrafos do texto aprovado do
Projeto de Lei nº 113, de 2003 (nº 1.273/03 na Câma
ra dos Deputados), que se converteu na Lei nº 10.838
, de 30 de janeiro de 2004.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Pre
sidência da República.

Publique-se. Arquive-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente

Ofício nº 252 (SF)

Brasília, 6 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Comunicação de remessa de matéria à
sanção.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que, aprovado

sem alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, para os fins constantes do art. 66 da
Constituição Federal, o Projeto de Lei da Câmara nº
1, de 2004 (PL nº 7.493, de 2002, nessa Casa), que
"cria e transforma cargos e funções nos Quadros de
Pessoa! dos Tribunais Regionais Eleitorais, destina
dos às Zonas Eleitorais".

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda-Suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 12-2-4. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Oficio nº 255 (SF)

Brasília, 6 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputa.do Geddel Vieira lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 146, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o texto do Acordo sobre o Benefi
cio da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratuita,
entre os Estados Partes do Mercosul, celebrado em
Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 732, de 2003, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Fede
ral, onde tomou o nº 859, de 2003.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda-Suplente, no exercício da Primei
ra-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 146, DE 2004(*)

Aprova o texto do Acordo sobre o
Benefício da Justiça Gratuita e Assistên
cia Jurídica Gratuita, entre os Estados
Partes do Mercosul, celebrado em Floria
nópolis, em 15 de dezembro de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre o

Beneficio da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica
Gratuita, entre os Estados Partes do Mercosul, cele
brado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de fevereiro de 2004. 
Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio nº 258 (SF)

Brasília, 6de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 147, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da Nova Zelândia sobre o Exercício de Atividade Re
munerada por Parte de Dependentes do Pessoal Di
plomático, Consular, Administrativo, Militare Técnico,
celebrado em Wellington, em 3 de outubro de 2001".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.695, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e.aprovado ernrevisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 891 ,de 2003.

Atenciosamente, - Senadora serys Slhessa
renko, Segunda-Suplente, no exerCício da Primei
ra-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2146, DE 2004(*)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Nova Zelândia sobre o
Exercício de Atividade Remunerada por
Parte de Dependentes. do Pessoal Diplo
mático, Consular, Administrativo, Militar
e Técnico, celebrado em Wellington, em
3 de outubro de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Nova Zelândia sobre o Exercício de Atividade Remu-
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nerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo, Militar e Técnico, cele
brado em Wellington, em 3 de outubro de 2001 .

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, noS termos do inciso
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de fevereiro de 2004. 
Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 233/Plen

Brasília, 12 de fevereiro de 2004.

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar, como titulares, as Deputadas Drª Clair
(PT/PR), Neyde Aparecida (PT/GO), os Deputados
Antônio Carlos Biscaia (PT/SP), Leonardo Monteiro
(PT/MG), Paulo Rocha (PT/PA), e Tarcísio Zimmermann
(PT/RS), na Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 438-A, de
2001, do Senado Federal (Trabalho Escravo). Como su
plentes, os Deputados Chico Alencar (PT/RJ), Orlando
Fontazzini (PT/SP), e Zé Geraldo (PT/PA).

Atenciosamente, - Deputado Arlindo China
glia, Líder do PT.

Publique-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF.lGAB.lI/Nº 44

Brasília, 12 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Mauro Benevides passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir

---'---'

parecer à Proposta de Emenda à Constituição 227-A,
de 2004, "que altera os arts. 37, 40, 144, 194, 195 e
201 da Constituição Federal, para dispor sobre a pre
vidência social (PEC Paralela - Alterando a Emenda
Constitucional nº 41/2003 - (Reforma da Previdên
cia), em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de.~stima e elevada consideração. - Deputado
José Borba, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF.lGAB.lI/Nº 45

Brasília, 12 de fevereiro de 2004

A Sua Exce!ência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Sen10r Presidente,
Enc~minho a Vossa Excelência a relação dos

Deputadcs do PMDB, que comporão a Comissão
Externa destinada a "avaliar o estado de calamidade
pública P"ovocado pelas enchentes em vários esta
dos da Rogião Nordeste".

Man;elo Castro
Wilson Santiago
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro

testos de3stima e elevada consideração. - Deputado
José Borba, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 12-2-04. - João P. Cunha, Presi

dente.

OFI GAB/II N º52

Brasília,12 de fevereiro de 2004

A Sua Ex()elência o Senhor
Deputadc- João Paulo Cunha
President9 da Câmara dos Deputados

Sen'lor Presidente.
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos

nomes dos Deputados do PMDB que comporão a Co
missão Edema destinada a averiguar denúncias re
ferentes { interferência na lista de espera de pacien
tes necessitados de transplante de medula óssea no
Instituto f\acional do Câncer.
Titulares
Benjamin Maranhão
Marcelo Castro
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada consideração. - Deputado
José Borba, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 60-L-PFU2004

Brasília, 3 de fevereiro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos

fins, que o Deputado Vic Pires Franco, em virtude de
integrar, como Primeiro-Vice-Presidente, a Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organiza
do, que trata de um dos mais relevantes e agudos
problemas que assolam a sociedade brasileira, au
sentou-se de algumas reuniões das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação e Seguridade
Social e Família, amparado no fato de haver naqueles
órgãos técnicos Parlamentares suplentes, de reno"
mado saber, indicados pelo PFL, perfeitamente aptos
a substituí-lo em qualquer eventualidade.

Atenciosamente, Deputado José Carlos Aleluia,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente

Ofício nº 113-L-PFU04

Brasília, 12 de fevereiro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Propos
ta de Emenda à Constituição nº 438-A, de 2001, do
Senado Federal, que "dá nova redação ao art. 243
da Constituição Federal" (estabelecendo a pena de
perdimento da gleba onde for constada a explora
ção de trabalho escravo revertendo a área ao as
sentamento dos colonos que já trabalhavam na res
pectiva gleba).

Titulares
Abelardo Lupion
José Carlos Aleluia
KátiaAbreu
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado

Atenciosamente, - Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 12-2-04. - João P. Cunha, Presi

dente.

Ofício nº 116-L-PFU04

Brasília, 12 de fevereiro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Tho

maz Nonô para integrar, como membro titular, a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 438-A, de 2001, do Senado
Federal, que "dá nova redação ao art. 243 da Constitui
ção Federal" (estabelecendo a pena de perdimento da
gleba onde for constada a exploração de trabalho es
cravo revertendo a área ao assentamento dos colonos
que já trabalhavam na respectiva gleba), em substitui
ção ao Deputado Onyx Lorenzoni.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 12-2-04. - João P. Cunha, Presi

dente.

OF. LlD. PP. Nº 120

Brasília-DF., 10 de fevereiro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado joão Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, e em aten

dimento ao expediente SGM.lP. nº 247/04, de 5-2-04,
tenho a honra de indicar o Deputado Júlio Lopes, do
PPIRJ, para membro Titular da Comissão Externa
destinada a acompanhar as investigações a respeito
do falecimento do estudante Rômulo Batista de Melo,
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ocorrida no Hospital Público do Município de Maricá,
em decorrência de suposta tortura policial.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
meus protestos de estima e consideração. - Deputa
do Pedro Henry, Líder do PP.

Publique-se.
Em 12-2-2004. - João P. Cunha, Pre

sidente.

OF.PSDB/I/Nº 149/2004

Brasilia, 12 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Átila

Lira e Antónío Cambraia para integrar a Comissão
Externa destinada a avaliar o estado de calamidade
pública provocado pelas enchentes em vários esta
dos do Nordeste.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Junior
Líder do PSDB

Publique-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/L1D/Nº 40/2004

Brasilia - DF, 12 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Col

bert Martins/PPSBA e Geraldo Resende/PPS-MS
para ocuparem as vagas de titular e suplente, respec
tivamente, na Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nº 438-A de 2001 , do Senado Federal,
que "dá nova redação ao art. 243 da Constituição Fe
deral" (estabelecendo a pena de perdimento da gleba
onde for constada a exploração de trabalho escra.vo;
revertendo a área ao assentamento dos colonos que
já trabalhavam na respectiva gleba).

Atenciosamente, - Deputado, Roberto Freire,
Líder do PPS

Publique-se.
Em 12-2-2004, - João Paulo Cunha,

Presidente.

QF/AlPSB/40/04.

Brasília, 11 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

deputado Dr. Evilásio para o cargo de 1º Vice-Líder
da bancada do Partido Socialista Brasileiro na Câma
ra dos Deputados.

Atenciosamente, - Deputado Renato Casa-
grande, Líder do PSB

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 12 de fevereiro de 2004. - João

Paulo Cunha, Presidente

OF/AIPSB/42/04.

Brasília, 11 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em substituição ao deputado Hamilton Casara,

tenho a honra de indicar a Vossa Excelência a depu
tada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) como titular da
Comissão Externa para avaliar, in loco, a situação da
demarcação em área contínua da reserva indígena
"Raposa Serra do Sol", no estado de Roraima.

Atenciosamente, - Deputado Renato Casa
grande, Líder do PSB

Defiro. Publique-se.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha.

Presidente.

OF/AlPSB/43/04.

Brasília, 11 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado joão Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

deputados Isaías Silvestre e Luiza Erundina como ti
tulares da Comissão Especial destinada a proferir pa-
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recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 438-A,
de 2001 , do Senado Federal, que "dá noVa redação
ao art. 243 da Constituição Federal" (estabelecendo a
pena de perdimento da gleba onde for constatada a
exploração de trabalho escravo; revertendo a área ao
assentamento dos colonos que já trabalhavam na
respectiva gleba).

Atenciosamente, - Deputado Renato Casa
grande, Líder do PSB.

Publiq~e-se.

Em 12-2-4- João Paulo Cunha Presi
dente

OF GAB/Nº21-PDT

Brasília, 11 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados Manato e Dr. Rodolfo Pereira para inte
grarem, na condição de Titular e Suplente, respecti
vamente, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
228-A, de 2004, que "altera o SistemaTributário Naci
onal e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva Morei
ra, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 22-PDT

Brasilia, 11 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência· os nomes dos

Deputados Afonso Gil e Severiano Alves para inte
grarem, na condição de Titular e Suplente, respect
zvamente, a Ccmissào Especial destinada a protérir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n
420-A, de 2001, que "altera o art. 37 da Constituiçâo
Federal, para instituir datas e horáriospara realização
de concursos públicos".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva Morei
ra, Líder do PDr.

OF/GAB/I/Nº 23cpDT

Brasilia, 11 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados Alceu Gollares e Manato para Integrarem,
na condição de Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 227-A, de
2004, que "altera os artigos 37. 40, 144. 194. 195 e
201 da Constituição Federal, para dispor sobre a Pre
vidência Social, e dá outras providências"

(PEC Paralela - Alterando a Emenda Constitu
cional nº 41 , de 2003 - Hejórma da Previdência)

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço.- Deputado Neiva Moreira,
Líder do PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 12-2-04 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio 24/PDT

Brasília, 11 de fevereiro de 2004

Á Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, temos a honra de comu

nicar a Vossa Excelência que a Bancada do PDT, em
reuniâo realizada nesta data, decidiu pela indicação do
nobre Deputado Dr. Hélio para exercer a Liderançà do
Partido Democrático Trabalhista nesta Casa.

Outrossim, indicamos o Deputado Pompeo De
Mattos na condição de Primeiro Vice-Líder.

Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço.

Nome
Alceu Collares - Avaro Dias - Davi Alcolumbre

- Dr. Hélio- Dr. Rodolfo Pereira - Enio Bacci ~ Mana
to - Mario Heringer - Neiva Moreira - Pompeo de
Mattos - Prom. Afonso Gil -Severiano Alves.
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Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Nº 28/04

Brasília, 11 de fevereiro de 2004.

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Comunicação de Líder da Bancada

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, que a Bancada do Partido Comunista do
Brasil- PCdoB, escolheu, por unanimidade, o Depu
tado Renildo Calheiros como Líder a partir desta data.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência a expressão de elevado apreço.

ReE'peitosamente, - Deputado Alice Portugal,
Deputado Daniel Almeida, Deputado Inácio Arruda,
Deputado Jamil Murad, Deputada Jandira Feghali,
Deputada Perpétua Almeida, Deputado Renildo Ca
lheiros, Deputado Sergio Miranda, Deputada Va
nessa Grazziotin.

CÂMARA DOS DEPurADOS====================== ==============
ISGM - SECAP (7503) Conferência de Assinaturas;
1 12/212Q04 17:43:41 Página: 001 'I . ~

Proposição: OF. N° 28/04

Autor da Proposição: INDICAÇÃO DE LÍDER DA3ANCADA DO PCDOB

Data de Apresentação: 12/212004

Ementa: Jndicação de Líder

Possui Assinaturas Suficientes SIM

Totais de Assinaturas: IConfirmadas i 005:
r-N-·-C--cf-----',r---.?O.0\'ao 00 erem \
Fora-do Exercício \ 000:
f=tR:-e-p~et.,..id.,...a-s---+\ --õõ{}

~
-.:...,..-------1I'--~..~- =-:J

jllegí'leis 000 1

Assinaturas Confirm:ldas
1 ALICE PORTUGAL PCdoS BA
2 JAMIL MURA0 F'CdeB SP
3 PERPETUA ALMEIDA i::>CdoB AC
4 RENILDO CALHEIROS pedeS PE
5 SÉRGIO MIRANDA PC{\eB MG



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05523

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 33/04

Brasilia, 12 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câm~ra dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 9º do Regimento interno

da Câmara dos Deputados, indico a Vossa Excelên
cia o nome do Deputado Edson Duarte (BA) para Iº
Vice-Lider deste Partido.

Colho o ensejo para renovar minhas expres
sões de apreço e consideração. - Deputado Sarney
Filho, Lider/doPV.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 12-2-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nº 14-PP/2004 - CCJR

Brasília, 11 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 617/2003, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de dezembro de 2003.

Aprove~o o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Publique-se.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

UF. Nº 12-PP/2004 - CCJR

Brasília, 11 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as Propostas de Emen-

da à Constituição nºs 438/01, 232/95, 21/99, 159/99,
189/99 e 300/00, apensadas, apreciadas por este
Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputada Juíza Denise Frossard, Presi
dente em exercício.

Publique-se.
Em 12·2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso nº 3/COEC

Brasília, 29 de janeiro de 2004.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Cãmara dos Deputados

Assunto:. Reconstituição do PL nº 1.231/2003

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, informo

que o Projeto de Lei n.º1.231/2003-do Sr. Sandes
Júnior - que "dispõe sobre o peso da mochila e si
milares a ser transportado pelo estudante" teve de
signado Relator neste Órgão Técnico, o Deputado
Severiano Alves, em 29 de outubro de 2003, que
comunicou a esta Comissão o extravio da pasta de
tramitação.

Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, s.olicito a Vossa Excelên
cia a gentileza de autorizar areconstituição do referi
do projeto.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

Defiro. Publique-se. Oficie-se.
Em 12"2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio nº 1/2004-CEDOS

Brasília, 3 de fevereiro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
A Comissão Especial de Documentos Sigilosos,

na reunião de 16 de dezembro de 2003, deliberou so
bre a desclassificação de documentos sigilosos de
origem interna. Essa atividade, que consiste em tor
nar os documentos ostensivos, não se realizava na
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Câmara dos Deputados desde 1989. Naquela oca
sião, foram desclassificados documentos sigilosos
anteriores a 1959. Assim, coube a esta Comissão a
desclassificação dos documentos a partir daquele
ano, incluindo-se um de 1947, não desclassificado
em 1989.

Em razão disso encaminho a Vossa Excelência,
para conhecimento, a listagem dos documentos des
classificados pela CEDOS na citada reunião.

Respeitosamente, - Deputado Moroni Torgan,
Presidente da Comissão Especial de Documentos Si
gilosos.

DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 20' REUNIÃO DA CEDaS REALIZADA EM 16-12-2003

LISTAGEM GERAL-=:===-==:=--=====-===;---------
1987 CédUlas de VOtação Secreta

Eleições dos membros das ComisSões e Subcomissões da Assembléia Nacional ConstilUinte de 1987~1988;

IV~ail Subcomissâo do Sistema E~eitorale Partidos Políticos;
IV-b) Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de soa Segurança:
tV-e) Subcorriíssào de Garantia. da Conslítuição. Reformas e Emendas;
VI-a) Subcomissão de Princípios Úerais. Intervenção 00 Estado. Regime da Propriedade dO SubSOlo e da. Atividade Econômica;
VI-o) Subcomissão da Que~tãoUrbana e Transporte;
VI~c) Subcome$são ca Politica Agricola e Fundiária e da Reforma Agrária:
Vil) Comissão da Ordem Social;
Vll~a} Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos:
VI1·b} Subcomissão de Saúde. Seguridade e do Maio Ambiente;
VIl.C) Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas. Pessoas Deficientes e MinOfias;
VIII) . Comissão da Familia, da Edúr..açao, da Cultura e Esportes. da Ciência e Tecnologia e da COmunicação;
Vllt~a) $vQcomissão da Educação, Cu~ltlra e Esportes;
VIIl·b) SUbcomissão da Ciência e Tectlologia a da Comunicação;
VIlI..,C) Subcomissão da Família. do Meno!" e do Idoso.

Órgão Prodll'UJr: Assembléia Nacional Constituinte 1987-1988

OJ

Sigilo: secret:o Praw: 15 anos

Irwentàrio n" 1/1987 Secretana Geral da Mesa

COJlJ:S$Xo nx SXI:t.D:l:C.i.Nc%A CONSTl:"l"T]fOA PílUlA JU"R.II:SKHTAlt Il:,'&LATÕlitI:O SOnk'lt AS t)lunJliCXAS CONTJ:DAS !DI KlLTBR.l:A
VXI:CUL,APA PJl:l.o lJoRitAL "O GLOBO.... :ao! EDIÇÃO DO P:tA S 011: ·DJ:ZIt)mJtO. 1!".t.fVOLVENlJO HIQUlRO DA. CASA.

1996 Notas taQuigráficas - Depoimentos ém ComissâD de Sindicáncia (confidenciais}

em 10-12-1996 ~ Oepoentes:
- Paulo Afonso Romano, Secretario de Recursos Hidricos do Ministério do Meio Ambiente, (,los Recursos Hídricos e da Amaz6nia Legal;
~ DeputadO JOÃO LEÃO.

em 11-1:2-1996-Depoentes:
~ Alfmdo Moreira Filho. representante da Construtora AfIOrade Gutierrez;
~ Deputado PEDRINHO ASRÃO;
- Deputado PINHeIRO LANDIM.

Acareação entre o Sr. Alfredo Moreira Filho e o Deputado PEDRINHO ASRÃO. em 11-12~1996.

ÓrXüQ Produ''''': Câmara dos Deputados

S/J'Ii/o: confidencial. Praz,o: 5 anos Legi.s./uriftJ; Resolução nU 29/1993

Of_ n'" 230/1996 Departemenlo de Taquigrafia. Revisão e Redação

RJl:tnlÜO DE L:ín:ERBS

1962 Ala da reunião de Líderes reali~ada em 14-2-1962 (sec:reta). para apreciar R~uerimentodo Deputado TENÓRIO CAVALCANTI e outros. [TI
de 7-2-1962, com peokJo de Sessão Secréta para denunciar os fatos de alto Interesse naclClnal contidOs no aparte 00 Deputado à
exposição dO Ministro SANTIAGO DANTAS sobre politica exterior. na mes.ma data.
Acomp<=nham Declarações de Votos dos Deputados MENEZES CORTES Elo HAMILTON PRADO

Órgii" Produtor: Câmara dos Deputados

Sigiln: Sec~er;.o Prar;m 15 anos

inventário n° 1/1968 Gabinete da Presidência

Legislação: Resolução no;> 2911993 Prazo parD desc/tlsslflruf'Qo: 1978

Ata da reunião de Lideres reaUzada em 304~1962 (secreta). para ap..-eciar Requerimento do Oeputado SALVADOR LOSACCO e outros. [TI
de 27-4~1962.para a rea'izaçao -:te uma Sessão Sec..-eta destinada à apresentação de- d&núncia contra parlamentares QUe reptesentam
os interesses de grupos ecoJiÔo'noos mtemaclonais.

ÓTgâtJ ProJ"tQ,... Câmara dos Deputados

Sigilo: Secreta Pra~(J:15 anos

Inventário nO 1J1968 Gabinete da Presidência

LegisJaçiio: Resolução nO 29/199::3 Pra~ paru d~s"·'IlJ;Sificar4o:1979

DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICAOOS NA 20" REUNIÃO DA CEDaS REALIZADA EM 16-12-2003

LISTAGEM GERAL

P/'azoparu urlsf'la:>:>ifiC'llçiJo: 1978L~~fslaf4o;Resoluç;ão na 29/1993

1947 Ata da sessão realizada em 10-6--1947 (secreta), relativa à denúncia do Deputado FLORES DA CUNHA sobre (.11 "expansionismo" ~
arQ&ntino sob o G-:::JvamoPcron.

~~~~~~:;~~n~~~Oa~~~~d~~~e~=;':~.~~~~~~rI.~~t~i~~6~~:=~:O~~fs;:o~arados Deputados (Df. GP-

Ór.fl;do P,oJ~IO'; Câmara dO$ Deputados

Sigilor Secreto Pruzo: 15 anos

Inventário n° 1/1947 Secretaria Geral da Mesa

1959 Ata da. sessão realizada em ~o-1·1959 (secreta), com a finalidade de discutir- a votação do assunto referente ao artigo 201 do Regimento ITl
Interno, quanto ao acidente provocado por arma de fogo com·~Deputado ARNON DE MELLO.
Acompanha Declaração de Voto do Deputado XAVIER O'ARAUJO e outros.
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ÚgiSlflfiD: Resolução n° 2911993

ÓFg.io !'Tod••", Cêmara dos DepuladOS

Sig119: Secreto Praw: 15anos L~Ki:;lQrãD:Resolução na 29/1993 Pra:O PQrtl ,dnrÚJnlfiLYlflDl 1975

'",,_rio nO 111959 Secretana Geral da Mesa

Atas. das sessôe8 realizadas em 20. 21 é 22 de julho- de 1959 (secretas), para dlscussAo e volação da Emenda Constitucional nO. 22·A. m
de 1958, que outroga o Ululo de Conselheiro da Repúbll-ca aCl6 ex-Presidentes. 'da R~lica, asseguranOO-lhes prerrogativas e vantagens
dos senadores,

ÓJ!'4a Prol/ldim Câmara dos Deputados

SI~ilo: Secreto f+tIzo-: 15 anos

OI. n' 2311959 Se(;(8lalia Geral da Mesa

1964 Ala da sessão r"'zoda em 05-3-1964 (_reta). para conheoer laloo apurados pela Coml..1Io Partamentar de Inquéfilo sobre o caf~. m
Ór/f4o- ProdNtf:lt; Câmara dos Deputados

Sig/l,,: ,Secreto PI'tlt,f}: 15 anos

Inventário n' 111964 Secrelllrta Geral da Mesa

L.g;sJ.rJlo: Resalução n' 2911993

1967 A'ta. da sessão realizada em 2Q:-9:.1961 (secreta), destinácl8 a deliberBr sobre o Parecer nO 10167, da ComissAo Especial destinada a m
apreciar o incidonle enlre os,Deputados NELSON CARNEIRO e SOUTO MAIOR.

Órk4o-'PI'Oi(l,mm Câmara dos DeputadOs

Sigilo: Secreto Prato; 15 anos

Inventáno n' 111967 Secretarta Geral da Mo..

coxtssio I>Z tllJ'ZSA lIAC%ODL

1993 Alas e notaslaquigráficas da B' reunião reali..da em 12-8-1993 ("",,,,,,,da), para di,cuss1io do telTla: PROJETO DA CALHA NORTE· @!]
TROPAS ESTRANGEIRAS NAS FRONTEIRAS 00 BRASIL:
CooYidados:
- A1mirant&-de-Esquadra Mário César Flores, MinlStrn-Chefe da Secretaria de Assun10s Estratégicos da PI'.esfdência d"" RepúbHca:
~. General-de-Brigada Syh.rio Lucas da Gama 1mbuzeifo:
-General-dlHlrigada ca~o, Robef1o Rgue;r_ Uchôa de Moura.

Órgilo ProtlNton Câmara CIos Deputados

S.plo: Reservado PTIl:;tH 2 anos Llgisli1{4t.r,' Resolução n° 2911993 PraZo ptirtl deuÚJsli"jicafdD! 1996

OI. n· 21/1996 Coordenação de Coml_ Pennanentes

DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DE.SCLASSIFICADOS NA 20" REUNIÃO DA CEOOS REALIZADA EM 16-12-2003

LISTAGEM GERAL

COXIsslõ DI BA1iDB

1975 Ata da reuni~ realizada em, 3{)..9-1975 (secreUl), para ouvir Od~manto doDr. Feman40 AgueileQoAbranches. Superintendente ~
Regional dolNPS B Procurador da referida aufarquia,sobre Siua dispensa da Superlntedéncia.

Órgão ProdUlo.,.: Câmara dos Deputados

Sigilo: Secreto hal.O; 15 anos Lellislariln: Resotuçao nto 2911993 PrilWJIflTIl tksc}assfJi~lIfio:- 1991

Inventário n'"' I

coxxsslo -aTUJIA DJ:ST:lw.:DA A J.'%'UARJD'ftO AOS I'U1L1UCS DOS IIOI:TO$ Z I)&SAJlUac::tD08 POLf"1":ICOS APÓS 19", 1IA
LOC.&LJ.u.çlo .DOS SDB RZSTOS ](0:2'1'A:r8.

1992 Notas taquigráficas da 14- reunião realwa em 19..11~1992(reservada). para ouvir o depaimentade Marival Oias Chaves da Canto, ~
Ex-Sargento do EXército Brasileiro .. DO.l..coD~ de São Paulo.

Orgilo PrfldUlf)T,' Câmara dos Depulados

Sigilo: Reaervado PrlJto~2 anos LerlsJaÇaD~Reai:llução rfl29I1993

GT n' 411995 sennço de Comlssõe, Par1amenlare, de Inquérito

Notas laQuigrã1icaS. da n- reunlão realizada: em 17-12-1992 (reservada). para ouvir o depoimento -de Gilb~rto Plõta Soares. Ex..mmtante ~
daAP,

Ól'gilo ProdUM'~ Câmara dos Deputados

Sillifr;:Reservado Prato: 2 anos Legis/afJln: Resolução nO 2911993 PTA:'OPUIYlJ~ssiJiettrdn: 1$95

GT nO 4/1995 5etviço de Comissões Parlamentares de Inquérito

CQMI.SSiO BX'I'UJIA nJ:S'Tt:JUaIlA .. 1tULI:zu'. "IH LOCO- ~ 'tJK 1&VUTNl1:R'TO :t1dU. UtJU.1 .J..'1'01 ".~I:01QdlOa COk ..
lID'l"fcu. DK POSSML n •.ucu DI: I;JmiGIDWJ JUt,. ÁJlD IA!fOKiau~ JiO U'rADO ~Z JlOQ.XKA.

1993 Ata e notas Ulquigréficas da 1- reunião rea:fizada em 26-8-1993. à&10 h (reservada): (]!)
Convid.ados.~

José $idnsy Varas Lemos, Detega<J:o daP01iaa Federal em Roraima:
A1cida Ramos, Alltropolaga.

i I
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ÓrgJOo Produ'(}/': Câmara dos Oeputados

Sif(i/(): Reservado P1'I1'lft: 2 anos úgislllçtlO: Resolução n(>29/1'993

GT n!l'4./1994 Serviço de Comissões Especiais e Extemas

Ata da 2' reunIão realizada em 26-8-1993, às 18h25min (reservada):
Convidados:

José Sidney Veras Lemos, Delegado aa Panci"a Federal em Roraima:
Alcida Ramos. Antropóloga.

Órgão Prod"f(Jr~ Camara das Deputados

SiRi/(l; ReseJ:Vado Pr":.o~ 2 anos LtJ{isi"fÃO; Resolução na 2911993

GT ('1'" 4/1994 SeNlço de comissões Especiais e Externas

DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 20" REUNJÃO DA CEDaS REALIZADA EM 16-12-2003

LISTAGEM GERAL

1993 ~~N~7.'tas taQUlgrâficas da 3- reunião realtzada em 31-8-1993. as 10 h (reservada), para oU\lir o Sr. Cláudio Romero. Presiden1e da @]

O~do huJlrlor: Câmara dos Deputados

Si'gil(J; Reservado

GT n° 411il94

Prato: 2 anos LegislaçiJo: Resolução nC29/1m

Serviço de Comissões Especiais e E>d:emas

PrtrlO pur. dl!SCÚlssificaçdo: 1996

Notas taquigráficas da 4' reunião realizada em 2-9-1993, na Cidade da Boa Vista (audiência reservada).
Convidados:

Aldr Gursen de Miranda. Juiz, ProfesSõr e Pesquisador da Universidade Federal de Moraima;
Crisnel Francisco Ramalho. Presidente do Sindicato Oos Garimpeiros do Estado de f<oraim8.

Órgão Produ.lor: Câmara dos Deputados

Sigilo. Reservado p,.az.~:2 anos lq:isllJção: Resolução nO;> 29/1993 PM;(} para desclaMific4flo: 1996

GT nO 4/1994 Serviço de Comissões Especiais e E.Jd:amas

COIUBSÃO PULAHR:NTU DI: I:NQUi:R.I"1'O PAU. UD'RAJt IRUGULA:R.IDADES NA AK>L:tCA'jÂO DAS vrRns 1)0 ". DISTlLITQ IX)

nlPAl:TlJIl.J:lfTO :o.CI01QL n. OBns CON"l'RA AS SJ:CJ\S tOROCS). SJ::D.t1tOO)IO EST.h!lO-'-'-D""-'-!WII_.._o =
1954 Ata da reunião realizada em 26-5-1964 {secreta). na cidade oe Salvador-BA,a fim de tr;;ar normas para as diligências consequentes do @TI

apurado nos depoimentos das testemunhas ouvidas e na documentação apresentada

Ór~õtl' Pl'odll.um Câmata das Deputados

Sigilo: Secreto Pru:o: 15 anos Legi.uu(iiv: Resoluçâo n° 29/1993 Fraw 'P"ru de~('/assilkaçdQ: 1980

GT noGo 12/1983 Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito

C02lfISBÃO P'.LllI.J.M.J:N"!'J,J; DI: lai'lJuiRlTO PAl1.A VBRIrICl.R. A BITOAÇÃO IDS. 0'01 SE ]f}.'CO::H'nU AB POPULAçõJlS lLTINa!CAS
PELO ItEPR.KSAJRN'TO D. !'D.2HAS :»o lil:STAOO tiS i1CtNAS QUAIS.

1964 Ata da 13' reunião realizada em 11.-.8-1964 (reservada), com o objetivo (ie lXe5taresclar:~dmentos 00 Coronel Hélio Lemos, Chefe dG @]
Gablf1ete do Serviço Nticional de Infúnnação(SN!), a respeito das investigações procediJas pela Comissão.

Orgdo Prodll/O': Câmara dos DeDutados

SiXiJp; Reservado Prar,o: 2 81lOS Legislaçao: Resolução n[ 29/1993 Prato para d~dQ"iSifir:"ÇI1D: 1967

GT n" 1211'983 Servlço de Comissões Parlamentares de trtQlJétilO

1965 Ata da' reunião realizada em 25-3~19B5 (secrela), com anexos: @':!]
01. SUPER 528 de 18-3~1965,encaminhando relatório à CPI e4 filas de gra....açãc referErl1eS à reunião.

Órgão Produtor: Câmara dos Deputados

SiRi/I); Secreto Prmo: 15 anos Legislação: Resolução n' 29/1003 PraZll plJra d,s.classijicQç40.' 1981

GT nO 12J1983 Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito

Ata da reunioo realizada em 28-4-1995 (secreta), com anexOS: êJ
- Ofido n'~ 001/15/1076/65, da 13-4~1965. da Secretaria Geral do Conselho dé Segwranp Nacional;
- Fita de gravaçao.

Órgão Pl'oJ"ÜN': camara dos Deputados

Mgi/o: Secret.o Pra;o: 15 anos Leg;slóff.r'{ro: ResoluçãO n'" 29/1993 Pl'(ltOPil/'4 dl!sC'lllssiflcQfiv: 1981

GT nO 1211983 Servlço de COmissões Panamentares d€: IrlQUérlto

DOCUMENTOS SIGILOSCS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 20" REUNIÃO DA CEDOS REALIZADA EM 16-12-2003

LISTAGEM GEFAL
""CO"Ill=.;:;S1oll="";."A1;;;I.II>WlT==..A1.-;D~.;-;:I1IOO;;;;;;;:iíl:;;cI;;TO;;;-:;;c.UAõDi-ll=";;;.....=....T;==;slISiOQtrl OiWNUAII •• =O-cCO=I1:::.T:::......=:::.-c..:::""""""==c-DO=-=c=o""""""""===,.,.-,b"'.=-
OVIO ): P&DRAS :PR.ECIOS1LS.

1965 Ata da reunião reali;;wda em 27-5-1965 (secreta), para ou'o'ir os depOimentos dos repretentantes elO Côns.ethO dEi Segt..'1'3nÇa Naciol'lBll. [ffi
Depoentes:
Mario Guarita, capilão-<S&-Fragata:
Wilsoo Barcelos da Gama Cerqueira,

Ór.tdo P,..od"wl': Câmara dos Deputados

S,gilb~ Secret.o Pra~(J~ 15 anos úgi.tlaçlid: Resolução n' 29"993 l'NJZ.O/HIT., i/nâIJssificQfàa: 1931

GT n" 1211983 Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito
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COHI••iõ Pu'Lll.lall'rU O:K nlQTíiI.I.'J:'O DI:BTIMUAA. AMJUJl 08 I'ATOS ULA'J:.J.DQ'6 I'KLO DD1;S:'f.t.l1O LU1~ .I,Oft.u.oo:, ..
DJ:8CUJlSO D. SESSÃO DI: U.G16.1iU.

1966 Ata daS- reunião realizada em 2g..6-1966 (reservada), a fim ele deliberar quanto ao assunto que.determinou sua constituição ê!l
[enVQivimento do Oopulado LUIZ BRONZEADO no caoo do roubo do diamante ·007"). .

Ôrg4!o 'PnxiNrv,: Cêmara dos Deputados

SigiJo:Reservado P,Q$: 2 anos Legis/u.çiÜJ: Resolução nQ 29/1,993 Pra~paN tI~§t:lQssfJluç6,,:1969

GT n' 1211983 SefVlço de Comissões Pa~amentares da inqué[Íto

COMISsio PAltLAUJlTna I)IQ:'ODtto pAU. UUJWlAB A'l'I:VIIW)U DA CODAHEU sxnaatiialCA MAJIISU»U li: SUA
IU-nc::r:PAçio • RI:SI'O:MSA8%t.:I:~1 NO Kl:1LCAOO :0111: 'l'f'fOx,os, lfO QUlI:TNlG:t AOS DlTftl:SSJ:S DJ.. aCOMOHIA POIULAR,
IUJ(I)I,U. Ao DJ:SToaçio tIO iKDCADO Da CUtTAIs I: os rATOUS QtrJ:. 7JJPZD:&N A ALTA PROJ)'O":l"VJ:DADJ: :!: A l'ID.çIo nJ:mII.
IOLfTICA U,C:IODL HA I!WÓ'snn Sm&RÓ'RGlCA, DO 'PAís.

1966 D<:lcumentos da 17- reunjão; realizada em 17..;3-1966 {secretos): @!]
~ 01. 66120 de 4-3~196. Banco Central da RepúbHca do Brasil encarnimandoextratos bam;áriosconforme sOlicitado pela CPf;
-Documentos bancários (extratos).

OtJa.: Não disponiveis para divulgação, conforme Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação à Consulta nO 4. de 1995.

Ó,,.,,, P,()fjMt~J'~ Externo

Sigilo: Secreto Pr4:'O: 15 anos hglsJllpJo: Resolução nO 29/1993 PrR:u paTa dr~C'l'fS$ifiCl1\io: 1982

GT· n'll 1211-983 Servlço de comlsS45es Par1amentares de Inquérito

COMISSÃO »~Aa DI: J:lIQu.hZ'l'O J'UA. APURoU rATOS ULA<:IC~S COII A OaOANZu,çlo KiDIO~ TV I: JORlIAL ·0
GtoOBO"Z COX AS aPRESAS BSTU.JlGllRAS D:IUGJ:R'1"EB DU ~:IST"'S "TlO" I "LI:n:·~

1966 Ala da 15- reooião realizada em 22-8-1966. com documentos anexos {secretos); ~
- Pasla contendo exposição. Presidência sobre irregularidades coostaladas I1a Sessão de 22-$-1966. da CPI Time-Life-Gtobo. peto
Dopulado ROBERTO SATURNINO. Presidenle da CPI;
- Relatório parCial do Presidente da comissão de In.estigação instltuida peJa ponaria n' 2218-66. de> Sr. Ministro da Justiça e NegOcios
Interiores:
- Infornlaç'léS apresentadaa pel<> Deputado ROBERTO SATURNlNO.

Qrgao PrtHlutor: Câmara dOS Deputados

Slgilo: Secreto Prazo: 15 anos Úgi$/RÇâu: Resolução nO 2911993 P1'4Zo par. d~sdGrsil/(:Qçd,,:1982

Inventário n.:lo 111969 Gabineleda Presidêm::ia

COM:IBSÃO PUI...IUCm'r.Alt DI IBQotK:tTO IJBSTJ:BU)A A DJdIDDJt OS OBJETIVOS DOS PLARO:B DO IItn.'lSOH' IHSTI'l"D"n PAU
COHS'I'RU.II. o ev.tml LAtJO All.l.ZÔIf1CO.

1968 Atada reunião realizada em 13-8-1968, para ouvir depoimento (sigiloso) do ProfessorOuvir»Q GOuveia da Cunha.

Cópia das notas ta.quigráficas do depoimento.

Órgi.Prod",,,,, Câmara dos Doputados

Sigilo: Sigiloso P,ato: 15 anos Legis/llF'II: Resolução- no 2911993

GT n" 12f1983 Servlço de Comjss6es Parlamentares de Inquento

DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 20" REUNIÃO DA CEDaS REALIZADA EM 16-12·2003

USTAGEM GERAL
COHJ:8B1õ ,P.uu.KDTAII. DI: IHQuia'iiO -nJ:sTIIII.DA A IMsYIW- AS o:asAI Di·Vnui·Di i-IBiieJ. lUaCJ:O:tW., DS KO'fO.JUtS
( .....).
11168 Ata da reuniilo de 11·9-1968 (folhas 18 a 82) com depoimento {resOfVadol do Sr. Marcolto Azeredo Santos. Presidente da Fébr1ca @]

Nociol1a1 de Motores (F.N.M).

Ól'flIIo Prod,.tt)r: Câmara dos DeplJladClS

Sigilo: Reserv.mc Pra:o: 2 anos úgis!aç4o: Resdução n'" 2911993 P,lWJpariZ drscÚJni/lev:tç4D: 1971

lnventarionll- 311968 SeMço de Comissões Par1amentares de lnquérilo

CGKI:8SXõ pAR..I.AIImfTJlJl :DI DiQuDX'%'O :pUA Ul1PJl :IQ.&OrlLU.UI,UlI" 01J'B OCORRa.: 110 lJilSTITtrrO KAt:IOJUL :DI
llaWZ])bC!n. SOCnJ" (XOS. r ISPICI.I.URBT:E 80 snv:tço xiDI:CO-BOB~:tTA~nESse 6.aio.
1968 Atas sucirlta e plena da 19" reunião reallma em 3-5-1958 (saoreta), em Porto Alegre-RS. para OUvifO (jepoi:mento-do Sr. Paulo de '{][I

Assumpção ,Agra•••"'idor do INPS. ~

Órgd.o Produtor: camara dos Deputados

Sigi/,,: S~w;;:reto Pra:.o: 15 anos Legidaç40: ResoIuçao nQ2911993

GT n' 1211983 SaMÇQ de Comi..ões Pa~amentare. de InqUérito

Documentos da 21- reunião (reservados): ~
• Correspondência. de 7 de maio de 1ge8. enviada ao Deputado WALDIR SIMÕES. Pre.~te da CPI do lNPS, pelo Sr. PaUlo da
Assumpção Agra,com cópia da Resolução n,) 267, de 3-8-1965, da JunlalntervenlOl.I do tnstitulo da Aposentadoria ePeosõeS dos
lndustriáriQs.

o,.gdo PTf.Hiuto'" Exlamo

Sig!"lo: Reservado

GT nQ 1211983

PrtI:O: 2 anos Lf"gislaçuu: Resolução n"29/1993

Serviço da Comissões Ftarlamen~res de Inquerito

P1'a:rJ' J)Qrtl i/'SdllssijiC4ri10: 1971

Documentos da 2J- ReUnlia (COnfidenciaIs): ~
- Correspondénda. de 24 de abril de 1968. do Sr. AlOYSIO Costa Tetxeira ao Sr. Francisco Luiz TontIsda Oli\óeira, em resposta aoofloo
IPR~P-376J68,de 19 de março de 1968, do Instituto Nacional de PrevidênciÇl Social:
- Cópia do IPR-P·376168, de 19 de março de 1968. do InslilUlo Naeíonal <le Prevl~cla Soelal, apresentando as observações sobre a
CoorOe.naçâo da Assístênc\a MédIca do Rio Grande 00 Sul.
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Órgão Produtor: Externo

Sigilo: Confidencial

GT n° 1211983

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pra;o: 5 anos Lr:gi.\taçii,,; Resolução nO 29/199-3

Serviço de ~missões Parlamentares de Inquérito

Fevereiro de 2004

Praz,p paro desdtl$$ijicnr;ão: 1974

OOcumentos da 27'" reunião realizada em 22·5·1968 (reservados): (ill
- Corrsspondêncla, de 22~5-1968, do Sr. Francisco Luiz Torres de OlilJeira, Presidente do INPS, ao Deputado ARNALDO PRIETO,
Relator ,da CPI, encaminhan<:Jo infonnaçôes sobre irregularidades qúe estariam ocorrendo no Serviço Regional de Engenharia do INPS.
em Porto Alegre-RS.

Orgàc p"oúuI9r: Externo
Sigilo: Reservado PrrI(;Q: 2 anos Leglslaçdo: Resolução n1) 29/1993 Pra~para desc/assijiclZç4".. 1971

GT n° 1211983 Serviço de Comissões Panameri\2.res de Inquérito.

COMISSÃO l'ULAMIN'l'Alt 01 tNQuiRI:TO D:lSTIHA:CA A VEI.:tPXCAR }. AV,u,Ilt.ÇAO DOS _RBCUaSOS ICJ:IS'rlm'rIS NO nn:rTÓaIO
aCIONAI.. :IK ltATf:R.:tA DE JUNiRI09 DI I:NTBlI.J:SSB PA:RA o DRS::sHVOLV:I:)1ENTO DA ENGRGIA NUCLISAlt.

1970 Ata da: reunião raa:lízada em 13--5-1970 (reservada). ~
- Segunda parte_do depoimento da Ministro Antônio Dias Leíte. assessorado pelo Presidente da Comissão Nacional de E.nergia Nudear.
Or. Hervãsio Carvalho. e do Presidente da Eletrobrás, Engenheiro Mário 8heriflg.

Órgüu Prudutim Câmara dos Deputados

Siglio: Reservado

GT nO 1211983

Pra:(,o~ 2 anos L~gj~laçiJo.. Resolução nO 29/1993

Serviço de COmissões Parlamentares de Inquérito

DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 20' REUN:ÃO DA CEDOS REALIZADA EM 16-12-2003

LISTAGEM GERAL
COMISS1c l'All:r.:AlimHT.AIl: Di IRQOBRIT<>D:BST1:HADA A IRVBSTIGM. AB - ATIVIDADES LIGADAs À I:litIUSTaa F1llUlACltrrtCA D
TODO o "rEUIT6RI.O HACIOIUt.L.

1980 Ara da rel,.lníão realizada em 20·3-1980 (secreta), para ouvira depo.imento do Pr, LUCiano Vieira, Médico Cardiologista. quanto aos l3ZJ
sintomas tllnioos que levaram o Ministro Petrônio Portela à morte.

Órgão PrtHI..tf'r: Câmara dos Deputados

Sigilo.' Secreto Praz,o-: 15 anos L~gi.s'Qçdo:. Resolução nO. 29/1993 PM:t,p para rifsdo5si/icação: 1996

GT nO 12/1983 Serviço de Comissões Parlamentares de !nquérito

COXISSÃO PARLAK!:HTAR. DI: um·uiRlTO DKBTltanA. A INVlB'I'IGA:i. DENÔlICns DE ATOS DI: CO.I.D':PÇÃO (;lUZ TI:R.IAK SIDO
f'aATX~.s NA RS'BJUl,. D.l. ADKIlIXST1Açlo J)1R.KTA B IJllPIll.rt'A DA UNIÃO.

1961 Ata da reunlãore~lizadaem 2-&1'9a1 (secreta). ~

Órgão PP'oduror: Câmara dos Deputados

SlgJü): 'secreta Praz.o: 15 anos Legislação: Resolução nO 29/1993 PrD:9/l0I'O daclassijirYlfip: 1997

GT n° 1211983 SeJ'\/iço de Comissões Parlamentares de Ir'lquérito

consSÃO PULAJlBN'I'Alt n:& INQUÉIU'l'O DISTINADA A INVESTIGAR o B:I:'1'B:RKÍNIQ DI CRUNÇAS I AOOLBSClurrIS.

1991 Ata enotas taquigráficas da 14- reunião realizada em 27-&1991 (reservada). para OlJvir o depoimento da Sra. Alda Marco Antônio, @]
seoretaria do Menor em São Paulo (fls. 10.092 a 10.130).

Órgáo P,.vdllfOI': Câmara dos Deputados

Sigilo: Reservado PI'I1Zo: 2 anos Legi.dafã,~: Resolução 1"1" 29/1993

GT ntl 711994 Serviço de Comissões Partamentares de InquérHo

I+ar.o parI! ;/~clm..sifi('(u;tiu.· 1994

Notas taquigtáficas da 16" reuniâo realizada em 3o-él-1991 (reservada}, em Vitória·ES (fls. 11.477 a11.656): [§]
Depoentes:
- Maria Lopes Freire e Maria da Penha Dias, mães de meninas vítimas de vic.léncia na Cidade de Catiacica;
~ Moacir Rodrigues, Juiz da Infancla e do Adolescente.

ÓrgiJo ProdUto," Câmara dos Deputê:ldos

Sigilo: Reservado 1'Yazo:2 anos Legislação: Resolução nO 29/1993 Prazopsl'a dt:~c1l1ssificufiJO: 1994

GT nO 711994 Serviço de Comissões Parlamentares de lnQuêrilo

Notas taquigráficas da 25- reunião reàtizada em 20-.9-1991 (reservada), para ouvir o depoimenlo de Diga Maria Almeida Câmara. @TI
D&lagada de Polida, Diretora Execuli-va de Policia de Menores de Pernambuco. (fls. 25.0"97 a 25.114)

ÔrgdiJ PrrH1uwr: Câmara dos Deputados

Sigilo: Rese;r;va,.;Lç.1o Pra:.o: 2 anos LegisllJfãr1: Resolução n Q 29/1993 PruUJ parti Je_~da;ssijkffçÀO:1994

GT nQ 7/1994 Serviço de COmissões Parlamentares de Inquérito

Notas taquigráncas da 2e- reuniãorealiuda em 2·10-1991 (res.eiVada), para ouvir o depoimento de Maisa Félix Ribeiro de Araújo, @3]
Delegada de Menores em João Pessoa/flS. (Fls. 32.370 a 32.430)

Órgiio Prodr~tj)r: Câmara dos Deputados

Sigilo: Reservado PrU'l.o: 2 anos Lexis/açiil:': Resolução nP 29/1993

GT nO 711994 Serviço de COmissões Parlamentares de Inquérito

Notas taquigráficas da 31areunião realizada em 7~10--1991 (leSeNada), para ouvir o depoimento de fgnês de Uma. religiosa da Pasloral ~
do MenorlSP. (Fls. 34.570.34.586)

6,.gdf) Prtuluton C.amara dos Deputados

Sigill1: Reservado

GT n~ 711-994

Pra:;tJ: 2 anos LegisloçlÍo: Resolução n° 2911993

Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito

Prazo fHJfa df!sdassijicllçdo: 1994
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DOCUMENTOS SIGILOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 2Q" REUNIÃO DA CEDaS REALIZADA EM 16·12·2003

LISTAGEM GERAL

1991 Notas taqUigráfi""sda reunião reaiizada em 23-10-1991 (rosentilda), para ouvir o depoimento da DorivanMalias Tolos, Advogado. l:El
(Fls. 36.049 a 31W71)

Ó'tliJo ProdutM:Cêmara dos [)eputad06

Sigilo: Reservado Prazo: 2 anos úglsl4plD: ResOlução nO 2911993 h4:1J.fHJrtl d~sC14ssJJkIlr8o:1'994

GT n' 711994 Serviço de Comissões Parlllmonlaros de Inquértto

coNtsâXõ J:.AIlLAIlDTAR D~ J:lIQoi:R.x':O DKSTIilQDA. A ZMVliS'1'XOlta AS O"IQDS~ CAlJ'SA1 J: co.8~abcns DA vXO:LLícu 110
CJUíOO Jlu.sXL.n.o~

1992 Notas taquigráficas da 37' rounião realizada em 12-3-1992 (raseNada). na Cldado do SlIo lufslMA, pera lomar dopoimento dos ~
trabalhadores rurais torturados:

Francisco Sodró dos Santos (POvoadO Santa Rlla);
Pedro PerfJira dos Santos (levada);
Brás da Conceição (São João das Neves).

Ó,gH~ Produtor: camara dos Deputados

,'iigi/o: Reservado Prazo: 2 anos L~gfslQf4o: Resolução nO 2911993 PrazopaN drsclass~f,)(J.. 1995

GT n' 111994 Serviço da Comissões Parlamentares de Inquéfito

Notas taQuígráficas da 39" reunião realizada em 16-J..1992 (reservada). na Cidade de ImperatrizJMA: rnJ
D=n7~e~sUnção Batista. Lavrador (COnflito São Jorge}; rn::I
Valdinar Pereira Barros, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz·MA

Orgdo Produ/OI'; CAmara dos Deputados

Sigil(}: Reservado Pra;o: 2 anos úgl51aÇfJo: Resolução nO 29/1983 Prrn.o parti JesdQfs1jicilS.lJ~ 1995

.GTno ·1/1994 Serviço de Comissões Parlameotaresde Inquérito

Notas taquigráficas da 41& reunião realizada em 19-3-1992 (reservada}, na Cidade de AraguainalTO. para ouvir Q depoimanlo da ~
Professora Rosimar Mondes Silva. Pros<lenle do Sindicato dos Professor.. do Aragusina-TO.

Órgilo hodllum Câmara dos·Deputados

SigIlo: Reservado Prl1Zb: 2 anos L~gJslar4o:Resolução nG 29/1993 Pra:opara de.t;cllljSIJkdÇ4tJ: 1995

GT n' 1/1994 Serviço de ComiSSli<ls Partamenta... de Inquérito

COXIsSlõ PUt.AHB!r.rU D. DlQuiIlrTODBSTmADA A X1IVU'I'l:GAI. ll'QSSÍvaxs IRUGO'taAR7DADIS. aro ~.OCI:SSO D.
PJ:XVATI:h.çio nA VASI' ..

1992 Nolas taquigrãficas da reunião realizada em 2~9-1992 (resenrada). para discussão sobre a quebra de sigilo bancário, l]!J

Órgão Prodlllor;.camara dos Deputados

S/gUo: Reservado Pratot2 anos Legislflrlu: Resoluçao nQ 2911993

GT rfI 6/1994 SeflAço da Comissões Parlamentares de Inquérito

Notas taqulgráficas da raL<1lão realizada em 3-!H 992 (reservada). Votação de fOquertmentos.

Ó,po PriNJWtm Câmara dos Deputados

Sigilo: Reservado Praz.l1; 2 anos Legish,iil1: Resolução na 29/1993

GT n' 611994 Serviço do Comissões Partamenta... de Inquérito

Notas taquigráficas das rauniões realizadas em 09/09/1992 (reservadas); @]
-.manhã: com o objetivo de decidir normas eprocedimentos referentes à quebra de Sigilo;
- ta"'o: para disCUSSão da proposta do Deputado LUIZ SALOMÃO eoIiMando quebra de sigilo banCllrto. eo Banco Central. """tivamente
às contas de p,essoas físicas e juridicas referidas em I'eunilo anterior. Aprovação derequerimer.to para fixação de prazo paratat

Ó,gão PrviIU/fJT; Câmara dos Deputados

Siw:ilo:ReservadoPr!lw: 2 anDS LegWUfiio: Resolução nll 2911993

GT nO 6/1994 Servíço·de Comissões Parlamentares de InQuérito

PrJl:t'jHlrtI desclusslflcllf4o: 1995

DOCUMENTOS SIGilOSOS TEXTUAIS

DESCLASSIFICADOS NA 20" REUN.IÂO DA CEDOS REALIZADA EM 16-12·2003

LISTAGEM GERAL
00IlI89iõ PUIaaJID"l'AI. DI J:RQV'hI'l''O D_S't'DlADA la APlJUI. UBRO)l8UILIWWI: i'1:LA., UPLOiAÇlO I :P:ROSTt'1'DXÇlõ :l:lIJ"A2ITO
.rovdZL_

1993 Notas taouigráficas do reuniões (rasarvadas):
em 9-11·1993. na Cidade de Natal-RN:
- reunião nP'414 - DepOentes não iden:tificados;
- reuniao.no415 - Depoentes:

Hercidas Dantas de Amorim. pai de menor explorada;
Francisco Duarte Guimarães. Edllor-ehefe do "Jornal de Natat*:
Antonio JácamJ. Deputado Estadual;
Nelson Freira, Deputado Estadual.

em !l-11-1993. na Cidade da A1lami....PA: '
- reunião: nO 486193 • Oepoenle: Ang8lila Pinheiro de Farias. mâe de menor desaparecido em 7-4~1994

em 7-4-1994:
• reuni!O O· 149194 - Depoentes e ..,"o\listador não Identltlcadoll.
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Prato por" desclassifrcaçíIo: 1996

Inquérito policial n" 085/96-DIG· Exame em película cinematogràficas relacionada com os artigos 214 e225, § 1", 11, 247, 11 e234 do
CP8 • Instituto de Criminalistica do Departamento Estadual de Policia Científica. SSf'/SP (encaminhado paio Procurador Munir Cury
Depoente. em 1"-9-1993).

Órgão ProdIiIOr: Camara dos Deputados

Sigilo: Reservado Prazo: 2anos Legislaçã.,; Resolução n' 2911993

GT n' 511995 Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito

Brasília, 16 de dezembro de 2003
Publique-se.
Em: 1.11 ar1fo ~

Presidente

Ofício nº 03/03

Brasília, 12 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor
Dep. João Paulo Cunha
Presidente da Câmara Federal

Senhor Presidente,
Tem o presente por finalidade solicitar vossos

préstimos no sentido de providenciar a troca de meu
nome parlamentar de Pastor Jorge para Jorge Pinhei
ro.

Sem mais para o momento renovo votos de esti
ma consideração,- Pastor Jorge, Deputado Federal
PUDF.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 12-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 12 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelêncià o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Esta
do do Maranhão.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Eliseu
Moura, (PP/MA).

Publique-se, nos termos do artigo
241, inciso 11, do RICO.

Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 12-2-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

São Luis (MA), 12 de Fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Digníssin"o Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senlor Presidente,

Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa
Excelência que, nesta data, assumi o cargo de Secre
tário Muricipal de Assuntos Políticos da Prefeitura
Municipal de São Luís - MA, conforme Ato de Nome
ação devidamente publicado, bem como respectivo
Ato de Posse. também em anexo.

Comunico, ainda, que opto pelos subsídios da
Câmara ("OS Deputados.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Exce
lência prCtestos de consideração e apreço. - José
Guimarãlls Neiva Moreira, Carteira de Identidade
ParlamenTar nº 77.
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Nos termos do artigo 56, inciso f, da CF, clc artigo 235, inciso IV, do RICO,
considere-se afastado a partir desta data. Publique-se. Convoque-se o respectivo
suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.
Em: 12/02/04

Presidentlt
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Assinaturas Confirmadas

1 - ALBERTO FRAGA (PTB - DF)
2 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
3 - ALCESTEALMEIOA (PMDB - RR)
4 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
5 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
6 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
7 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
8-ALMIR SÁ (PL- RR)
9 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
10 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
11 - ANDRÉ ZACHAROW (PP - PR)
12 - ANTÔNIO CARLOS 81FFI (PT - MS)
13 - ARACELY DE PAULA (PL - MG)
14 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
15 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)
16 - ARNON BEZERRA (PTB - CE)
17 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
18 - ÁTILA liNS (PPS -. AM)
19 - BARBOSA NETO (PSB - GO)
20 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
21 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
22 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
23 - BOSCO COSTA (PSDB - SE)
24 - CABO JÚLIO (PSC - MG)
25 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
26 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP)
27 - CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA)
28 - CIRO NOGUEIRA (PFL - PI)
29 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
30 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
31 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
32 - CORONEL ALVES (PL - AP)

"Art. 15. É vedada a cassação de direi
tos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:

Acrescenta inciso ao art. 15 da
Constituição Federal, prevendo a perda
ou suspensão de direitos políticos na hi
pótese de mudança de domicílio eleitoral.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Proposição: PEC-231/2004
Nº 231, DE 2004 Autor: ELlSEU PADILHA E OUTROS

(Dos Srs.Eliseu Padilha e outros) Data de Apresentação: 28/01/2004

Ementa: Acrescenta inciso ao art. 15 da Constitui
ção Federal, prevendo a perda ou suspensão de di
reitos políticos na hipótese de mudança de domicílio
eleitoral.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:180
Não Conferem:5
Fora do Exercício:O
Repetidas:4
lIegíveis:O
Retiradas: OAs Mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1Q O art. 15 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido com o seguinte inciso VI:

VI - mudança de domicilio ou inscrição
eleitoral para outro município, por titular de
mandato eletivo, em relação à unidade polí
tica administrativa de origem. (NR)"

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição que ora
submetemos à reflexão dos ilustres Pares visa a im
primir maior rigidez e probidade ao processo eleitoral.

A renúncia de cidadania em relação à unidade
de origem, por parte daqueles que promovem a mu
dança, com o flagrante objetivo de se candidatar no
novo domicílio eleitoral, deve derivar, por questão de
ética, na perda dos direitos políticos, e do mandato
em razão deles exercido, na origem.

Não há cobertura lógica e de princípios para o
exercício de dupla cidadania, como, por exemplo, o
Prefeito que muda o domicílio eleitoral para candida
tar-se em município diverso e continua no exercício
do mandato de Prefeito do município de origem.

Pelas razões precedentes e certos da importân
cia da medida, aguardamos a sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2004. 
Deputado Eliseu Padilha.
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33 - DARCI COELHO (PFL - TO)

34 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
35 - DELFIM NETTO (PP - SP)

36 - DERVAL DE PAIVA (PMDB - TO)
37 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)

38 - DIMAS RAMALHO (PPS - SP)
39 - DR. BENEDITO DIAS (PP - AP)

40 - DR. HELENO (PP- RJ)

41 - DR. HÉLIO (PDT - SP)

42 - DR. PINOTTI (PFL - SP)

43 - DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
44 - DURVAL ORLATO (PT - SP)

45 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
46 - EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ)

47 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
48 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
49 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
50 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)

51 - EDUARDO SEABRA (PTB - AP)

52 - ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)

53 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)

54 - ENÉAS (PRONA - SP)
55 - ENIO TATICO (PTB - GO)

56 - ÉRiCO RIBEIRO (PP - RS)
57 - EUl\líCIO OLIVEIRA ( - )
58 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
59 - FERNANDO GABEIRA (SPART. - RJ)

60 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)

61 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)

62 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)

63 - GERSON GABRIELLI (PFL - BA)
64 - GIACOBO (PL - PR)
65 - GILBERTO KASSAB (PFL - SP)
66 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
67 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
68 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
69 - HAMILTON CASARA (PSB - RO)
70 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
71 - HENRIQUE AFONSO (PT - AC)
72 - HENRIQUE FONTANA (PT - RS)
73 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
74 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
75 - IVAN RANZOLlN (PP - SC)
76 - JAOER BARBALHO (PMOB - PA)

77 - JAIR BOLSONARo. (PTB ~ RJ)
78 - JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
79 - JOÃo. ALMEIDA (PSDB - BA)
80 - JOÃO CASTELO (PSDB - MA)
81 - JOÃO CORREIA (PMDB- AC)

82 - JOÃO FONTES (SPART. -- SE)
83 - JOÃO LEÃO (PL ~ BA)

84 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG)
85 - JOÃO MATOS (PMDB- SC)

86 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
87 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
88 - JORGE GOMES (PSB ~ PE)
89 - JOSÉ IVO SARTORI(pMDB '-- RS)

90 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
91 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
92 - JOSÉ PRIANTE (PMOB-PA)
93 - JOSÉ THOMAZ NONô (PFL ~ AL)
94 -JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)

95 - JUíZA DENISE FROSSARO(PSDB - RJ)
96 -JÚLIO DELGADO (PPS - MG)

97 - JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
98 - JURANDIRBOIA(PSB-AL)
99 - KELLY MORAES (PTB - RS)
100 - LÉOALCÂNTARA(PSOB - CE)
101 - LEONARDO MAnOS (pV- MG)
102 - LEÔNIDAS CRISTINO(PPS - CE)
103 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
104 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
105 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
106 - LUIZ BITIENCOURT(PMOB - GO)
107 - LUIZ CARLOS HAULY (PSOB - PR)

108 - LUIZ CARLOS SANTOS (PFL - SP)
109 - LUIZ COUTO (PT - PB)
110- LUIZ PIAUHYLlNO (PTB - PE)
111 -LUIZ SÉRGIO (pT - RJ)
112 - LUIZA ERUNOINA (PSB - SP)
113 - MARCELO CASTRO (PMOB - PI)
114 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
115 - MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP - MG)
116 - MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS)
117 - MARIA HELENA (PPS - RR)
118 - MARIA LUCIA (PMOB.-'- RJ)
119 - MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP)
120 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
121 - MÁRIO NEGROMONTE(PP - BA)
122 - MAURO BENEVIDES (PMOB - CE)
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123 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
124 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
125 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
126 - MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ)
127 - MORONlTORGAN (PFL - CE)
128 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
129 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
130 - NEY LOPES (PFL - RN)
131 - NILTON BAIANO (PP - ES)
132 - OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL)
133 - ONYX LORENZONI (PFL - RS)
134 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
135 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
136 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
137 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
138 - PAULO BAUER (PFL - SC)
139 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
140 - PAULO DELGADO (PT - MG)
141 - PAULO FEIJÓ (PSDB- RJ)
142 - PAULO LIMA (PMDB - SP)
143 - PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
144 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
145 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
146 - PEDRO IRUJO (PL - BA)
147 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
148 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
149 - PROMOTOR AFONSO GIL (PDT - PI)
150 - RICARDO BARROS (PP - PR)
151 - RICARDO FIUZA (PP - PE)
152 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
153 - ROBÉRIO NUNES (PFL - BA)
154 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
155 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
156 - ROMMEL FEIJÓ (PTB - CE)
157 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
158 - RUBINELLI (PT - SP)
159 - SANDRO MABEL (PL - GO)
160 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
161 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
162 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
163 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
164 - SUELY CAMPOS (PP - RR)
165 - TADEU FILlPPELLI (PMDB - DF)
166 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
167 - TETÉ BEZERRA (PMDB - MT)
168 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
169 - VADINHO BAIÃO (PT - MG)

-~---'---'---

170 - VIC ENTE ARRUDA (PSDB - CE)
171 - VIC ENTE CASCIONE (PTB - SP)
172 - VIUv1AR ROCHA (PFL - GO)
173 - WAGNER LAGO (PP - MA)
174 - WALTER FELDMAN (PSDB -SP)
175 - WANDERVAL SANTOS (PL - SP)
176 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
177 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
178 - WIl.SON SANTIAGO (PMDB - PB)
179 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
180 - ZÉ UMA (PP - PA)

Assinaturas que Não Conferem

1 - ANIVALDO VALE (PSDB - PA)
2 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
3 -ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
4 - TATICO (PTB - DF)
5 - ZARA.TTINI (PT - SP)

Assinaturas Repetidas

1 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
2 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
3 - MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ)
4 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício nº 12/2004

Brasília, 30 de janeiro de 2004

A Sua Se-lhoria o Senhor
Dr_ Mozalt Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senlor Secretário-Geral:
Cornunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda il Constituição do Senhor Deputado Eliseu
Padilha eoutros, que "Acrescenta inciso ao art. 15 da
Constituição Federal, prevendo a perda ou suspen
são de di-eitos políticos na hipótese de mudança de
domicílio::leitoral", contém número suficiente de sig
natários, ,constando a referida proposição de:

180 Assinaturas confirmadas;
5 Assinaturas não confirmadas;
4- Assinaturas repetidas.
Ater ciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe_
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políti
cos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos
de:

I - cancelamento da naturalização por senten
ça transitada em julgado;

11 - incapacidade civil absoluta;

111 - condenação criminal transitada em julga
do, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos im
posta ou prestação alternativa, nos termos do art.5º,
VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do
art.37, § 4º

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
entrará em vigor na data de sua publicação, não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data
de sua vigência.

* Artigo com redação dada pela Emenda Cons
titucional n!! 4, de 14/09/1993.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
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;

11 - do Presidente da República;
111 ~ de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela. maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-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 númerode ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente aabolir:

I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- 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.

SUBSEÇÃO til
Das leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República,
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superi
ores, ao Procurador-Geral da República e aos cida
dãos, na forma e nos casos previstos nesta Consti
tuição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:

1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:
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a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoalda administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabili
dade e aposentadoria;

* Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 18, de 05/02/1998).

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública, observado o disposto no
art.84, VI;

* Alínea e com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 11/09/2001.

f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabili
dade, remuneração, reforma e transferência para a
reserva.

• Alínea f acrescida pela Emenda Constitucio
nal nº 18, de 05/02/1998.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito por, no mínimo, um porcento do ele
itorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 232, DE 2004

(Do Sr. Eliseu Padilha e outros)

Modifica o inciso I do art. 208 da
Constituição Federal, visando tornar o
ensino médio obrigatório e gratuito, su
primindo o inciso 11 e renumerando-se os
demais.

(Apense-se esta à Pec nº 210/2003.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da

Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1º O inciso I do art. 208 da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido com a seguinte
redação, suprimido o inciso II e renumerados os de
mais:

"I - ensino fundamental e médio obri
gatórios e gratuitos, assegurada, inclusive,
oferta gratuita para todos os que a eles não
tiverem acesso na idade própria;

II - Suprimido" (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição que ora
submetemos à reflexão dos ilustres Pares visa tor
nar o Ensino Fundamental e Médio obrigatórios e
gratuitos, diferentemente do que ocorre hoje, onde a
obrigatoriedade do Estado limita-se apenas ao Ensi
no Fundamental.

A importância de se ampliar a oferta do ensino
médío é hoje, inquestionável, em razão desse seg
mento ter apresentado os maiores indices de au
mento de matriculas da última década. Embora, à
medida que o fluxo de alunos no ensino fundamen
tai se regularize, a demanda do ensino médio tende
a aumentar, uma vez que muitos daqueles que con
cluem o ensino fundamental não têm tido condições
de prosseguir seus estudos, seja em razão da falta
de oferta de vagas pelo Poder Público, seja devido
à necessidade de ingresso imediato no mercado de
trabalho.

O ensino médio, assim como a educação in
fantil e o ensino fundamental, integra a educação
básica, cuja finalidade, nos termos do art. 22 da
LDB, é "desenvolver o educando assegurando-lhe
a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores". Nada mais jus
to, portanto, que o Estado garanta essa formação
básica a todos os indivíduos que a ela tenham direi
to, inclusive àqueles qlle a ela não tiveram acesso
na idade própria.

Por esta razões e certos da importância da
medida ora proposta, aguardamos a sua aprova
ção.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado
Eliseu Padiiha.
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Confirmadas 181
Não Conferem 5
Fora do Exercício -
Repetídas 2
Ilegíveis -
Retíradas -
TOTAL 188
MíNIMO 171
FALTAM -

Relatório de Verificação de Apoiamento
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 232/04

Proposição: PEC-23212004
Autor da Proposição: ELlSEU PAOILHA
Data de Apresentação: 28/1/2004
Ementa: Modifica o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, visando

tornar o ensino médio obrigatório e gratuito. suprimindo o inciso
11 e renumerando-se os demais.

Possui Assinaturas Suficientes; SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

N° Nome do Parlamentar Partido UF

1 Adelor Vieira
2 Alberto Fraga
3 Alberto Goldman
4 Alceste Almeida
5 Alceu Collares
6 Alexandre Cardoso
7 Alice Portugal
8 Almeida de Jesus
9 Almir Sá

10 Aloysio Nunes Ferreira
11 André Luiz
12 André Zacharow
13 Anivaldo Vale
14 Antônio Carlos Biffi
15 Aracely de Paula
16 Ariosto Holanda
17 Arnaldo Faria de Sá
18 Asdrubal Bentes
19 Átila Lins
20 Barbosa Neto
21 Benedito de Lira
22 Beto Albuquerque
23 Bismarck Maia
24 Bosco Costa
25 Carlos Santana
26 Celso Russomanno
27 César Bandeira
28 Ciro Nogueira
29 Cleuber Carneiro

PMDB
PTB
PSDB
PMDB
PDT
PSB
PCdoB
PL
PL
PSDB
PMDB
POT
PSDB
PT

Pl
PSOB
PTB
PMDB
PPS
PSB
PP
PSB
PSDB
PSDB
PT
PP
PFL
PFL
PFL

SC
DF
SP
RR
RS
RJ
BA
CE
RR
SP
RJ
PR
PA
MS

MG
CE
SP
PA
AM
GO
AL
RS
CE
SE
RJ
SP
MA
PI
MG
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30 Colbert Martins PPS
31 Coriolano Sales PFL
32 Coronel Alves PL
33 Darci Coelho PFL
34 DarcísiO Perondí PMDB
35 Derval de Paiva PMOB
36 Dilceu Sperafico PP

37 Dimas Ramalho PPS
38Dr. Benedito Dias PP
39 Dr. Heleno pp
40 Dr. Hélio POT
41 Dr. Pino!!i PFL
42 Dr. Ribamar Alves PSB
43 Durval Orlato PT
44 Edmar Moreira PL
45 Edson Ezequiel PMDB
46 Eduardo Cunha PMDB
47 Eduardo Gomes PSOB
48 Eduardo Paes PSOB
49 Eduardo Sciarra PFL
50 Eduardo Seabra PTB
51 Elimar Máximo Damasceno PRONA
52 Eliseu Padilha PMDB
53 Enéas PRONA
54 Enio Tatico PT8
55 ÉriCO Ribeiro PP
56 Eunício Oliveira
57 Fábio Souto PFL
58 Fernando de Fabinho PFL
59 Fernando Gabeira S.PART.
60 Francisco Turra PP
61 Gastão Vieira PMDB
62 Gerson Gabrielli PFL
63 Giacobo PL
64 Gilberto Kassab PFL
65 Gilberto Nascimento PMDB
66 Givaldo Carimbão PSB
67 Gonzaga Mota PSOS
68 Gustavo Fruet PMDB
69 Hamilton Casara PSB
70 Helenildo Ribeiro PSOB
71 Henrique Fontana PT
72 Hom"tro Barreto PTB
73 Inaldo Leitão PL
74 Ivan Ranzolin PP
75 Ivo José PT
76 Jader Barbalho PMOB
77 Jair 80lsonaro PTB
78 Janete Capiberibe PSB
79 João Almeida PSOB
80 João Castelo PSDB

BA
BA
AP
TO
RS
TO
PR
SP
AP
RJ
SP
SP
MA
SP
MG
RJ
RJ
TO

RJ
PR
AP
SP
RS
SP
GO
RS

BA
BA
RJ
RS
MA
BA
PR
SP
SP
AL
CE
PR
RO

AL
RS
TO
PB
se
MG
PA
RJ
AP
BA
MA
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81 João Correia
82 João Fontes
83 João Leão
84 João Magalhães
85 João Matos
86 João Paulo Gomes da Silva
87 Jonival Lucas Junior
88 Jorge Gomes

89 José Carlos Araújo
90 José Ivo Sartori
91 José Militão
92 José Priante
93 José Thomaz Nonô
94 Josué Bengtson
95 Juiza Denise Frossard

96 Júlio Delgado
97 Júlio Redecker
98 Jurandir Boia
99 Kelly Moraes

100 Léo Alcântara
101 Leonardo Matlos
102 Leônidas Cnstino
103 Lindberg Farias

104 Luciano Castro
105 Luciano Zica
106 Luis Carlos Heinze

107 Luiz Carlos Hauly
108 Luiz Carlos Santos

109 Luiz Carreira
110 Luiz Couto
111 Luiz Sérgio

112 Luiza Erundina

113 Lupércio Ramos
114 Marcelo Castro
115 Marcelo Ortiz

116 Márcio Reinaldo Moreira
117 Marc~s de Jesus
118 Maria do Rosário
119 Maria Helena
120 Maria Lucia
121 Mariângela Duarte
122 Mário Heringer

123 Mário Negromonte
124 Mauro Benevides

125 Max Rosenmann
126 Mendes Ribeiro Filho
127 Mendonça Prado
128 Miguel de Souza
129 Moreira Franco
130 Moroni Torgan
131 Mussa Demes

PMDB

S.PART.
PL
PMDB
PMDB
PL
PTB

PSB
PFL
PMDB
PTB
PMDB
PFL
PTB

PSDB
PPS
PSDB
PSB
PTB
PSDB
PV
PPS
PT
PL

PT
PP

PSDB
PFL
PFL

PT
PT

PSB
PPS
PMDB
PV
PP

PL
PT
PPS
PMDB
PT
PDT

PP
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PL
PMDB
PFL
PFL

illlllf II

AC

SE
BA
MG
SC
MG
BA
PE
BA
RS
MG
PA
AL
PA

RJ

MG
RS
AL
RS

CE
MG
CE

RJ
RR

SP
RS
PR

SP

BA
PB
RJ

SP
AM
PI

SP
MG

PE
RS
RR
RJ
SP
MG
BA

CE
PR
RS
SE
RO
RJ
CE
PI
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132 Nelson Trad PMDB
133 Ney Lopes PFL
134 Nilton Baiano pp
135 Olavo Calheiros PMDB
136 Onyx Lorenzoni PFL
137 Orlando Oesconsi PT
138 Osmar Serraglio PMDB
139 OSÓriO Adriano PFL
140 Paulo Bauer PFL
141 Paulo Bernardo PT
142 Paulo Delgado PT
143 Paulo Feljó PSDS
144 Paulo Lima PMDB
145 Paulo Magalhães PFL
146 Pedro Chaves PMOR
147 Pedro Fernandes PTS
148 Pedro Irujo PL
149 Pedro Novais PMDB
150 Philemon Rodrigues PTS
151 Promotor Afonso Gil POT
152 Ricardo Barros PP
153 Ricardo Fiuza PP
154 Ricardo Izar PTB
155 Robério Nunes PFL
156 Roberto Balestra pp
157 Roberto Gouveia PT
158 Rommel Feijó PTB
159 Rubinelli PT
16Q Sandro Mabel PL
161 Saraiva Felipe PMDS
162 Sebastião Madeira PSDS
163 Sérgio Miranda PCdoS
164 Sêvenano Alves PDT
165 Simão Sessim PP
166 Suely Campos PP
167 Tadeu Filippelli PMDB
168 Takayama PMDB
169 Teté Bezerra PMDB
170 Thelma de Oliveira PSDB
171 Vicente Arruda PSDB
172 Vicente Cascione PTB
173 Vilmar Rocha PFL
174 Wagner Lago PP
175 Walter Feldman PSDS
176 Wanderval Santos PL
177 Wasny de Roure PT
178 Wellíngton Roberto PL
179 Wilson Santiago PMDB
180 \/Vladimir Costa PMDB
181 Zé Lima PP
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RJ
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BA
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Nome dOParlamentar Partido UF

1 Carlos Dunga
2 HenriqueAfonso

3 Isaías Silvestre
4 Tatico
5 Zarattini

Assinaturas Repetidas

Nome do Parlamentar Partido UF

PTB PB
PT AC

PSB MG
PTB DF
PT SP

Assinaturas Repetidas

1 José Priante

2 Luiz Carlos Hauly
PMDB

PSDB
PA
PR

1

1

Ofício nº 13/2004

Brasília, 2 de fevereiro de 2004

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Eliseu
Padilha e outros, que "Modifica o inciso I do art. 208
da Constituição Federal, visando tornar o ensino mé
dio obrigatório e gratuito, suprimindo o inciso 11 e re
numerando-se os demais", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

181 Assinaturas confirmadas;
5 Assinaturas não confirmadas
2 Assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l 233, DE 2004

(Dos Srs.Carlos Mota e outros)

Dá nova redação ao caput do art.
125 da Constituição Federal.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O caputdo art. 125 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 125. Os Estados organizarão sua
justiça, observados os princípios estabeleci
dos nesta Constituição e sendo obrigatória a
existência de pelo menos uma vara de justi
ça por Município."

Art. 2º Na hipótese de não ter sido dado pleno
cumprimento à nova redação atribuída ao art. 125 da
Constituição Federal depois de transcorridos três anos
da data de promulgação desta Emenda Constitucional,
em razão de não ter ocorrido o encaminhamento ao Po
der Legislativo estadual de projeto de lei com esse intui
to, serão processadas por crime de responsabilidade as
autoridades que deram causa à omissão.

Art.3º Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.
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Justificação

Diversas comarcas judiciais, no interior do Bra
sil, são obrigadas a abranger inúmeros municípios, o
que causa transtorno aos juízes e à população, aque
les pela impossibilidade de oferecer uma adequada
prestação jurisdicional e esta por se ver abandonada
pelo Poder Judiciário. Não são raros os casos em que
a pessoa vítima de agressão em direito de que é titu
lar tenha de se locomover centenas de quilômetros
para apresentar a respectiva petição.

A emenda aqui justificada pretende equacionar
o problema obrigando o Poder Judiciário a estabele
cer pelo menos uma vara de justiça no âmbito dos
Municípios, o que impedirá que a respectiva popula
ção seja obrigada a se deslocar para ter acesso à tu
teia judicial. De forma inovadora, prevê-se sanção
pelo descumprimento do novo comando constitucio
nal, evitando-se, com o artifício, que a norma adquira
caráter meramente programático.

São essas as razões pelas quais se espera ple
no apoio à apresentação da presente proposta e sua
aprovação quando for apreciada pelo douto Plenário.

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2004.
Deputado Carlos Mota.

Proposição: PEC-233/2004
Autor: Carlos Mota e Outros
Data de Apresentação: 28-1-2004
Ementa: Dá nova redação ao caput do art. 125 da
Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:188
Não Conferem:17
Fora do Exercício:O
Repetidas:76
Ilegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1 - ADElOR VIEIRA (PMDB - SC)
2 - ALBERTO FRAGA (PTB - DF)
3 - ALCEU COlLARES (PDT - RS)
4 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
5 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMD8 - RJ)
6 - AMAURI ROBLEDO GASQUES (PL - SP)
7 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
8 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
9 - ANN PONTES (PMDB - PA)
10 - ANSELMO (PT - RO)

11 - ANTÔNIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
12 - ANTÔNIO CRUZ (PTB - MS)
13 - ANT'JNIO NOGUEIRA (PT - AP)
14 - AR/,CELY DE PAULA (PL - MG)
15 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
16 - ARY VANAZZI (PT - RS)
18 - ASS S MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
19 - BABA (SPART - PA)
20 - BENEDITO DE L1P,A (PP - AL)
21 - BEJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
22 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
23 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
24 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
25 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
26 - BOSCO COSTA (PSDB - SE)
27 - CABO JÚLIO (PSC - MG)
28 - CARLOS MOTA (PL - MG)
29 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
30 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
31 - CARLOS WILLlAN (PSC - MG)
32 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP)
33 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
34 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)
35 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
36 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
37 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
38 - COLOMBO (PT - PR)
39 - COI\FÚCIO MOURA (PMOB - RO)
40 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
41 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
42 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
43 - DARCI COELHO (PFL - TO)
44 - DEU:Y (PV - RJ)
45 - DERVAL DE PAIVA (PMDB - TO)
46 - DA. '3ENEDITO DIAS (PP - AP)
47 - DR.'=VILÁS\O (PSB - SP)
48 - DR.r:RANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
49 - OR.--1ÉLlO (POT - SP)
50 - EDNA MACEDO (PTB - SP)
51 - EDSON DUARTE (PV - BA)
52 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
53 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
54 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
55 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
56 - ELANE COSTA (PTB - RJ)
57 - EUIIIAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
58 - ENIO BACCI (PDT - RS)
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59 - EN1VALDO RIBEIRO (PP. -' PB)
60 - FERNANDO DINIZ (PMDS - MG)
61 - FERNANDO GONÇALVES (-)
62 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
63- FRANCISCO GARCIA (PP ~ AM)
64 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - PR)
65- GERALDO RESENDE (PPS - MS)
66 - GILBERTO NASCiMENTO (PMDB -8P)
67 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
68 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
69 - GUILHERME MENEZES (PT - BA)
70 - HAMILTON CASARA (PSB - RO)
71 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
72 - HERCULANO ANGH1NETII (PP- MG)
73 - HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
74- ILDEU ARAUJO (PP - SP)
75 - INÁCIO ARRUDA (PCdoB~CE)
76 - INALDO LEITÃO (PL-PB)
77 -IVANRANZOLlN (PP -SC)
78 - IVO JOSÉ (PT- MG)
79 - JAIME MARTINS (PL - MG)
80 - JAIR BOLSONARO (PTB .... RJ)
81 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
82 -JOÃO BATISTA (PFL - SP)
83 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
84 - JOft.OCAMPOS (PSDB - GO)
85 - JOÃO LEÃO (PL- BA)
86 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG)
87 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
88 - JOÃO PIZZOLATII (PP - SC)
89 - JOÃO TOTA(PL - AC)
90 - JONIVAL LUCAS JÚNIOR (PTB - BA)
91 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
92 - JOSÉ DIVINO{PMDB - RJ)
93 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
94 - JOSÉ ROBETO ARRUDA (PFL - DF)
95 - JOSÉ ROCHA (PFL - BA)
96 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
97 - JOVAIR ARANTES (PTB ~ GO)
98 - JULIO DELGADO (PPS - MG)
99 - JURANDIR BOlA (PSB - AL)
100 - LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
101 - LEANDRO VILELA (PMDB - GO)
102 - LEONARDO MATIOS (PV - MG)
103 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
104 - LUCIANO LEITOA (PSB - MA)
105 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
106 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)

107 - LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PR)
108 - LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
109 - LUIZ COUTO (PT - PB)
110 - LUIZ SÉRG10 (PT - RJ)
111 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
112 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
113- MARCELO ORTIZ (PV-SP)
114 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
115 - MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
116 - MÁRIO HERINGER (PDT ~ MG)
117 - MAURíCIO RABELO (PL ~ TO)
118 ~ MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
119 - MAURO LOPES (PMDB~ MG)
120 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
121 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
122 - MILTON CARDIAS (PTB- RS)
123 - MILTON MONTI (PL - SP)
124 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR)
125 - MORAES SOUZA (PMDB - PI)
126 - MUSSADEMES (PFL - PI)
127- NEIVA MOREIRA (PDT- MA)
128 - NÉLlO DIAS(PP- RN)
129 - NELSON BORNIER iPMDB - RJ)
130- NELSON MARQUEZELU(PTB - SP)
131 - NELSON MEURER (PP ~ PR)
132 - NELSON PROENÇA(pPS - RS)
133 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
134 - NEUSIMAR FRAGA (PL - ES)
135 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
136 - NILTON BAIANO (PP - ES)
137 - NILTON CAPIXABA (pTB ~ AO)
138 - ODAIR (PT- MG)
139 - ONVX LORENZONI (PFL ~ RS)
140 - OSMARSERRAGLlO (PMDS - PR)
141 - OSÓRIO ADRIANO(PFL - DF)
142 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB- RS)
143 - PAES LANDIM (PFL~ PI)
144 - PASTOR FRANCISCO OlíMPIO (PSB - PE)
145 - PASTORFRANKEMBERGEN (PTB - RR)
146 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
147 - PAULO BAUER (PFL- SC)
148 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
149 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
150 - PAULO KOBAVASHI (PSDB - SP)
151 - PAULO ROCHA (PT - PA)
152 - PEDRO CHAVES (PMDB-' GO)
153 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
154 - POMPEO DE MATIOS (PDT - RS)



Assinaturas Repetidas

1 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
2 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
3 - ANDRÉ LUIZ (PMOB - RJ)
4 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
5 - ANN PONTES (PMDB - PA)
6 - ANSELMO (PT - RO)
7 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
8 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
9 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
10- B.SÁ (PPS - PI)
11 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
12 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
13 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
14 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
15 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
16 - DR. EVILÁSIO (PSB - SP)
17 - DR. HELENO (PP - RJ)
18 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
19 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
20 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
21 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
22 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
23 - FRANCISCO RODRIGUES (pFL - RR)
24 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
25 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
26 - HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
27 - ILDEU ARAUJO (PP - SP)
28 - INALDO LEITÃO (PL- PB)
29 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
30 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
31 - JOÃO PIZZOLATTI (PP - SC)
32 - JOÃO TOTA (PL - AC)
33 - JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ)
34 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
35 - JURANDIR BOlA (PSB - AL)
36 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
37 - MARCELlNO FRAGA (PMDS - ES)
38 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
39 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
40 - MAURO LOPES (PMOB - MG)

Assinaturas que Não Conferem

1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)
2 - ALBERTO FRAGA (PTB - DF)
3 - B. SÁ (PPS - PI)
4 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
5 - DR. HELENO (PP - RJ)
6 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
7 - JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ)
8 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
9 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
10 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
11 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
12 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
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155 - PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP - SP) 13 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
156 - REGINALDO GERMANO (PFL - BA) 14 - PROMOTOR AFONSO GIL (PDT - PI)
157 - REINALDO BETÃO (PL - RJ) 15 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
158 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES) 16 - TATICO (PTB - DF)
159 - RENILDO CALHEIROS (PC do B - PE) 17 - ZÉ GERARDO (PMDB - CE)
160 - RICARDO RIQUE (PL - PB)
161 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
162 - ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ)
163 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
164 - RUBINELLI (PT - SP)
165 - SALVADOR ZIMBALDI (PTB - SP)
166 - SANDRO MABEL (PL - GO)
167 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
168 - SELMA SCHONS (PT ~ PR)
169 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
170 - SEVERINO ALVES (PDT - BA)
171 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
172 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
173 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
174 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
175 - VEIRA REIS (PMDB - RJ)
176 - VIGNATTI (PT - SC)
177 - VILMAR ROCHA (PFL - GO)
178 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
179 - VITTORIO MEDIOLl (PSDB - MG)
180 - WAG NER LAGO (PP - MA)
181 - WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
182 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)
183 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
184 - ZÉ LIMA (PP - PA)
185 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
186 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
187 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
188 - ZONTA (PP - SC)

--_._._.
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41 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
42 - MILTON MONTI (PL - SP)
43 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
44 - MORAES SOUZA (PMDB - PI)
45 - NELSON MEURER (PP - PR)
46 - NELSON TRAD (PMDB -MS)
47 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR
48 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
49 - PAULO BAUER (PFL - SC)
50 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
51 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
52 - PEDRO NOVAIS. (PMDB - MA)
53 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
54 - RICARDO RIQUE (PL - PB)
55 - RUBINELLI (PT - SP)
56 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
57 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
58 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
59 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
60 - VIGNATTI (PT - SC)
61 - WAGNER LAGO (PP - MA)
62 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
63 - ZONTA (PP - SC)

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE

tE DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício nº 14 /2004

Brasília, 3 de fevereiro de 2004

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Carlos
Mata e outros, que "Dá nova redação ao caput do art.
125 da Constituição Federal", não contém número su
ficiente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

188 Assinaturas confirmadas;
17 Assinaturas não confirmadas;
76 Assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

!!Illllllllllill

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATJVOS- CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, emdois turnos, consi
derando-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:

l-a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - 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 obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

CAPíTULO 111

Do Poder Judiciário

SEÇÃO VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça,
observados os princípios estabelecidos nesta Consti
tuição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida
na Constituição do Estado, sendo a lei de organiza
ção judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de repre
sentação de inconstitucionalidade de leis ou atos nor
mativos estaduais ou municipais em face da Constitu
ição Estadual, vedada a atribuição da legitimação
para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar mediante propos
ta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual,
constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de
Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justi
ça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em
que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil
integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual proces
sar e julgar os policiais militares e bombeiros militares
nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tri
bunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tri
bunal de Justiça designará juízes de entrância espe
cial, com competência exclusiva para questões agrá
rias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à efici
ente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente
no local do litígio.

PR<)JETO DE LEI Nº 7.134-A, DE 2002
(Do Senado Federal - Comissão Mista 

Ar'. 142 e 143 do Regimento Comum)
PLS Nº 115/2002

Dispõe sobre o Sistema Nacional
Antidrogas; sobre a prevenção, a repres
s,iío e o tratamento; define crimes, regula
o procedimento nos crimes que define e
di outras providências; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
c!.dade, técnica legislativa e, no mérito,
p,;,ia aprovação deste, do de nº 6.108/02,
apensado, e do substitutivo da Comissão
cha Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado, Violência e Narcotráfico
a,) apensado, com substitutivo; e pela
cpnstitucionalidade, injuridicidade, técni
Cl)l legislativa e, no mérito, pela rejeição
da emenda apresentada em Plenário ao
PL n2 6.108/2002, apensado (Relator: De
putado Paulo Pimenta). Emendas Ofere
cidas em Plenãrio: tendo pareceres dos
relatores designados em Plenãrio pelas
Comissões: de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência
e Narcotráfico, pela aprovação das de
n2s 2, 3, 6, 7 e 8, e rejeição das de n2s 4 e
5 (Relator: Deputado João Campos); e de
Constituição e Justiça e de Redação,
p'9la constitucionalidade, juridicidade,
Íf)cnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação das de n2s 2, 3, 7 e 8, com Su
bemenda, e rejeição das de n2s 4, 5 e 6
(Relator: Deputado Paulo Pimenta).

Despacho: Encaminhe-se à Comissão
d,~ Constituição e Justiça e· de Redação
Para Oferecer Parecer, Tendo em Vista
Acordo de Tramitaçao Firmado Entre Todas
As Lideranças. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à
a::Jreciação do Plenário.

Publicaç;~o do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação, das Emendas de
Plenário a dos Pareceres dos Relatores Designa
dos pela Mesa para Proferir Parecer às Emendas
de PlenMio em Substituição às Comissões de
Seguran(:a Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Viclência e Narcotráfico; e de Constituição
e Justiça e de Redação
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Relatório

Trata-se de projeto de lei oriundo do Senado Fe
deral,cuja elaboração coube à Comissão Mista de
Segurança Pública.· Seu objeto, originalmente, é o
Sistema Nacional Antidrogas; a prevenção, a repres
são e o tratamento; a definição de crimes e a regula
ção do procedimento nos crimes que define, dentre
outras providências.

A ele foi apensado o PL nº 6.108, de 2002, do
Poder ExecutiVo, que altera a Lei nº 10.409, de 11 de
janeiro de 2002, dispondo sobre o mesmo objeto do
PL nº 7.134, de 2002, em epígrafe. O PL nº 6.108/02
recebeuSubstitutivo aprovado pela Comissão de Se
gurançaPública e Combate ao Crime Organizado, Vi
olência €I Narcotráfico e foi objeto de emenda de ple
nário, de autoria do Deputado Fernando Gabeira.

Tanto o PLnº7.134, oriundo do Senado, quanto
o Substitutivo aprovado pelaCSPCCOVN, buscam
dar novo tratamento à legislação sobre drogas. No
entanto, os dois. projetos, em que pese o reconheci
mento do esforço dos parlamentares que os aprova
ram, não fazem uma diferenciação adequada entre o
uso e o tráfico.

O PLnº 7.134 avança, de fato, no que se refere
aos usuários e dependentes, na medida em que pro
põe, ao invés de penas de prisão, penas restritivas de
direitos.. Contudo, contrariando recomendações da
Organização Mundial de Saúde, propõe, entre as me
didas, o tratamento e a internação compulsórios.

Substitutivo ao PL nº 6.108/02, aprovado pela
CSPCCOVN, propõe, em síntese, o mesmo trata
mento dado ao usuário ou dependente no texto do PL
nº 7.134/02, estabelecendo, no entanto, como pena
principal, a prisão do acusado.

Com relação à repressão ao chamado crime de
tráfico e seus "acessórios", as duas proposições dão
tratamento semelhante, sendo que o Substitutivo
apresentado ao PL n- 6.108/02, prevê penas mais al
tas para certas condutas.

Os projetos tramitam nesta Casa em regime de
urgência evieram à Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação para parecer de constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e mérito.

Voto do Relator

Com relação à constitucionalidade, tivemos o
cuidadO de retirar do projeto disposições que poderi
am ter sua validade atacada, como mostraremos adi
ante.

As proposições não apresentam vícios de injuri
dicidade e a técnica legislativa foi apurada no Substi
tutivoque apresentamos.

Em análise de mérito, cumpre fazer uma breve
abordagem sobre a questão das drogas no país.

A demanda e a oferta de drogas; no Brasil, são
consideradas questões de Estado, em razão de seus
impactos negativos nas instituições nacionais e nas re
lações sociais em suas diversas modalidades. Afetam,
dentre outros, a saúde, a segurança, o trabalho, a pre
vidência social, o bem-estar individual, a família e, até
mesmo, alguns aspectos da soberania nacional.

Dados do I Levantamento Domiciliar sobre à
Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, que envolveu
as 107 maiores cidades do país, realizado, em 2001,
pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
da Universidade Federal de São·Pauto, apontaram
que "19,4% da populaçãopesquisada já fez uso na
vida de drogas (...)o usona vida da maconha apare
ce em primeiro lugar entre as drogas ilícitas com 6,9%
dos entrevistados (..,.) Entre os medicamentos usa
dos sem receita médica, osbenzodiazepínicos (ansi
olíticos) tiveram uso na vida de 3,3%".

O crescimento significativo do consumo de dro
gas no Brasil vem sendo observado, quando se com
param levantamentos nacionais. de diferentes perío
dos feitos entre estudantes brasileiros do ensino fun
damentai e médio. De 1987a 1997, o uso na vida de
maconha passou de 2,8 para 7,6%, o de cocaína su
biu de 0,5% para 2% e o de anfetamínicos de 2,8% a
4,4%. Não propriamente crescimentos explosivos,
mas marcantes.

O número de ocorrências de delitos envolvendo
drogas também tem aumentado. Dados da Secretaria
Nacional de Segurança Pública registram 79.791
ocorrências no ano de 2001, 81.132 em 2002 e, ape
nas no primeiro semestre de 2003, 42.569.

A Polícia Federal apreendeu, em 2003,7,4 tone
ladas de cocaína e 164 toneladas de maconha, além
de ter efetuado 2.969 prisões de traficantes e 61 de
consumidores.

O uso indevido de drogas implica, quase sem
pre, em contato precoce com o mundo da ilegalidade
e da violência e deixa, por vezes, um legado de sofri
mento e vulnerabilidade social para o individuo e sua
família.

O Brasil vive, hoje, Um.momento de mudança,
com sua atenção voltada à parcela da população que
vive em condições de exclusão social. Nesse contex
to, as políticas voltadas para a. maior qualidade de
vida do cidadão ganham relevância· e destaque na
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agenda do Governo e na pauta dos assuntos defendi
dos por esta Casa.

Um dos temas de maior premência é a questão
do uso indevido e do tráfico ilícito de drogas.

A maior parte dos dispositivos que regulam as
atividades de redução da demanda e da oferta de dro
gas no Brasil datam de 1976 - Lei nº 6.368, de 1976
-, nada obstante tenham ocorrido alterações em seu
texto original, introduzidas pela Lei nº 10.409, de
2002.

A legislação brasileira sobre drogas constitui-se,
portanto, em documento elaborado há mais de vinte e
cinco anos, em uma realidade diversa dos momentos
atuais, nos aspectos políticos, culturais, econômicos
e sociais do País, em especial no que se refere à ga
rantia de direitos dos cidadãos brasileiros.

Nesses quase trinta anos que se passaram, o
avanço do conhecimento científico, aliado aos novos
contornos assumidos pelo fenômeno da droga, nos
cenários nacional e mundial, tornaram ultrapassados
os conceitos e métodos utilizados na abordagem do
tema. De uma visão meramente médico-policial, o
uso indevido e o tráfico ilícito de drogas passaram a
ser tratados como questões de alta complexidade, re
lacionadas à saúde pública, à segurança e ao
bem-estar social.

O texto da Lei nº 6.368, de 1976, guarda anacro
nismos e conceitos controversos, quando confronta
dos com o momento político-social do País, em que a
sociedade é conclamada a compartilhar, com o Esta
do, a responsabilidade pelas políticas sociais e a atu
ar na plena observância dos direitos essenciais da
pessoa.

Nesse aspecto, ressalte-se a qualificação simi
lar dada ao usuário ou dependente de drogas e ao
traficante, igualmente tratados, na Lei nº 6.368, corno
criminosos com pena restritiva de liberdade, descon
siderando-se as motivações originais de cada situa
ção. O usuário ou dependente de drogas, antes de se
constituir um contraventor. deve ser visto como uma
pessoa com vulnerabilidades de fundo individual e
social, que não pode ser confundida com a figura do
traficante. Merece, para si e para sua família, atenção
à saúde e oportunidades de inserção ou reinserção
social.

Embora com intenção de atualizar a Lei nº
6.368, de 1976, o Projeto de Lei que resultou na Lei nº
10.409, de 2002, pretendeu introduzir a compulsorie
dade de tratamento para usuários ou dependentes de
drogas - embora tenha sido vetado o dispositivo. A
mesma medida foi repetida pelo PL 7.134/02, aprova-

do pelo Senado. A pretensão simultaneamente, des
respeitaria (1) o princípio da Constituição Federal que
estabelece a garantia de liberdade individual e (2) as
recomendações da área científica quanto à importân
cia do prévio diagnóstico do usuário para constatar a
necessidade de tratamento e da obtenção do seu
consentimento para a efetividade da atenção à sua
saúde.

Além disso, vale comentar que ambos os textos
pecam em questões de menor relevância, mas que
abrem lacunas em sua aplicação. Em primeiro lugar,
fazem referência à estruturação sistêmica da ação do
Governo, sem estabelecer princípios e orientações
básicas que reflitam os anseios sociais. Além disso,
estabelece obrigações que, por sua natureza, podem
ser argüidas quanto à sua inconstitucionalidade,
como é o caso do seu Artigo 1º.

Podem ser mencionados equívocos conceituais
e metodológicos, tais como a consideração de termi
nologias ultrapassadas e em desuso. Éo caso da
classificação das drogas como entorpecentes - que,
na verdade, é apenas um dos tipos de drogas -, a uti
lização de palavras de cunho negativo como "antidro
gas" e a junção inconcebível de aspectos diversos,
como prevenção, tratamento e erradicação em um
único capítulo.

Nada obstante o Substitutivo ao Projeto de Lei
nº 7.134, de 2002, adotado pela Comissão de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, Vio
lência e Narcotráfico, refletir o meritório anseio desta
douta Casa de reparar os equívocos da legislação so
bre drogas vigente, a análise acurada do texto deixa
transparecer a reincidência dos problemas anterior
mente detectados, agravados por disposições de
questionável constitucionalidade, como é o caso do
artigo 2, que estabelece que "é dever de todas as
pessoas, físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangei
ras, com domicílio ou sede no país, colaborar na pre
venção da produção, do tráfico ou do uso indevido de
substâncias, produtos ou drogas consideradas ilícitos
que causem dependência física ou psíquica", com
suspensão de auxíl ios e subvenções em caso de des
cumprimento.

Sendo assim, encaminho novo Substitutivo ao
Projeto de Lei nº 7.134, de 2002, que considero ter re
gistrada uma abordagem mais atualizada quanto aos
aspectos científicos, mais humana, mais democráti
ca, sintonizada com a realidade brasileira e com pos
sibilidades concretas de ser implementada.

A proposta que apresento a esta Casa está ali
nhada aos compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil, com destaque para as Convenções das
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Nações Unidas, respeita a Carta Magna do País e,
acima de tudo, resguarda os direitos fundamentais do
cidadão brasileiro.

Nesse sentido, procuramos, no Substitutivo, se
parar usuário ou dependente do traficante. Para os
primeiros, formulamos uma Política que busca inse
ri-Ias no âmbito dasaúde pública. Para os segundos,
atendendo ao clamor da sociedade brasileira, manti
vemos as medidas de caráter repressivo, melhoran
do, no el)tanto, a redação de alguns dispositivos que
não estavam de acordo com o sistema de penas bra
sileiro.

Na elaboração do nosso parecer, preferimos a
técnica de dividir o tratamento da matéria em títulos.
Do Título I ao Título 11 do Substitutivo, como a seguir
se verá, buscamos organizar o Sisnad, definindo prin
cípios, objetivos e diretrizesque devem nortear as po
líticas públicas sobre drogas. Também nesses Títu
los, definimos, ou melhor, organizamos as atribuições
(já definidas na legislação) dos principais órgãos
componentes do Sisnad.

No Titulo 111, por suavez, tratamos de estabele
cer quais os princípios e diretrizes que devem guiar
as atividades de prevenção do uso indevido, atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas.

Reservamos o Capítulo 111 do mesmo Título para
trazer, em separado, as disposições relativas ao cri
me de uso de drogas.

No Título IV tratamos, com inovações de peque
na monta em relação ao PL nº 7.134/02 e ao nº
6.108/02, das medidas de repressão à produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, inclusive com
relação aos procedimentos penais.

Os Títulos V e VI foram reservados, respectiva
mente, para tratar dâ cooperação internacional e das
disposições finais e transitórias.

Ressaltamos, desde já, que a nossa preocupa
ção, mais do que produzir um novo texto, foi tornar didá
tica e eficaz a compreenSão ea aplicação da lei. Nesse
sentido, nosso relatório procurou seguir, para a Compre
ensãode Vossas Excelências, a seqüência dos disposi
tivos, conforme tratados em nosso Substitutivo.

Títulos I e 11
Nessas partes do texto, tratamos das disposi

ções preliminares da lei e do Sistema Nacional de Po
líticas Públicas sobre Drogas - Sisnad. As principais
alterações e os pontos a destacar são os seguintes:

a) alteração na ementa do PL, para
deixar evidente a separação entre o usuário

ou dependente e o traficante (Ementa e art.
1º, do Subst.);

b) unificação do conceito de drogas
para, conforme o § 1º, do art. 12,do Substi
tutivo, considerar drogas as substâncias ou
os produtos capazes de causar dependên
cia, assim especificados em lei ou relaciona
dos em listas atualizadas periodicamente,
pelo Poder Executivo da União;

c) previsão de que o álcool e outras
substâncias lícitas que causem dependên
cia serão objeto de legislação própria, como
forma de compelir o Poder Público ase de
bruçar sobre a matéria;

d} instituição de um Sistema.Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem
como objetivo integrar os órgãos e entes da
Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal (art. 3º);

e} explicitação e fixação na lei dos
princípios e objetivos dOSisnad

(art. 4º e 5º);
f} explicitação e organização das atri

buições dos órgãos "centrais" na formulação
das políticas públicas sobre drogas, outrora
confusas e "espalhadas", ao longo do texto,
nos PL's nº 7.134, de 2002, e no PL nº
6.108, de 2002, inclusive no substitutivo
apresentado (art. 9º a 17);

g} inserção e reconhecimento do Obser
vatório Brasileiro. sobre Drogas - 081D -, já
presente no •. âmbito da Senad, no Sistema
Nacional de Polfticas. Públicas sobre·Drogas 
SISNAD, além de outras disposições sobre a
coleta, análise e disseminação das informa
ções sobre drogas (art. 15 a 17).

Título 111
Reservamos o Titulo 111 para tratar exclusiva

mente das atividades de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependen
tes de drogas. Nele incluímos toda a matéria referen
tea usuários e dependentes, optando, inclusive, por
trazer para este título o crime do usuário, separan
do-o dos demais delitos previstos na lei, os quais se
referem à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas -Título IV.

Nos Capítulos I e 11 deste Título, podemos des
tacar o reforço do papel da prevenção do uso indevi
do, da atenção e da reinserção social do usuário e de
pendente de drogas, através do estabelecimento de
princípios e objetivos precisos (art. 18 a 25).
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Com relação ao crime de uso de drogas, a gran
de virtude da proposta é a eliminação da possibilida
de de prisão para o usuário e dependente. Conforme
vem sendo cientificamente apontado, a prisão dos
usuários e dependentes não traz benefícios à socie
dade, pois, por um lado, os impede de receber a aten
ção necessária, inclusive com tratamento eficaz e,
por outro, faz com que passem a conviver com agen
tes de crimes muito mais graves.

Ressalvamos que não estamos, de forma algu
ma, descriminalizando a conduta do usuário - o Brasi I
é, inclusive, signatário de convenções - internaciona
is que proíbem a eliminação desse delito. O que faze
mos é apenas modificar os tipos de penas a serem
aplicadas ao usuário, excluindo a privação da liberda
de, como pena principal. No entanto, para que o con
denado não possa se subtrair ao cumprimento das
penas restritivas de direitos prevista no Substitutivo
que ora apresentamos, estabelecemos a possibilida
de de condenação do usuário nas penas do art. 330,
do Código Penal em vigor.

Apesar de ainda não constar da legislação bra
sileira, a medida não é novidade no Congresso Nacio
nal. Lembramos que o PL nº 7.134, de 2002, foi apro
vado no Senado Federal com medida semelhante,
que também consta do PL nº 6.108, de 2002, oriundo
do Poder Executivo. Por sua vez a Câmara dos Depu
tados também já referendou esta iniciativa ao aprovar
o PL que resultou na Lei nº 10.409, de 2002, embora
este trecho, especificamente, haja recebido veto pre
sidencial, em razão, tão somente, de não ter, como
exige a Constituição Federal, fixado o quantum da
pena a ser aplicada.

Outros pontos que merecem destaque são:

a}eliminação da possibilidade de in~er 
nação compulsória do usuário ou dependente
de drogas, prevista no PL nº 7.134, de 2002 e
no Substitutivo apresentado ao PL nº 6.108,
de 2002, pelas razões já expostas acima;

b} previsão da possibilidade de o juiz,
com base em pericia realizada por profissio
nal de saúde, encaminhar o agente para tra
tamento, sempre que verificar a necessida
de (observe-se que o papel do juiz será me
ramente o de encaminhar o agente, que po
derá ou não realizar o tratamento);

c} eliminação da possibilidade de interdi
ção judicial do usuária como sanção, presen
te, especificamente, no Substitutivo apresen
tado ao PL nO 6.108, de 2002, em função do
caráter discriminatório e "Iombrosiano" da me-

clda, que trata o usuário ou dependente como
ir capaz. Ademais, civilmente a medida pode
s,}r efetivada pela família, caso, de fato, seja
c,)mprovada a incapacidade do agente;

d) previsão de penas de advertência,
p'estação de serviços à comunidade e com
p,1recimento a programa ou curso educati
vo, sendo que as duas últimas poderão ter o
pmzo de até cinco meses;

e) previsão de substituição das san
çôes, em caso de descumprimento, por pe
nas restritivas de direitos descritas no art. 43
di) Código Penal, com a ressalva da presta
ç{io de serviços à comunidade, já prevista
corno pena principal. As penas poderão ser,
portanto, de prestação pecuniária, perda de
bens e valores, interdição temporária de dire
itos e limitação de fim de semana1

.

f) com relação às condutas asseme
lhadas relativas ao consumo pessoal, opta
mos por agregar a redação do § 5º do art.
2:2 do substitutivo da CSSP ao PL nº
6.108/02, por ser mais completo.

Título IV
Com relação aos crimes de tráfico, achamos por

bem manter a pena para o tipo base prevista no PL nº
7.134, d~, 2002 (art. 14), por considerarmos que a
quantidade já atende à proporcionalidade da sanção,
mormente se considerarmos que as agravantes pre
sentes no texto aumentam consideravelmente as pe
nas básicas - transnacionalidade; cometimento em
dependências ou imediações de escolas, penitenciá
rias, locais de trabalho etc; uso da função pública; fi
nanciamento do crime e envolvimento de crianças e
adolescentes como vítimas são exemplos.

Mantivemos, outrossim, a previsão dos textos
analisados de a instigação constituir crime indepen
dente, com pena de um a três anos e multa.

Não nos olvidamos da diferença existente entre
pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantive
mos umacausa especial de diminuição da pena para
o agente que seja primário e de bons antecedentes e
cuja conel Jta se caracterize por ausência de habituali
dade e caáter não profissional.

"Art. 43. As ê,enas restritivas de direitos são:
I - prestaçã j pecuniária;
II - perda di' bens e valores;
111 - (vetado I;
IV - presta0, ~ode serviço à comunidade ou a entidades públicas;
V - interdiçi.o temporária de direitos;
VI -limitaç~ o de fim de semana."
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A situação do mero informante, antes imprecisa
na lei, passou a constituir crime independente (art.
36), com pena de 2 a 6 anos.

Como complemento ao crime de conduzir veí
culo automotor sob a influência de álcool ou substân
cia de eleitos análogos, previsto no Código de Trânsi
to Brasileiro, admitimos o crime de conduzir embarca
ção ou aeronave após o consumo de drogas, com pe
nas aumentadas se o veículo for de transporte coleti
vo de passageiros.

Com relação à pena de multa (art. 43), o Substi
tutivo manteve as previsões da proposta da CSSP ao
PL nº 6.108/02, trazendo grande aumento nos valo
res e deixando à consideração do juiz a estipulação
ideal do quantum, que variará conforme o caso.

Na parte processual, nossa proposição não traz
maiores alterações, mantendo seus esforços na cor
reção de distorções criadas com a Lei nº 10.409, de
2002, e aumentadas cOm o veto presidencial a alguns
de seus dispositivos.

A lei referida já havia trazido algumas inova
ções,. mas havia controvérsia sobre sua aplicabilida
de. Tal se dava porque o art. 27 mandava que se apli
casse o procedimento previsto no capítulo aos crimes
de que tratava a lei. Entretanto, todos os crimes foram
vetados. O· Substitutivo acaba com a controvérsia,
pois passa a reger integralmente o microsistema pe
nai das drogas.

Outra correção feita é ao interrogatório do réu,
que passará a ocorrer apenas uma vez, na audiência
de instrução e julgamento, e não duas vezes, como
previa a Lei nº 10.409, de 2002.

No tocante à apreensão, arrecadação e destina
ção de bens.do acusado, todas as versões mantém a
disciplina anterior, com algumas alterações.

Os bens que constituam produto ou proveito au
ferido pelo agente com a prática dos crimes poderão
ser utilizados pelos órgãos OU entidades que atuam
na prevenção do uso, atenção e reinserção social de
usuários ena repressão da produção não autorizada
e do tráfico.

Já os bens que sejam instrumentos do crime
(utilizados para a prática dos delitos) poderão ser utili
zados pela polícia ou órgãos de inteligência ou milita
res envolvidos nas ações referidas.

A Lei. nº 10.409, de 2002, previa que os instru
mentos do crime fossem alienados e que a União
prestasse caução, em certificados de emissão do Te
souro Nacional, para garantir que, em caso de absol
vição, os valores fossem devolvidos.

O Substitutivo acaba com a caução e determi
na que o valor da alienação fique depositado na
conta judicial até o trânsito em julgado da condena
ção (fim do processo, após todos os recursos). Esse
novo procedimento põe fim às dificuldades que vi
nham sendo criadas no âmbito do Fundo Nacional
Antidrogas - FUNAD - para a utilização e eventual
devolução dos valores das alienações, em caso de
absolvição do agente.

Títulos V e VI
No Título V, mantivemos a proposta original

do Poder Executivo, expressa no PL nº 6.108, de
2002, em relação à cooperação internacional, com
pequenas modificações de ordem técnica. Está
prevista, assim, a cooperação entre o Brasil e ou
tros países e organismos internacionais, para inter
câmbio de legislações, experiências etc., intercâm
bio de inteligência policial e informações policiais e
judiciais (art. 66).

O Título VI traz as disposições finais e transitóri
as da lei.

Com relação às demais alterações, assevero
que tiveram como objetivo aprimorar a redação e a
técnica de alguns dispositivos, sem, contudo, alterar
o mérito presente nas proposições aqui analisadas
(PL nº 7.134, de 2002, e PL nº 6.108, de 2002, in
clusive o Substitutivo a ele apresentado).

Por fim, é constitucional e de boa técnica le
gislativa .a emenda apresentada pelo Deputado
Fernando Gabeira,. que pretende que a multa uni
camente dos crimes de uso ede prescrição culpo
sa de drogas seja revertida para o Funad. A pro
posição é, entretanto, injurídica. porque. já há Lei
Complementar regulando a matéria. O art. 2º, V,
da Lei Complementar nº 79, de .1994, prevê que
todas as multas decorrentes de sentenças penais
condenatórias são destinadas ao Fundo Peniten
ciário Nacional.

Em vista do exposto, nosso voto é pelacons
titucionalidade, juridicidade, adequada técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação do PL nº
7.134, de 2002, do PL nº 6.108, de 2002, e do
Substitutivo aprovado na CSPCCOVN, na forma
do Substitutivo anexo, e pela constitucionalidade,
injuridicidade, adequada técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição da emenda apresentada em
Plenário.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2004. 
Deputado Paulo Pimenta, Relator.
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12 SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI Nº 7.134, DE 2002

(Do Senado Federal)
PLS Nº 115/2002

Institui o Sistema Nacional de Políti
cas Públicas sobre Drogas - SISNAD;
prescrevê medidas para prevenção do
uso indevido, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes de drogas;
estabelece normas para repressão à pro
dução não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas; define crimes e dá outras pro
vidências.

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAO); prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de dro
gas; estabelece normas para repressão a produção
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define
crimes.

§ 1º Para fins desta lei, consideram-se como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de ca
usar dependência, assim especificados em lei ou re
lacionados em listas atualizadas periodicamente,
pelo Poder Executivo da União.

§ 2º A regulamentação do controle e restrição da
venda e da propaganda de bebidas alcoólicas, bem
como outras medidas de política pública que diminu
am o consumo e promovam a redução dos danos So
ciais e à saúde causados pelo uso prejudicial de álco
ol, especialmente em grupos vulneráveis, como crian
ças e adolescentes, será objeto de lei específica.

§ 3º A regulação da oferta das substâncias ou
dos produtos capazes de causar dependência não
previstos nos parágrafos anteriores deste artigo é ob
jeto de legislações específicas.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território naci
onal, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a co
lheita e a exploração de vegetais e substratos dos
quais possam ser extraídas ou produzidas drogas,
ressalvada a hipótese de autorização legal ou regula
mentar.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plan
tio,a cultura e a colheita dos vegetais referidos no ca
put, exclusivamente para fins medicinais ou científi
cos, em local e prazo predeterminados, mediante fis
calização.

TíTULO 11
Do Sistema Nacional de Políticas

Públicas Sobre Drogas

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, in
tegrar, organizar e coordenar as atividades relaciona
das com:

I - a prevenção do uso indevido, a
atenção e a reinserção social de usuários e
dependentes de drogas;

11 - a repressão da produção não auto
rizada e do tráfico ilícito de drogas.

CAPíTULO I
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema

Nacional de Políticas públicas Sobre Drogas

Art. 4º São princípios do Sisnad:

I - o respeito aos direitos fundamenta
is da pessoa humana, especialmente quan
to à sua autonomia e à sua liberdade;

I1 - o respeito à diversidade e às espe
cificidades populacionais existentes;

111 - a promoção dos valores éticos,
culturais e de cidadania do povo brasileiro,
reconhecendo-os como fatores de proteção
para o uso indevido de drogas e outros
comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacio
nais, de ampla participação social, para o
estabelecimento dos fundamentos e estraté
gias do Sisnad;

V - a promoção da responsabilidade
compartilhada entre Estado e sociedade, re
conhecendo a importância da participação
social nas atividades do Sisnad;

VI - o reconhecimento da intersetoriali
dade dos fatores correlacionados com o uso
indevido de drogas, com a sua produção
não autorizada e o seu tráfico ilícito;

VII a integração das estratégias naci
onais e internacionais de prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas e de re
pressão à sua produção não autorizada e
ao seu tráfico ilícito;

VIII - a articuiação com os órgãos do
Ministério Público e dos Poderes legislativo
e Judiciário visando à cooperação mútua
nas atividades do Sisnad;

IX - a adoção de abordagem multidis
ciplinar que reconheça a interdependência e

----- --~------,~~~----- --
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a natureza complementar das atividades de
prevenção do uso indevido, atenção e rein
serção social de usuários e dependentes de
drogas, repressão da produção não autori
zada e do tráfico ilícito de drogas;

X - a observância do equilíbrio entre
as atividades de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas,e de repressão à
sua produção não autorizada e ao seu tráfi
co ilícito, visando garantir a estabilidade e o
bem-estar social;

XI - a observância às orientações e
normas emanadas do Conselho Nacional
Antidrogas (CONAD).

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes objetivos:

I - contribuir para a inclusão social do
cidadão, visando torná-lo menos vulnerável
a assumir comportamentos de risco para o
uso indevido de drogas; seu tráfico ilícito e
outros comportamentos correlacionados;

11 - promover a construção e a sociali
zação do conhecimento sobre drogas no
País;

111 - promover a integração entre as
políticas de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas e de repressão à
sua produção não autorizada e ao tráfico ilí
cito e as políticas públicas setoriais dos ór
gãos do Poder Executivo da União, Distrito
Federal, Estados e Municípios;

IV - assegurar as condições para a co
ordenação, a integração e a articulação das
atividades de que trata o art 32 desta Lei.

CAPíTULO 11
Da Composição e da Organização

do Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas

Art 6º Integram o Sisnad o conjunto de órgãos e
ntidades do Poder Executivo da União, do Distrito
Federal, dos estados e municípios que exercem as
atividades de que tratamos incisos Ie 11 do art. 3º des
ta Lei.

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a ori
entação central e a execução descentralizada das ati
vidades realizadas em seu âmbito; nas esferas fede
ral, distrital, estadual e municipal e se constitui maté
ria definida no regulamento desta Lei.

Art. 8º Compete ao Conad exercer a atribuição
de órgão superior do Sisnad.

§ 1º O Conad é composto por órgãos da Admi
nistração Pública Federal, representações da socie
dade civil e pela Secretaria Nacional Antidrogas 
SENAD, na qualidade de sua Secretaria-Executiva,
nos termos da legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento do Conad
são regulamenta<ios pelo. Poder Executivo.

CAPíTULO 111
Das atribuições específicas dos órgãos

que compoem o Sisnad

Art 9º No que se refere ao cumprimento desta
Lei, são atribuições específicas do Ministério da Saú
de e de suas entidadesvinculadas, na forma dalegis
lação vigente:

I _. publicar listas atualizadas periodi
camente das substâncias ou produtos de
que trata0 § 1ºdo art 1ºdesta Lei;

11 - baixar instruções de caráter geral
ou específico sobre limitação, fiscalização e
controle da produção, do comércio e do uso
das drogas referidas nesta Lei;

111 - adotar as providências estabeleci
das no parágrafo único do art. 2º desta Lei;

IV - assegurar a emissão de licença
prévia prevista no art ..30 desta Lei, pela au
toridade sanitária competente;

V - regulamentar a política de atenção
aos usuários e dependentes de. drogas, bem
como aos seus familiares, junto à rede do
Sistema Único de Saude;

VI - regulamentar as atividades que vi
sem à redução de danos e riscos sociais e à
saúde, nos termos destaLei;

VII - regulamentar serviços públicos e
privados que desenvolvem ações de aten
ção às pessoas que fazem uso ou são de
pendentes de drogas e seus familiares;

VIII - gerir, em articulação com a Se
nad, o banco de dados das instituições de
atenção à saúde e de assistência social que
atendam usuários ou. dependentes de dro
gas de que trata o parágrafo único do art. 15
desta Lei;

Art. 10. No que se refere ao cumprimento des
ta. Lei, são atribuições específicas do Ministério da
Educação e de suas entidades vinculadas, na forma
da legislação vigente:

11111 \
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I - propor e implementar, em articula
ção com o Ministério da Saúde, a Secretaria
Especial dos Direitos Humanos e a Senad,
políticas de formação continuada para os
profissionais de educação nos três níveis de
ensino que abordem a prevenção ao uso in
devido de drogas:

11 - apoiar os dirigentes das institui
ções de ensino público e privado na elabo
ração de projetos pedagógicos alinhados às
Diretrizes Curriculares Nacionais e aos prin
cípios de prevenção do uso indevido de dro
gas, de atenção e reinserção social de
usuários e dependentes, bem como seus fa
miliares, contidos nesta Lei.

Art 11. No que se refere ao cumprimento desta
Lei, são atribuições específicas do Ministério da Jus
tiça e de suas entidades vinculadas, na forma da le
gislação vigente:

I - exercer a coordenação das ativida
des previstas no inciso 11 do art 3º desta Lei;

II - instituir e gerenciar o sistema naci
onal de dados estatísticas de repressão ao
tráfico ilícito de drogas de que trata o artigo
17 desta lei;

111 - manter a Senad informada acerca
dos dados relativos a bens móveis e imóve
is, valores apreendidos e direitos constritos
em decorrência dos crimes capitulados nes
ta Lei, visando à implementação do disposto
nos arts. 61 a 65 desta lei.

Art 12. No que se refere ao cumprimento desta
Lei, são atribuições específicas do Gabinete de Se
gurança Institucional e de suas entidades vincula
das, na forma da legislação vigente:

I - exercer a coordenação das ativida
des previstas no inciso I do art 3º desta lei;

11 - gerir o Fundo Nacional Antidrogas
(FUNAD).

Art. 13. No que se refere ao cumprimento des
ta Lei, são atribuições dos órgãos formuladores de
políticas sociais e de suas entidades vinculadas, na
forma da legislação vigente, identificar e regulamen
tar rede nacional das instituições da sociedade civil,
sem fins lucrativos, que atendam usuários ou de
pendentes de drogas e respectivos familiares.

Art 14. No âmbito de suas competências, os ór
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o
Sisnad, previstos no art. 6º desta lei atentarão para:

I - o alinhamento das suas respectivas
políticas públicas setoriais ao disposto nos
ais. 4º e 5º desta lei;

11 - as orientações e normas emana
d 1S do CONAD;

III - a colaboração nas atividades de
p'evenção do uso indevido, atenção e rein
serção social de usuários e dependentes de
d'ogas; repressão da produção não autori
zada e do tráfico ilícito de drogas, observa
do o disposto nesta Lei.

CAPíTULO IV
Da coleta, análise e disseminação

de informações sobre drogas

Art 15. O Sisnad disporá de Observatório
Brasileirc, de Informações sobre Drogas (OBIO)
gerido pEla secretaria-executiva de seu órgão su
perior, que reúna e centralize informações e co
nhecimentos atualizados sobre drogas, incluindo
dados de estudos, pesquisas e levantamentos na
cionais produzindo e divulgando informações, fun
damentadas cientificamente, que contribuam para
o desenvolvimento de novos conhecimentos apli
cados às atividades de prevenção do uso indevi
do, de atenção e de reinserção social de usuários
e depenoentes de drogas e para a criação de mo
delos de intervenção baseados nas necessidades
específicas das diferentes populações-alvo, respei
tando suas características sócio-culturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigilo
so, fará parte do banco de dados central de que
trata o caput deste artigo, base de dados atuali
zada das instituições de atenção à saúde ou de
assistência sacia! que atendam usuários ou de
pendentes de drogas, bem como as de ensino e
pesquisa.

Art16. As instituições com atuação nas áre
as da atenção à saúde e da assistência social,
que atendam usuários ou dependentes de drogas
devem comunicar, ao órgão competente do res
pectivo sistema municipal de saúde, os casos
atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a
identidad 9 das pessoas, conforme orientações
emanadas da União.

Art 17. Os dados estatísticos nacionais de re
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão siste
ma de inf.)rmações do Poder Executivo.
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TíTULO 111
Das atividades de prevenção do uso indevido,

atenção e reinserção social de Usuários
e dependentes de drogas

CAPíTULO I
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do
uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas
direcionadas para a redução .dos fatores de vulnerabi
lidade e risco e para a promoção e o fortalecimento
dos fatores de proteção.

Art 19. As atividades de prevenção do uso inde"
vida de drogas devem observar os seguintes princípi
os e diretrizes:

vando em consideração as suas necessida
des específicas;

IX - a articulação entre os serviços e
organizações que atuam em atividades de
prevenção do uso indevido de drogas e a
rede de atenção a usuários e dependentes
de drogas e respectivos familiares;

X - o investimento em alternativas es
portivas, culturais, artísticas, profissionais,
entre outras, como forma de inclusão social
e de melhoria da qualidade de vida;

XI - o estabelecimento de políticas de
formação continuada na área. da prevenção
do uso indevido de drogas para profissiona
is de educação nos três níveis de ensino;

XII - a implantação de projetos peda
gógicos de prevenção do uso indevido de
drogas, nas instituições de ensino público e
privado, alinhados às Diretrizes Curriculares
Nacionais e aos conhecimentos relaciona
dos a drogas;

XIlI-a observância das orientações e
normas emanadas do Conad;

XIV - o alinhamento às diretrizes dos
órgãos de controle social de políticas setori
ais especificas.

Parágrafo único.. As atividades de prevenção
do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao
adolescente deverão estar em consonância com as
diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Di
reitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

CAPíTULO 11
Das Atividades de Atenção e

de Reinserção Social de Usuários
ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao
usuário e dependente de drogas e. respectivos famili
ares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à me
lhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e
dos danos associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção so
cial do usuário ou do dependente de drogas e respec
tivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcio
nadas para sua integração ou reintegração em redes
sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein
serção social do usuário e do dependente de drogas e
respectivos familiares devem observar os seguintes
princípios e diretrizes:

:'11111 11I11
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I - respeito ao usuário e ao dependen
te de drogas, independentemente de quais
quer condições, observados os direitos fun
damentais da pessoa humana, os princípios
e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da
Política Nacional de Assistência Social;

11- a adoção de estratégias diferencia
das de atenção e reinserção social do usuá
rio e do dependente de drogas e respectivos
familiares, que considerem as suas peculia
ridades socioculturais;

111- definição de projeto terapêutico in
dividualizado, orientado para a inclusão so
cial e a redução de riscos e de danos socia
is eà saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependen
te de drogas e aos respectivos .familiares,
sempre que possível, de forma multidiscipli
nar e por equipes multiprofissionais;

V - observância das orientações e nor
mas emanadas do Conad;

VI - o alinhamento às diretrizes dos ór
gãos de controle social de políticas setoriais
especificas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios desenvolverão programas de atenção ao
usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as
diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios ex
plicitados no art. 22 desta lei, obrigatória a previsão
orçamentária adequada.

Parágrafo único. Os serviços da rede de apoio
social ao usuário ou dependente e respectivos famili
ares, que não forem de natureza sanitária, executa
dos por comunidades terapêuticas e similares deve
rão se alinhar aos princípios dispostos no artigo 22 e
às diretrizes específicas a serem regulamentadas.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão conceder benefícios às institu
ições privadas que desenvolverem programas de re
inserção no mercado de trabalho, do usuário e do de
pendente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à
saúde e da assistência social, que atendam usuários
ou dependentes de drogas poderão receber recursos
do Funad, condicionados à sua disponibilidade orça
mentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas
que, em razão da prática de infração penal, estiver
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido

a medida de segurança, tem garantidos os serviços
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo
sistema penitenciário.

CAPíTULO 111
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As. penas previstas neste Capítulo po
derão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem
como substitu ídas a qualquer tempo, ouvidos o Minis
tério Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das
drogas;

11 - prestação de serviços à comunidade;
111 - medida educativa de compareci

mento a programa ou curso educativo;

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem, para seu consumo pessoal,
semeia, cultiva ou colha plantas destinadas
à preparação de drogas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

II - quem fornece, eventualmente, sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacio
namento, para juntos consumirem drogas
sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar.

§ 2º O juiz poderá, na homologação da transa
ção penal a que se refere a lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Criminais, ou na sentença, encaminhar o
agente para tratamento, com base em avaliação
que ateste a necessidade, em função de risco à in
tegridade física e emocional da própria pessoa, de
sua familia ou da comunidade, realizada por profis
sional de saúde com competência específica na for
ma da lei.

§ 3º Para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente.

§ 42 As penas previstas nos incisos 11 e 111 do ca
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo
de cinco meses.
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§ 59 A imposição das penas previstas nos inci
sos I a 111 do caput deste artigo não serão considera
das para efeito de reincidência.

§ 69 A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais ou assistenciais, hospitais,· estabeleci
mentos congêneres, públicos ou privados sem fins lu
crativos, que se ocupem, preferencialmente, da pre
venção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependentes de drogas.

§ 7º Na hipótese de desatendimento, pelo agen
te, das condições relativas às penas a que se referem
os incisos 1/ e 111 do caput deste artigo, poderá o juiz,
ouvidos o Ministério Público, o defensor e, se enten
der necessário, profissional de saúde, submetê-lo a
penas restritivas de direitos especificadas no art. 43
do Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940
Código Penal- não previstas no caput que não ultra
passem três meses.

§ 89 O juiz deixará de aplicar as penas restritivas
de direitos previstas no § 7º caso o condenado sub
meta-se à pena anteriormente imposta.

§ 99 O beneficio previsto no § 8º somente pode
rá ser concedido uma única vez.

§ 10. O de:;;cumprimento das medidas impostas
com fundamento no § 79 sujeitará o agente às penas
do art. 330 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

Art. 29. Prescrevem em dois anos a imposição e
a execução das penas, observado, no tocante à inter
rupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes
do Código Penal.

TíTULO IV
Da Repressão à Produção não Autorizada e

ao Tráfico !licito de Drogas

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 30. É indispensável a licença prévia da au
toridade competente para produzir, extrair, fabricar,
transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar,
expor, oferecer; vender, comprar, trocar, ceder ou ad
quirir, para· qualquer fim, drogas ou matéria-prima
destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.

Art. 31. As plantações ilícitas serão imediata
mente destruídas pelas autoridades policiais, que re
colherão quantidade suficiente para exame pericial,
de tudo lavrando auto de levantamento das condi
ções encontradas, com a delimitação do local, asse-

guradas as medidas necessárias para a preservação
da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incine
ração, no prazo máximo de30 dias, guardando-se as
amostras necessárias à preservação da prova.

§ 29 A incineração previstano § 19 deste artigo
será precedida·de autorização judicial,·ouvido o Mi
nistério Público, e executada pela autoridade policial
competente, na presença de representante do Minis
tério Público e da autoridade sanitári.a competente,
mediante auto circunstanciado e após a perícia reali
zada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-ão, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
posto no Decreto n9 2,661 , de 8 de julho de 1998, no
que couber, dispensada a autorização prévia do ór
gão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).

§ 4º As glebas cultivadas com plantações il ícitas
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243
da Constituição, de acordo coma legislação em vigor.

CAPíTULO 11
Dos Crimes

Art. 32. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem au
torização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

Pena - reclusão de três a quinze anos e paga
mento de quinhentos a um mil e quinhentos
dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz,
fabrica, adquire, vende,expõe à venda, ofe
rece, fornece, tem em depósito, transporta,
traz consigo ou guarda, ainda que gratuita
mente,sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima, insumo ou produto químico
destinado à preparação de drogas;

11 - semeia, cultiva ou faz a colheita,
sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar, de plan
tas que se· constituam em matéria-prima
para a preparação de drogas;

111 - utiliza local, ou bem de qualquer
natureza de que tem a propriedade, posse,
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administração, guarda ou vigilância, ou con
sente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou de acor
do com determinação legal ou regulamen
tar, para o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém
ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de um a três anos, e
multa de cem a trezentos dias-multa.

§ 3º Tratando-se de infração do disposto no
caput deste artigo, ou no seu § 1º, deverá o juiz re
duzir as penas de um sexto a dois terços, vedada
sua conversão em penas restritivas de direitos, des
de que concorram as seguintes circunstâncias:

I - exiba o agente primariedade e bons
antecedentes;

11 - ausência de habitualidade e cará
ter não profissional.

Art. 33. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer titu
lo, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuita
mente, maquinário, aparelho, instrumento ou qual
quer objeto destinado à fabricação, preparação, pro
dução ou transformação de drogas, sem autoriza
ção ou em desacordo com determinação legal ou re
gulamentar,

Pena - reclusão, de três a dez anos, e paga
mento de mil e duzentos a dois mil dias-multa.

Art. 34 Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e § 1º, e
33 desta Lei.

Pena - reclusão de três a dez anos, e pagamen
to de setecentos a um mil e duzentos dias-multa.

Parágrafo único Nas mesmas penas do caput
incorre quem associa-se para a prática reiterada do
crime definido no art. 35 desta Lei.

Art. 35. Colaborar, como informante, com grupo,
organização ou associação destinados à prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e §
1º, e 33 desta Lei:

Pena - reclusão, de dois a seis anos,
e pagamento de trezentos a setecentos
dias-multa.

Art. 36. Prescrever ou ministrar, culposamente,
o médico, dentista, farmacêutico ou outro profissional
da área de saúde, drogas, desnecessariamente, ou
em dose evidentemente superior à necessária, ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de seis meses a
d)is anos, e pagamento de cinqüenta a du
z,?ntos dias-multa.

Parugrafo úhico. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 37. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de drogas, expondo a dano potenci
al a incolumidade de outrem.

Pen3 - detenção de seis meses a três anos,
além da épreensão do veículo, cassação da habilita
ção respE'CIiva ou proibição de obtê-Ia, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade aplicada e paga
mento de duzentos a quatrocentos dias-multa.

Par"lgrafo único. As penas de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de
quatro a 5eis anos e de quatrocentos a seiscentos
dias-mult,l, se o veículo referido no caput for de trans
porte coletivo de passageiros.

Art. 38. As penas previstas nos arts. 32 a 35
desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços,
se:

I - a natureza, a procedência da subs
tância ou do produto apreendido e as cir
cunstâncias do fato evidenciarem a transna
cionalidade do delito;
. 11 - o agente praticar o crime prevale-

cendo-se de função pública ou no desempe
nho de missão de educação, poder familiar,
gJarda ou vigilância;

111 - a infração tiver sido cometida nas
dependências ou mediações de estabeleci
mentos prisionais, de ensino ou hospitala
res, de sedes de entidades estudantis, soci
ais, culturais, recreativas, esportivas, ou be
neficentes, de locais de trabalho coletivo, de
recintos onde se realizem espetáculos ou di
versões de qualquer natureza, de serviços
de tratamento de dependentes de drogas ou
de reinserção social, de unidades militares
or.! policiais ou em transportes públicos;

IV ~ o crime tiver sido praticado com
volência, grave ameaça, emprego de arma
de fogo ou qualquer processo de intimida
ção difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre Esta
dos da Federação ou entre estes e o Distrito
F~deral;

VI - sua prática envolver ou visar atin
gr criança ou adolescente ou a quem tenha,
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por qualquer motivo, diminuída ou suprimida
a capacidade de entendimento e determina
ção;

VII - o agente financiar ou custear a
prática do crime.

Art. 39. Nos crimes definidos nos arts. 32 a 35,
a pena será reduzida de um a dois terços quando a
colaboração espontânea do agente, no curso da in
vestigação policial ou do processo criminal, levar ao
esclarecimento de infrações penais e sua autoria.

Art. 40. O juiz, na fixação das penas, considera
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.

Art. 41 . Na fixação da multa a que se referem os
arts. 32 a 37, o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
40, determinará o número de dias-multa, atribuindo a
cada um, segundo as condições econômicas dos
acusados, valor não inferior a um trinta avos nem su
perior a cinco vezes o maior salario minimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con
curso de crimes serão impostas sempre cumulativa
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em
virtude da situação econômica do acusado, conside
rá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 42. Os crimes previstos nos arts. 32, caput e
§ 12 , e 33 a 35.desta Lei sãoinafiançáveis e insuscetí
veis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provi
sória, cumprindo-se suas penas em regime integral
mente fechado, vedada sua conversão em penas res
tritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput,
dar-se-á o livramento condicional após o cumprimen
to de dois terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico.

Art. 43. É .isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a in
fração penal praticada, inteiramente incapaz de en
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força pericial, que este apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições re
feridas no caput, poderá determinar o juiz, na senten
ça, o seu encaminhamento para tratamento médico
adequado.

Art. 44. As penas podem ser reduzidas de um
terço a dois terços se, por força das circunstâncias

previstas no art. 43, o agente não possuía, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de enten
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Art. 45. Na sentença condenatória, o juiz, com
base em avaliação que ateste a necessidade de en
caminhamento do agente para tratamento, •realizada
por profissional de saúde com competência específi
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda,
observado o disposto no art. 26 desta Lei.

CAPíTLJLO 111
Do Procedimento Penal

Art. 46. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de
Execução Penal.

§ 12 O agente de qualquer das condutas previs
tas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso
com os crimes previstos nos art. 32 a 35, será proces
sado e julgado na forma.doart. 60 e seguintes da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe so
bre os Juizados Especias Criminais.

§ 22 Tratando-se da conduta prevista no art. 28,
não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor
do fato ser imediatamente ençaminhado ao juízo
competente ou assumir o compromisso de a ele com
parecer, lavrando-se termo Circunstanciado e provi
denciando-se as requisições dos exames e perícias
necessários.

§ 32 Concluídos os procedimentos de que trata o
§ 22 deste artigo, o agente será submetido a exame
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade
policial entender conveniente, e em seguida liberado.

§ 42 Para os fins do disposto no art. 76 da Lei n2

9.099, de 26 de setembro de.1995, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena prevista
no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta.

Art. 47 Tratando-se de infração do disposto nos
arts. 32, caput e § 12 , e33 a 35,ojuiz, sempre que as
circunstâncias o recomendem, empregará os instru
mentos protetivos de colaboradores e testemunhas
previstos na Lei n2 9.807, de13 de julho de 1999.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 48 Ocorrendo prisão em flagrante, a autori
dade policial fará, imediatamente, comunicação ao
juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavra-
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do, do qual será dada vista ao órgão do Ministério PÚ
blico, em vinte e quatro horas.

§ 1º Para eleito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é suficiente o laudo de constatação da nature
za e quantidade da droga, firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se re
fere o § Iº não ficará impedido de participar da elabo
ração do laudo definitivo.

Art. 49. O inquérito policial será concluído no
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e
de trinta dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis
tério Público, mediante pedido justificado da autorida
de policial.

Art. 50. Findos os prazos a que se refere o art.
49 desta Lei, a autoridade policial, remetendo os au
tos do inquérito ao juízo:

I - relatará sumariamente as circuns
tâncias do fato, justificando as razões que o
levaram à classificação do delito, indicando
a quantidade e natureza da substância ou
do produto apreendido, o local e· as condi
ções em que se desenvolveu a ação crimi
nosa, as circunstâncias da prisão, a condu
ta, a qualificação e os antecedentes do
agente; ou

11 - requererá sua devolução para a re
alização de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á
sem prejuízo de diligências complementares:

I - necessárias ou úteis à plena eluci
dação do fato, cujo resultado deverá ser en
caminhado ao juízo competente até três
dias antes da audiência de instrução e julga
mento;

11 - necessárias ou úteis à indicação
dos bens, direitos e valores de que seja titu
lar o agente, ou que figurem em seu nome,
cujo resultado deverá ser encaminhado ao
juízo competente até três dias antes da au
diência de instrução e julgamento.

Art. 51. Em qualquer fase da persecução crimi
nal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são per
mitidos, além dos previstos em lei, mediante autori
zação judicial e ouvido o Ministério Público, os se
guintes procedimentos investigatórios:

I - a infiltração por agentes de polícia
ou de inteligência, em tarefas de investiga
ção, constituída pelos órgãos especializa
dos pertinentes;

11 - a não-atuação policial sobre os
portadores de substâncias, precursores quí
micos ou outros produtos, que entrem no
território brasileiro, dele saiam ou nele tran
sitem, com a finalidade de, em colaboração
ou não com outros países, identificar e res
ponsabilizar maior número de integrantes de
operações de tráfico e distribuição, sem pre
juízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a au
torização será concedida desde que:

I - sejam conhecidos o itinerário pro
vável e a identificação dos agentes do delito
ou de colaboradores;

11 - as autoridades competentes dos
países de origem, trânsito ou destino ofere
çam garantia de atuação contra a fuga dos
suspeitos e extravio das substâncias ou dos
produtos transportados.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 52. Recebidos em juízo os autos do inquéri
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou
peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério PÚ
blico para, no prazo de dez dias, adotar uma das se
guintes providências:

I - requerer o arquivamento;
11 - requisitar as diligências que enten

der necessárias;
111 - oferecer denúncia, arrolar até cin

co testemunhas e requerer as demais pro
vas que entender pertinentes.

Art. 53. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará
a notificação do acusado para oferecer defesa pré
via, por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º Na resposta, consistente de defesa prelimi
nar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares
e invocar todas as razões de defesa, oferecer docu
mentos e justificações, especificar as provas que pre
tende produzir e, até o número de cinco, arrolar teste
munhas.

§ 2º As exceções serão processadas em aparta
do, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3deoutubrode 1941 -Código de Processo
Penal.



CAPíTULO IV
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação

de Bens do Acusado

Art. 58. O juiz, de ofício, arequerimehto doMi
nistério Público ou mediante representação da autori
dade policial, ouvido o Ministério Público, havendo in
dícios suficientes, poderá decretar, no curso do in
quérito ou da ação penal, aapreensão e outras medi
das assecuratórias relacionadas aoS bens móveis e
imóveis ou valores consistentes em produtos dos cri
mes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito
auferido com sua prática, procedendo-se na forma
dos arts. 125 a 144 doDecreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§1 º As medidas assecuratórias previstas neste
artigo serão levantadassea açãopenal não for inicia
da no prazo de 120 dias, contado da data em que ficar
concluída a diligência.

§ 2º Provando o acusado ou terce.iro interessa
do a origem lícita do produto, bemou valor referido no
caput, o juiz determinará sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe
cido semo comparecimento pessoal do acusado, po
dendo o juiz determinara prática de atoS necessários
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de
bens, direitos ou valores poderá. ser suspensa pelo
juiz, ouvido o Ministério Público, quando a suaexecu
ção imediata possa comprometeras investigações.

Art. 59. Não havendo prejuízo para a produção
da prova dos fatos e comprovado o interessepúblico
ou social, ressalvado o disposto no artigo 60, median
te autorização do juízo competente, ouvido o Ministé
rio Público e cientificada a SENAD, os bens apreendi
dos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas enti
dades que atuam na prevenção do uso indevido, na
atenção e reinserção social de usuários e dependen
tes de drogas e na repressão à produção não autori
zada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no
interesse dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará
à autoridade de trânsito ou ao equivaJenteórgão de
registro e controle a expedição de certificadoprovisó
rio de registro e licenciamento, em favor da instituição
à qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pa
gamento de multas, encargos e tributos anteriores,
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§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra- Art. 57. Em caso de sentença condenatória, o
zo, o juiz nomeará defensor para oferecê-Ia em dez juiz decidiráfundamentadamente seo réu poderá
dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nome- apelar em liberdade.
ação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em
cinco dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo
máximo de dez dias, determinará a apresentação do
preso, realização de diligências, exames e perícías.

Art. 54. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-sede infração do disposto nos
arts. 32, caput e §1º, e 33 a 35, o juiz, ao receber a
denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do
denunciado de suas atividades, se for funcionário pú
blico, comunicando o órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput será re
alizada dentro dos trinta dias seguintes ao recebi
mento da denúncia, salvo se determinada a realiza
ção de avaliação para atestar dependência de dro
gas, quando se realizará em noventa dias.

Art. 55. Naaudiência de instrução e julgamento,
após o interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente,
ao representante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de vin
te minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz.

Parágrafo único.• Após proceder ao interrogató
rio, o juiz indagará das partes se restou algum fato
para ser esclarecido, formulando as perguntas cor
respondentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 56. Encerrados os debates, proferirá o juiz
sentença de imediato, ou o fará em dez dias, orde
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havido
controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza
ou quantidade da substância ou do produto, ou sobre a
regularidade do respectivo laudo, determinará que se
proceda na forma do art. 31, § 1º, preservando-se,
para eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em
decisão motivada e,ouvido o Ministério Público,
quando a quantidade ou valor da substância ou do
produto o indicar, precedendo a medida à elaboração
e juntada aos autos do laudo toxicológico.

! I
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até o trânsito em julgado da decisão que decretar o
seu perdimento em favor da União.

Art. 60. Os veículos, embarcações, aeronaves
e quaisquer outros meios de transporte, os maqui
nários, utensílios, instrumentos e objetos de qual
quer natureza, utilizados para a prática dos crimes
definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão,
ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciá
ria, excetuadas as armas, que serão recolhidas na
forma de legislação específica.

§ 1º Comprovado o interesse público na utiliza
ção de qualquer dos bens mencionados neste arti
go, a autoridade de polícia judiciária poderá deles
fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objeti
vo de sua conservação, mediante autorização judici
al, ouvido o Ministério Público.

§ 2º Feita a apreensão a que se refere o caput,
e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos
como ordem de pagamento, a autoridade policial
que presidir o inquérito deverá, de imediato, reque
rer ao juízo competente a intimação do Ministério
Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá re
querer ao juizo, em caráter cautelar, a conversão do
numerário apreendido em moeda nacional, se for o
caso, a compensação dos cheques emitidos após a
instrução do inquérito, com cópias autênticas dos
respectivos títulos, e o depósito das corresponden
tes quantias em conta judicial, juntando-se aos au
tos o recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação
penal, o Ministério Público, mediante petição autô
noma, requererá ao juízo competente que, em cará
ter cautelar, proceda à alienação dos bens apreen
didos, excetuados aqueles que a União, por inter
médio da Senad, indicar para serem colocados sob
uso e custódia da autoridade policial, de órgãos de
inteligência ou militares, envolvidos nas ações de
prevenção ao uso indevido de drogas e operações
de repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilicito de drogas. exclusivamente no interesse des
sas atividades.

§ 5º Excluídos os bens que se houver indica
do para os fins previstos no § 4º, o requerimento
de alienação deverá conter a relação de todos os
demais bens apreendidos, com a descrição e a
especificação de cada um deles, e informações
sobre quem os tem sob custódia eo local onde se
encontram.

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a res
pectiva petição será autuada em apartado, cujos au
tos terão tramitação autônoma em relação aos da
ação penal principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os
autos serào conclusos ao juiz que, verificada a pre
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de
perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinmá a avaliação dos bens relacionados, ci
entificará a Senad e intimará a União, o Ministério
Público e o interessado, este, se for o caso, por edi
tai com prazo de cinco dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais di
vergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sen
tença, h01'lologará o valor atribuído aos bens e de
terminará sejam alienados em leilão.

§ 9!1 Realizado o leilão, permanecerá deposita
da em cc·nta judicial a quantia apurada, até o final
da ação Denal respectiva, quando será transferida
ao Funad; juntamente com os valores de que trata o
§ 3º destE} artigo.

§ 1C. Terão apenas efeito devolutivo os recur
sos interpostos contra as decisões proferidas no
curso do procedimento previsto neste artigo.

§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do §
4º deste artigo, recaindo a autorização sobre veícu
los, emba.rcações ou aeronaves, o juiz ordenará à
autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de
registro e controle a expedição de certificado provi
sório de registro e licenciamento, em favor da autori
dade poíi::ial ou órgão aos quais tenha deferido o
uso, ficando estes livres do pagamento de multas,
encargos e tributos anteriores, até o trânsito em jul
gado da decisão que decretar o seu perdimento em
favor da União.

Art. 61. Ao proferir a sentença de mérito, o
juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem
ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado in
disponível.

§ 19 Os valores apreendidos em decorrência
dos crimes tipificados nesta Lei e que não foram obje
to de tutela cautelar, após decretado o seu perdimen
to em favor da União, serão revertidos diretamente ao
Funad.

§ 29 Compete à Senad a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da
União.



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05563

§ 3º A SENAD poderá firmar convênios de cOo
peração, a fim de dar imediato cumprimento ao esta
belecido no § 2º.

§ 4ºTransitada em julgado asentença condena
tória' o juiz do processo, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder
estejam, para os fins. de sua destinação nos termos
da legislação vigente.

Art. 62. AUnião, por intermédio daSENAD, po
derá firmar convênio com os Estados, com o Distrito
Federal e com organismos orientados para a preven
ção do uso indevido dedrogas, a atenção e a reinser
ção social de usuários ou dependentes e a repressão
à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de dro
gas, com vistas à liberação de equipamentos e de re
cursos por ela. arrecadados, para· a implantação e
execução de programasrelacionados à questão das
drogas.

TíTULO V
Da Cooperação Internacional

Art. 63. De conformidade .com os princípios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor,
e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais
relacionadas à questão das drogas, de que o Brasil é
parte, o Governo brasileiro prestará, quando solicita
do, cooperação a outros países e organismos interna
cionais e, quando necessário, dos mesmos solicitará
a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de informações sobre legisla
ções, experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de
atenção e de reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas;

11 - intercâmbio de inteligência policial sobre
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o
desvio de precursores químicos;

111 - intercâmbio de informações policiais e judi
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus
precursores químicos.

Parágrafo único. As atividades de cooperação
internacional dos órgãos governamentais brasileiros
nos planos bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores.

TíTULO VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 64. Para fins do disposto no § 1º do art. 1º
desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lis
ta mencionada no preceito, denominam-se drogas
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, J='recurso
ras e outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998.

Art. 65. A liberação dos recursos previstos na
Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de
Estados e do Distrito. Federal, dependerá de sua ade
são e respeito àsdiretrizesbásicas contidas nos con
vêniosfirmados e do fornecimento de dados neces
sários à atualização do sistema previsto no art. 17,
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 66. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão criar estimulos fiscais e ou
tros, destinados às pessoasfísicas e jurídicasque co
laborem na prevenção. do uso indevido de drogas,
atenção e reinserção .social de usuários e dependen
tes e na repressão da produção não autorizada e do
tráfico· ilícito de drogas.

Art. 67. No caso de falênCiaou liquidação extra
judicial de empresas .ou estabe.lecimentos hospitala
res, de pesquisa,. de ensino, ou congêneres, assim
como nos serviços de saúde que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for
neceremdrogas ou. de qualquer outro em que exis
tam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo
perante o qual tramite Ofeito:

I - determinar, imediatamente à ciência da falên
cia ou liquidação, sejam lacradassuas instalações;

11- ordenar à autoridade sanitária competente a
urgente adoção das medidas necessárias ao recebi
mento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

111- dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso 11, só
podem participar pessoas jurídicas regularmente ha
bilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação lícita a ser dada ao pro
duto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º, o
produto não arrematado será, ato contínuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na pre
sençados Conselhos Estaduais sobre Drogas e do
Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceadoenão arrema
tadas especialidades farmacêuticas em condições de
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a
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guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à
rede pública de saúde.

Art. 68. O processo e o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 32 a 35, se caracterizado il icito trans
nacional, são da competência da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Mu
nicípios que não sejam sede de vara federal serão
processados e julgados na vara federal da circunscri
ção respectiva.

Art. 69. Nas comarcas em que haja vara especi
alizada para julgamento de crimes que envolvam dro
gas, esta acumulará as atribuições de juizado especi
al criminal sobre drogas, para efeitos desta lei.

Art. 70. Sempre que conveniente ou necessário,
o juiz, de oficio, mediante representação da autorida
de policial, ou a requerimento do Ministério Público,
determinará que se proceda, nos limites de sua juris
dição e na forma prevista no § 1º do art. 31 à destrui
ção de drogas em processos já encerrados.

Art. 71. Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Art. 73. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de ou
tubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de
2002.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2004. - De
putado Paulo Pimenta, Relator.

Complementação de Voto

Diante das valiosas manifestações de nossos
pares na Comissão de Constituição e Justiça e de Re~

dação, decidimos acolher sugestões de alterações no
Substitutivo que apresentamos.

Passamos a elencar, portanto, as propostas
acatadas.

1 - Alteração do art. 9º, VI, para determinar que
seja ouvido o CONAD.

A nova redação é:

"VI - regulamentar as atividades que
visem à redução de danos e riscos sociais e
à saúde, ouvido o CONAD, nos termos des
ta lei"

Sugestão do Dep. Givaldo Carimbão.
2 - Supressão do inciso I do art. 19, porque a

atribuição já está prevista no art. 22, I.
Sugestão do Dep. Antonio Biscaia.
3 - Supressão do inciso 11 do § 1º do art. 28, que

dispunha que incorre nas mesmas penas do crime de
uso de drogas "quem fornece, eventualmente, sem ob·
jetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para

--'--"'---~'-" ----~_._-.---~--

juntos a consumirem, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Sugestão do Dep. Moroni Torgan.
4 - Substituição da redação do § 5º do artigo 28,

para determinar a pena em caso de reincidência.
A nova redação é:

"§ 5º Em caso de reincidência, as pe
nas previstas nos incisos 11 e 111 do caput
deste artigo serão aplicadas pelo prazo má
ximo de dez meses".

Sugestão dos Deputados José Eduardo Cardo
so, Moroni Torgan e Luiz Antônio Fleury.

5 - Inclusão do § 11 no art. 28, para estabelecer
que o réu terá colocado a sua disposição estabeleci
mento de saúde que ofereça tratamento gratuito.

A redação do novo § 11 é:

"§ 11. O juiz determinará ao Poder PÚ
blico que coloque à disposição do agente es
tabelecimento de saúde, preferencialmente
ambulatorial, para tratamento especializado."

Sugestão do Dep. Moroni Torgan.
6 - Alteração da pena do art. 32 (crime de tráfi

co) para cinco a quinze anos.
A nova redação é:

"Pena - reclusão de cinco a quinze
anos e pagamento de quinhentos a um mil e
quinhentos dias-multa.

Antes a pena prevista era de três a
cinco anos

Sugestão do Dep. Antonio Biscaia.
7 - Alteração do art. 32. § 3º, para corrigir

a redação e excluir o caráter não profissional.
A nova redação é:
§ 3º Nos delitos definidos no caput e

no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, veda
da a conversão em penas restritivas de dire
itos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às ativi
dades criminosas nem integre organização
criminosa."

Sugestão da Deputada Denise Frossard.
8 - Criação do crime autônomo de financiamen

to ou custeio da prática de tráfico, na forma aprovada
pela Comissão de Segurança Pública, com a conse
qüente exclusão da causa de aUmento de pena pre
vista no art. 38, VII.

A redação do novo art. 35 é:
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"Art. 35. Financiar ou custear a prática
de qualquer dos crimes previstos nos arts.
32, caput e § Iº, e 33 desta lei:

Pena - reclusão, de oito avinte anos,
e pagamento de mil e quinhentos a quatro
mil dias-multa."

Serão renumerados os artigos seguintes.
Sugestão do Dep. Antonio Biscaia.
9 - Alteraç~o do art. 36. para excluir a

menção a profissional da área de saúde e
corrigir a redação.

A nova redação do artigo, já renu
merado, é:

Art. 37. Prescrever ou ministrar, culpo
samente, drogas, sem que delas necessite
o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas
ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena... (mantida)
Parágrafo único... (mantido)"

Sugestão dos Deputados Denise Frossard e
Luiz Antônio Fleury.

10 - Alteração do art. 39, para excluir a previsão
de que a diminuição de pena da colaboração espon
tânea possa ocorrer se gerar o esclarecimento de
qualquer infração penal.

A nova redação do artigo, já renumerado, é:

"Art. 40. O indiciado ou acusado que co
laborar voluntariamente com a investigação
policial e o processo criminal na identificação
dos demais co-autores ou partícipes do crime
e na recuperação total ou parcial do produto
do crime, no caso de condenação, terá pena
reduzida de um terço a dois terços."

Sugestão do Dep. Luiz Antônio Fleury.
11 ~Alteração da redação do art. 42, para exclu

ir a proibição de progressão de regime.
A nova redação do artigo, já renumerado, é:

"Art. 43. Os crimes previstos nos arts. 32,
caput e § Iº, e 33a 35 desta lei são inafiançá
veis e insuscetíveis de sursis, graça, induKo,
anistia e liberdade provisória, vedada a conver
são de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único. (mantido)"

Sugestão dos Deputados Aloysio Nunes Ferre
ira e Luiz Eduardo Greenhalgh.

12 - Alteração do art. 47, para corrigir a reda-
ção.

A nova redação ao artigo, já renumerado, é:
Art. 48 Tratando-se de condutas tipificadas nos

arts. 32. caput e § 1º, e 33 a 35, a juiz, sempre que as
circunstâncias o recomendem, empregará os instru
mentos protetivos de colaboradores e testemunhas
previstos na Lei nº 9.807. de 13 de julho de 1999."

Sugestão da Dep. Denise Frossard.
13 -Supressão da expressão "ou de inteligên

cia" no art. 51 , I.
Anova redação do inciso do artigo, que passará

a ser o 52, é:

" I - ainfiltraçãopor agentesde policia
em tarefas de investigação, constituída pe
los órgãos especializados pertinentes;"

Sugestão do Dep. Moroní Torgan.
14- Alteração da redação do art. 51 , 11, e exclu

são do inciso 11 do parágrafo único do art. 51, para de
terminar que a não-atuação policial somente ocorrerá
em crimes praticados note rritório brasileiro e para es
pecificar que os produtos são aqueles utilizados na
produção das drogas.

A nova redação do inciso do artigo, que passará
a ser o 52, é:

"11 - a não-atuação policial sobre os
portadores de drogas, seus precursores quí
micos ou outros produtos utilizados em sua
produção, que se encontrem no território
brasileiro, com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes
de operaçôes de tráfico e distribuição, sem
prejuízo da ação penal cabível".

Sugestão. do Dep. Moroni Torgan.
15 - Alteração do art. 54. §1º, para corrigir a re

dação.
A nova redação do artigo, que passará a ser o

55, é:

" 1º Tratando-se de condutas tipifica
das nos arts..32. caput e § 1º, e 33 a 35, o
juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar
o afastamento cautelar do denunciado de
suas atividades, se for funcionário público,
comunicando o órgão respectivo.

Sugestão da Deputada Denise Frossard.
16 - Alteração da redação do art. 57.

para prever que o réu só poderá apelar em
liberdade se for primário e de bons antece
dentes, assim reconhecido na sentença
condenatória.
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A nova redação do artigo, já renumera
do, é:

" Art. 58. Nos crimes previstos nos
arts. 32, caput e § 12 , e 33 a 35 desta lei, o
réu não poderá apelar sem recolher-se á
prisão, salvo se for primário e de bons ante
cedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória."

Sugestão dos Deputados Moroni Torgan e
Greenhalgh.

17 - Alteração da expressão "autoridade polici
ai" por "autoridade de policia judiciária", em todo o
texto.

O Deputado João Campos havia proposto a al
teração para "Delegado de Polícia", mas preferimos a
expressão "autoridade de polícia judiciária" porque é
a terminologia utilizada na Constituição e é mais
abrangente.

Sala da Comissão, de de 200 . - Deputado
Paulo Pimenta, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 7.134 DE 2002

(Do Senado Federal)
PLS Nº 115/2002

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas para
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so
cial de usuários e dependentes de drogas: estabelece
normas para repressão á produção não autorizada e
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras
providências.

O Congresso Naciona! decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Sistema Nacional de Políti
cas Públicas sobre Drogas (SISNAD); prescreve medi
das para prevenção do uso indevido, atenção e reinser
ção social de usuários e dependentes de drogas; estabe
lece normas para repressão à produção não autorizada
e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

§ 1º Para fins desta lei, consideram-se como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de ca
usar dependência, assim especificados em lei ou

relacionados em listas atualizadas periodica
mente, pelo Poder Executivo da União.

§ 2º A regulamentação ao controle e restrição da
venda e da propaganda de bebidas alcoólicas, bem
como outras medidas de política pública que diminu
am o consumo e promovam a redução dos danos so-

ciais e à saúde causados pelo uso prejudicial de álco
ol, especialmente em grupos vulneráveis, como crian
ças e adolescentes será objeto de lei específica.

§ 3º A regulação da oferta das substâncias ou
dos produtos capazes de causar dependência não
previstos nos parágrafos anteriores deste artigo é ob
jeto de le(Jislaçães específicas.

Art.~º Ficam proibidas, em todo o território nacio
nal, as dregas, bem como o plantio, a cultura, a colheita
e a exploração de vegetais e substratos dos quais pos
sam ser €xtraídas ou produzidas drogas, ressalvada a
hipótese te autorização legal ou regulamentar.

Parégrafo únioo. Pode a União autorizar o plantio,
a cultura ea colheita dos vegetais referidos no caput, ex
clusivamelte para fins medicinais ou científioos, em local
e prazo predeterminados, mediante fiscalização.

TíTULO 11
Do Sh;tema Nacional de Políticas Públicas

Sobre Drogas

Art.3º O SISNAD tem a finalidade de articular,
integrar, (lrganizar e coordenar as atividades relacio
nadas com:

1-a prevenção do uso indevido, a atenção e a rein
serção sodal de usuários e dependentes de drogas:

11 - Cl repressão da produção não autorizada e
do tráfico ilícito de drogas.

CAPíTULO I
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema

Naciorcal de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 4º São princípios do SISNAD:
I - o respeito aos direitos fundamentais da pes

soa humana, especialmente quanto à sua autonomia
e à sua liberdade:

II - (> respeito à diversidade e às especificidades
populacionais existentes;

III - a promoção dos valores éticos, culturais e
de cidada.nia do povo brasileiro, reconhecendo-os
como fato."es de proteção para o uso indevido de dro
gas e outros comportamentoscorrelacionados:

IV - a promoção de consensos nacionais, de
ampla participação social, para o estabelecimento
dos funcionamentos e estratégias do SISNAD:

V - a promoção da responsabilidade comparti
lhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a im
portância da participação social nas atividades do
SISNAD:

VI- o reconhecimento da intersetorial idade dos
fatores c(lrrelacionados com o uso indevido de dro-



CAPíTULO 111
Das Atribuições Específicas dos Órgãos

que compõem o SISNAD

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Saú
de e de suas entidades vinculadas, naforma da legis
lação vigente:

I - publicar listas atualizadas periodicamente
das substâncias ou produtos de que trata o § 1º do
Art. 1ºdesta lei;

11 - baixar instruções de caráter geral ou específi
co sobre limitação, fiscalização e controle da produção,
do comércio e do uso das drogas referidas nesta lei;

111- adotar as providências estabelecidas no pa
rágrafo único do art. 2º desta lei;

IV - assegurar a emissão de licença prévia pre
vista no art. 3º desta lei, pela autoridade sanitária
competente:

V - regulamentara política de atenção aos usuári
os e dependentes de drogas, bem como aos seus fami
liares, junto á rede do Sistema Único de Saúde:

VI - regulamentar as atividades que visem à re
dução de danos e riscos sociais e à saúde, ouvido o
CONAD, nos termos desta lei:

VII - regulamentar serviços públicos e privados
que desenvolvem ações de atenção às pessoas que
fazem uso ou são dependentes de drogas e seus fa
miliares:

VIII - gerir, em articulação com a SENAD, o
banco de dados das constituições de atenção a saú
de e de assistência social que atendam usuários ou
dependentes de drogas de que trata o parágrafo úni
co ao art. 15 desta lei:

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Edu-
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gas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfi- Art. 7º A organização do SISNAD assegura a
co ilícito: orientação central e a execução descentralizada das

VII- a integração das estratégias nacionais e in- atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas fe-
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e deral, distrital, estadual e municipal e se constitui ma-
reinserção social de usuários e dependentes de dro- téria definida no regulamento desta lei.
gas e de repressão à sua produção não autorizada e Art. 8º Compete ao CONAD exercer a atribuição
ao seu tráfico ilícito; de órgão superior do SISNAD.

VIII- a articulação com os órgãos do Ministério § 1ºO CONAD é compostopor Órgãos da Admi-
Público ,e dos Poderes Legislativo e Judiciário visan- nistração Pública Federal, representações da socie-
do à cooperação mútua nas atividades do SISNAD; dade civil e pela Secretaria· Nacional Antidrogas _

IX-a adoção de abordagem multidisciplinar SENAD, na qualidade de sua secretaria-executiva,
que reconheça a interdependência e a natureza com- nos termos da legislação vigente.
plementar das atividades de prevenção do uso indevi- § 2º A composição e .o·. funcionamento do
do, atenção e reinserçãosocial de usuários e depen- CONAD são regulamentados pelo Poder Executivo.
dentes de drogas, repressão da produção não autori
zada e do tráfico ilícito de drogas;

X - a observância do equilíbrio entre as ativida"
des deprevenção do uso indevido, atenção e reinser
ção social de usuários e dependentes de drogas e de
repressão à sua produção não autorizada e ao seu
tráfico ilícito, visando garantir a estabilidade e o
bemcestar social:

XI - a observância às orientações e normas
emanadas do Conselho Nacional Antidrogas
(CONAD).

Art. 5º O SISNAD tem os seguintes objetivos:
I - contribuir para a inclusão social do cidadão,

visando torná-lo menos vulnerável a assumir compor
tamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu
tráfico ilícito e outros comportamentos correlaciona
dos;

11 - promover a construção e a socialização do
conhecimento sobre drogas no pais;

111- promover a integração entre as políticas de
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so
cial de usuários e dependentes de drogas e de re
pressão à. sua produção não autorizada e ao tráfico
ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do
Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e
Municípios;

IV - assegurar as condições para a coordena
ção, a integração e a articulação das atividades de
que trata o art. 3º desta lei.

CAPíTULO 11
Da Composição e da Organização do Sistema
Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 6º Integram o SISNAD o conjunto de órgãos e
entidades do Poder Executivo da União, do Distrito Fe
deral, dos Estados e Municípios que exercem as ativida
des de que tratam .os incisos I e 11 do art. 3º desta lei.

!llllllllliilalllllilllllllUl111l:1r
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cação e de suas entidades vinculadas, na forma da
legislação vigente:

I - propor e implementar, em articulação com o
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direi
tos Humanos e a SENAD, políticas de formação conti
nuada para os profissionais de educação nos três ní
veis de ensino que abordem a prevenção ao uso inde
vido de drogas;

II - apoiar os dirigentes das instituições de ensi
no público e privado na elaboração de projetos peda
gógicosalinhados às Diretrizes Curriculares Naciona
is e aos princípios de prevenção do uso indevido de
drogas, de atenção e reinserção social de usuários e
dependentes, bem como seus familiares, contidos
nesta lei.

Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Justi
ça e de suas entidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

1- exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso 11 do art. 3º desta lei;

11 - instituir e gerenciar o sistema nacional de
dados estatísticas de repressão ao tráfico ilícito de
drogas de que trata o artigo 17 desta lei:

111- manter a SENAD informada acerca dos da
dos relativos a bens móveis e imóveis, valores apre
endidos e direitos constritos em decorrência dos cri
mes capitulados nesta lei, visando à implementação
ao disposto nos arts. 59 a 63 desta lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Gabinete de Segu
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na
forma da legislação vigente:

1- exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso I do art. 3º desta lei:

11- gerir o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).
Art. 13. No que se refere ao cumprimento desta

lei, são atribuições dos órgãos formuladores de pai íti
cas sociais e de suas entidades vinculadas, na forma
da legislação vigente, identificar e regulamentar rede
nacional das instituições da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que atendam usuários ou dependentes de
drogas e respectivos familiares.

Art. 14. No âmbito de suas competências, os ór
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o
SISNAD, previstos no art. 6º desta lei atentarão para:

1-oalinhamento das suas respectivas políticas pú
blicas setoriais ao disposto nos arts. 4º e 5º desta lei:

II - as orientações e normas emanadas do
CONAD:

11\ - a colaboração nas atividades de prevenção
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá
rios e dependentes de drogas: repressão da produ~

ção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, ob
servado o disposto nesta lei.

CAPíTULO IV
Da Coleta, Análise e Disseminação

de Informações Sobre Drogas

Art. 15. O SISNAD disporá de Observatório Bra
sileiro de Informações sobre Drogas (OBID) gerido
pela secretaria-executiva de seu órgão superior, que
reúna e centralize informações e conhecimentos atu
alizados sobre drogas, incluindo dados de estudos,
pesquisas e levantamentos nacionais produzindo e
divulgando informações, fundamentadas cientifica
mente, que contribuam para o desenvolvimento de
novos conhecimentos aplicados às atividades de pre
venção do uso indevido, de atenção e de reinserção
social de usuários e dependentes de drogas e para a
criação de modelos de intervenção baseados nas ne
cessidades específicas das diferentes popula
ções-alvo, respeitando suas características sócio-cul
turais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigiloso.
fará parte do banco de dados central de que trata o
caput deste artigo, base de dados atualizada das ins
tituições de atenção à saúde ou de assistência social
que atendam usuários ou dependentes de drogas,
bem como as de ensino e pesquisa.

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas
da atenção á saúde e da assistência social, que aten
dam usuários ou dependentes de drogas devem co
municar, ao órgão competente do respectivo sistema
municipal de saúde, os casos atendidos e os óbitos
ocorridos, preservando a identidade das pessoas,
conforme orientações emanadas da União.

Art. 17 Os dados estatísticos nacionais de re
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema
de informações do Poder Executivo.

TíTULO 111
Das Atividades de Prevenção do uso Indevido.

Atenção e Reinserção Social de Usuários
e Dependentes de drogas

CAPíTULO I
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do
uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas
direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabi-
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Iidade e risco e para a promoção e o fortalecimento
dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde
vido de drogas devem observar os seguintes princípi
os e diretrizes:

I -' reconhecimento do uso indevido de drogas
como fator de interferência na qualidade de vida do
indivíduo e nasua relação com a comunidade a qual
pertence:

11- a adoção de conceitos objetivos e de funda
mentação cientifica como forma de orientar as ações
dos serviços públicos comunitários e privados e de
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e
dos serviços que as atendem;

111 - a fortalecimento da autonomia e da respon
sabilidade individual em relação ao uso indevido de
drogas:

IV-o compartilhamento de responsabilidades e
a colaboração mútua com as instituições do setor pri
vado e com os diversos segmentos sociais, incluindo
usuários e dependentes de drogas e respectivos fa
miliares, por meio do estabelecimento de parcerias:

V - a adoção de estratégias preventivas diferen
ciadas e adequadas às especificidades sócio-cultura
is das diversas populações, bem como das diferentes
drogas utilizadas:

VI- o reconhecimento do "não-uso", do "retar
damento do uso" e da redução de riscos como resul
tados desejáveisdas atividades de natureza preventi
va, quando da definição aos objetivos a serem alcan
çados:

VII - o tratamento especial dirigido às parcelas
mais vulneráveis da população, levando em conside
ração as suas necessidades específicas:

VIII- a articulação entre os serviços e organiza
ções que atuam em atividades de prevenção do uso
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e
dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX - o investimento em alternativas esportivas,
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade
de vida:

X - o estabelecimento de políticas de formação
continuada na área da prevenção do uso indevido de
drogas para profissionais de educação nos três níveis
de ensino.

XI- a implantação de projetospedagógicos de
prevenção do uso indevido de drogas, nas institui
ções de ensino público e privado, alinhados às Diretri
zes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos rela
cionados às drogas:

XII - a observância das orientações e normas
emanadas do CONAD;

XIII - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único - As atividades de prevenção
do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao
adolescente deverão estar em consonância com as
diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Di
reitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

CAPíTULO 11
Das Atividades de Atenção e de. Reinserção

Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao
usuário e dependente de drogas e respectivos famili
ares, para efeito desta lei, aquelas que visem à me
lhoria da qualidade de vidaea redução dos riscos e
dos danos associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituematividades de reinserção so
cial do usuário ou do dependente de drogas e respec
tivos familiares., para efeito desta. lei, aquelas direcio
nadas para sua integração ou reintegração em redes
sociais.

Art. 22. As atividades de atenção eas de rein
serção social do usuário e do dependente dedrogas e
respectivos familiares devem observar os seguintes
princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de dro
gas, independentemente de quaisquer condições,
observados os direitos fundamentais da pessoa hu
mana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

11 - a adoção de estratégias diferenciadas de
atenção e reinserção social do usuário edo depen
dente de drogas e respectivos familiares, que consi
derem as suas pecllliaridades sócio-culturais:

111- definição de projeto terapêutico individuali
zado, orientado paraa inclusão social e à redução de
riscos e de danos sociais eà saúde:

IV - atenção ao usuário ou dependente de dro
gas e aos respectivos familiares, sempre que possí
vel, de forma multidisciplinar e por equipes multipro
fissionais;

V - observância das orientações e normas ema
nadas do CONAD;

VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípi
os, desenvolverão programas de atenção ao usuário
e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes
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do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no
art 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária
adequada.

Parágrafo único. Os serviços da rede de apoio
social ao usuário ou dependente e respectivos famili
ares, que não forem de natureza sanitária, executa
dos por comunidades terapêuticas e similares deve
rão se alinhar aos princípios dispostos no artigo 22 e
às diretrizes especificas a serem regulamentadas.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão conceder benefícios às institu
ições privadas que desenvolverem programas de re
inserção no mercado de trabalho, do usuário e do de
pendente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à
saúde e da assistência social, que atendam usuários
ou dependentes de drogas poderão receber recursos
do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade or
çamentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas
que, em razão da prática de infração penal, estiver
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido
a medida de segurança, tem garantidos os serviços
de atenção à sua saúde, definidos peio respectivo
sistema penitenciário.

CAPíTULO III
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo pode
rão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem
como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Minis
tério Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;
11 - prestação de serviços à comunidade;
I1I - medida educativa de comparecimento a

programa ou curso educativo;
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem, para

seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plan
tas destinadas à preparação de drogas, sem autori
zação ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

§ 2º O juiz poderá, na homologação da tran
sação penal a que se refere a Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juiza
dos Especiais Criminais, ou na sentença, encami-

----- -_.._-- --_. --_._---- -

nhar o ag!~nte para tratamento, com base em avali
ação qUE ateste a necessidade, em fUlJção de ris
coà inte~lridadefísica e emocional da própria pes
soa, de wa família ou da comunidade, realizada
por profi~.sionalde saúde com competência espe
cifica na:orma da lei.

§ 3º Para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns
tâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e
aos antecedentes ao agente.

§ 4º As penas previstas nos incisos 11 e 11 do ca
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo
de cinco meses.

§ 5º Em caso de reincidência, as penas previs
tas nos in ;isos 11 e 111 do caput deste artigo serão apli
cadas pelu prazo máximo de dez meses.

§ 6" A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais ou assistenciais, hospitais, estabeleci
mentos congêneres, públicos ou privados sem fins lu
crativos, que se ocupem, preferencialmente, da pre
venção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependeFtes de drogas.

§ 79 Na hipótese de desatendimento, pelo agen
te, das cOldições relativas às penas a que se referem
os incisos II e 111 do caput deste artigo, poderá o juiz,
ouvidos c Ministério Público, o defensor e, se enten
der necef;sário, profissional de saúde, submetê-lo a
penas res.tritivas de direitos especificadas no art. 43
do Decreto-Lei nº 2.848. de 7 de dezembro de 1940
Código P,;nal- não previstas no caput, que não ultra
passem hês meses.

§ 89 0 juiz deixará de aplicar as penas restritivas
de direitos previstas no § 70 caso o condenado sub
meta-se à pena anteriormente imposta.

§ 9" O beneficio previsto no § 8º somente pode
rá ser concedido uma única vez.

§ 10. O descumprimento das medidas impostas
com fundamento no § 7º sujeitará o agente às penas
do art. 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

§ 11. O juiz determinará ao Poder Público que
coloque à disposição do agente estabelecimento de
saLide, preferencialmente ambulatorial, para trata
mento especializado.

Art. 29 Prescrevem em dois anos a imposição e
a execução das penas, observado, no tocante à inter
rupção do prazo. o disposto nos arts. 107 e seguintes
do Código PenaL
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TITULO IV
Da Repressão à Produção não Autorizada

e ao Tráfico Ilícito de Drogas

CAPITULO I
Disposições Gerais

Art. 30. É indispensável a licença prévia da au
toridade competente para produzir, extrair, fabricar,
transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar. Reexportar, remeter, transportar,
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima
destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.

Art. 31. As plantações ilícitas serão imediata
mente destruídas pelas autoridades de polícia judiciá
ria, que recolherão quantidade suficiente para exame
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das
condições encontradas, com a delimitação do local,
asseguradas as medidas necessárias para a preser
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incine
ração, no prazo máximo de 30 dias, guardando-se as
amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no§ 1º deste artigo
será precedida de autorização judicial, ouvido o Mi
nistério Público, e executada pela autoridade de poli
cia judiciária competente, na presença de represen
tante do Ministério Público eda autoridade sanitária
competente, mediante. auto circunstanciado e após a
perícia realizada no local.da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-ão, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
posto no Decreto nº 2.66t,de 8 de julho de 1998, no
que couber, dispensada a autorização prévia do ór
gão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243
da Constituição, de acordo com a legislação em vigor.

CAPITULO /I
Dos Crimes

Art. 32. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem au
torização ou em desacortlo com determinação legal
ou regulamentar.

Pena - reclusão de cinco a quinze anos e paga
mento de quinhentos a um mil e quinhentos dias-multa

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
1- importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad

quire, vende, expõe a venda, oferece, fornece, tem
em depósito transporta, traz consigo ou guarda, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacor
do com determinação legal ou regulamentar, maté
ria"prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas:

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autori
zação ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, de plantas que se constituam em maté
ria-prima para a preparação de drogas:

111- utiliza local ou bemde qualquer natureza de
que tem a propriedade, posseadministração·guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em de
sacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliaralguém ao uso
indevido de droga:

Pena - detenção, de Um a três anos, e multa de
cem a trezentos dias-multa:

§ 3º Nos delitos definidos no caput eno § 1º des
te artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sex
to a dois terços, vedada a conversão em penas restri
tivas de direitos, desde que. o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades cri
minosas nem integre organização criminosa.

Art. 33. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distri.buir, entregar aqualquer título,
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamen
te, maquinário aparelho, .instrumento ou qualquer ob
jeto destinado a fabricação, preparação produção ou
transformação de drogas sem autorização ou em de
sacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão de três a dez anos, e pagamen
to de mil e duzentos a dois mil dias-multa.

Art. 34 Associarem-se. duasou.mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não qual
quer aos crimes previstos nos arts. 32 caput e § 1º, e
33 desta lei.

Pena - reclusão de três a dez anos, e pagamen
tade setecentos a um mil e duzentos dias-multa.

Parágrafo único, Nas mesmas penas do caput
incorre quem associa-se para a prática reiterada do
crime definido no art. 35 desta lei.

Art. 35. FinanCiar ou custear a prática de qual
quer dos crimes previstos nos arts. 32 . caput § 1ºe 33
desta lei:

I!III]
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Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e paga
mento de mil e quinhentos a quatro mil dias-multa.

Art. 36. Colaborar, como informante, com grupo,
organização ou associação destinados à pratica de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e §
1º, e 33 desta lei:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e paga
mento de trezentos a setecentos dias-multa.

Art. 37. Prescrever ou ministrar, culposamente,
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou
fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
pagamento de cinqüenta a duzentos dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 38. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de drogas, expondo a dano potenci
al a incolumidade de outrem.

Pena - detenção de seis meses a três anos,
além da apreensão do veículo, cassação da habilita
ção respectiva ou proibição de obtê-Ia, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade aplicada e paga
mento de duzentos a quatrocentos dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente com as demais serão de
quatro a seis anos e de quatrocentos a seiscentos
dias-multa, se o veiculo referido no caput for de trans
porte coletivo de passageiros.

Art. 39. As penas previstas nos arts. 32 a 36 desta
lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou
do produto apreendido e as circunstâncias ao fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;

11 - o agente praticar o crime prevalecendo-se
de função pública ou no desempenho de missão de
educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

111- a infração tiver sido cometida nas dependên
cias ou imediações de estabelecimentos prisionais, de
ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudan
tis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou benefi
centes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde
se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natu
reza, de serviços de tratamento de dependentes de dro
gas ou de reinserção social, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência,
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qual
quer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Fe
deração ou entre estes e o Distrito Federal:

VI- sua prática envolver ou visar a atingir crian
ça ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer mo
tivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendi
mento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do
crime.

Art. 40. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o pro
cesso criminal na identificação dos demais co-auto
res ou partícipes do crime e na recuperação total ou
parcial do produto do crime, no caso de condenação,
terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Art. 41 . O juiz na fixação das penas, considera
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.

Art. 42. Na fixação da multa a que se referem os
arts. 32 a 38, o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
41, determinará o número de dias-multa, atribuindo a
cada um segundo as condições econômicas dos acu
sados, valor não inferior a um trinta avos nem superi
or a cinco vezes o maior salário mínimo.

Parágrafo único. As multas que em caso de con
curso de crimes serão impostas sempre cumulativamen
te, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude
da situação econômica do acusado, considerá-Ias o juiz
ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 43 Os crimes previstos nos arts. 32, caput e
§ 1º e 33 a 36 desta lei são inafiançáveis e insuscetí
veis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provi
sória, vedada a conversão de suas penas em restriti
vas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput,
dar-se-á o livramento condicional após o cumprimen
to de dois terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico.

Art. 44. É isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a in
fração penal praticada, inteiramente incapaz de en
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força pericial, que este apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições re
feridas no caput, poderá determinar o juiz, na senten-
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ça, o seu encaminhamento para tratamento médico
adequado.

Art 45. As penas podem serreduzidas de um
terço a dois terços se, por força das circunstâncias
previstas no art. 44, o agente não possuía, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de enten
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Art. 46. Na sentença condenatória, o juiz, com
base em avaliação que ateste.a necessidade de en
caminhamento do agente· para tratamento, realizada
por profissional de saúde com competência específi
ca naforma da lei, determinará.que a tal se proceda,
observado o disposto no art. 26 desta lei.

CAPITULO 111
Do Procedimento Penal

Art. 47. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos neste Titulo rege-se pelo dispos
to neste Capitulo aplicando-se subsidiariamente as
exposições do Codigo de Processo Penal e da Lei de
Execução Penal.

§ 12 O agente de qualquer das condutas previs
tas no art. 23 desta lei, salvo se houver concurso com
os crimes previstos nos art. 32 a 36 será processado
e julgado na forma ao art. 60 e seguintes da Lei nº
9.099 de 26 de setembro de 1995 que dispõe sobre
os Juizados Especiais Criminais.

§ 22 Tratando-se da conduta prevista no art.,
28 não se imporá prisão em flagrante devendo o
autor do fato ser imediatamente encaminhado ao
juízo competente ou assumir o compromisso de a
ele comparecer, lavrando-se termo circunstancia
do e providenciando-se as •. requisições dos exa
mes e perícias necessários.

§ 3º Concluídos os procedimentos de que trata o
§ 2º deste artigo, o agente será submetido a exame
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade
de policia judiciária entender conveniente, e em se
guida liberado.

§ 4º Para os fins do disposto no art., 76 da Lei
nº 9.099 de 26 de setembro de 1995, que dispõe so
bre os Juizados Especiais Criminais, o Ministério
Público poderá propor a aplicação imediata de pena
prevista no art. 28 desta lei, a ser especificada na
proposta.

Art. 48. Tratando-se de condutas tipificadas nos
arts. 32, caput e § 1º, e 33 a 36 o juiz sempre que as
circunstâncias o recomendem, empregará os instru
mentos protetivos de colaboradores e testemunhas
previstos na Lei nº 9.807 de 13 de julho de 1999.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 49. Ocorrendo prisão em flagrante a autori
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comu
nicação ao juiz competente remetendo-lhe cópia do
auto lavrado, do qual será dada vista aO órgão do Mi
nistério Público, em vinte e quatro horas.

§ 12 Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é SUficiente o laudo de constatação da nature
za e quantidade da droga, firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§2Q O peritoque subscrever o laudo a que se re
fere o § 1Q não ficará impedido de participar da elabo
ração do laudO definitivo.

Art. 50. O inquérito policial será concluído no
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso e de
trinta dias quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz ouvido o Minis
tério Público, mediante pedido justificado da autorida
de de polícia judiciária.

Art. 51. Findos os prazos a que se refere o art.
50 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, reme
tendo os autos ao inquérito ao juízo:

1- relatará sumariamente as circunstâncias do
fato, justificando as razões que o levaram à classifica
ção do delito indicando a quantidade e natureza da
substância ou doproduto apreendido o local e as con
dições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e
os antecedentes do agente ou;

11 - requererá sua devolução para a realização
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á
sem prejuízo de diligências complementares:

I ~ necessárias ou úteis à plena elucidação do
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo
competente até três dias antes da audiência de ins
trução e julgamento;

11 - necessárias ou úteis à indicação dos bens,
direitos e valores de que seja titular o agente ou que
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en
caminhado ao juízo competente até três dias antes da
audiência de instrução e julgamento.

Art. 52. Em qualquer fase da persecução crimi
nal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permiti~

dos, além dos previstos em lei, mediante autorização
judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes
procedimentos investigatórios:
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I - a infiltração por agentes de polícia, em tare
fas de investigação, constituída pelos órgãos especi
alizados pertinentes;

11 - a não-atuação policial sobre os portadores
de drogas seus precursores químicos ou outros pro
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes de ope
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11 a auto
rização será concedida desde que sejam conhecidos
o itinerário provável e a identificação dos agentes do
delito ou de colaboradores.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 53. Recebidos em juizo os autos do inquéri
to policial de Comissão Parlamentar de inquérito ou
peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério PÚ
blico para no prazo de dez dias, adotar uma das se
guintes providências:

1- requerer o arquivamento;
11- requisitar as diligências que entender neces

sárias;
!Il - oferecer denúncia, arrolar até cinco teste

munhas e requerer as demais provas que entender
pertinentes.

Art. 54. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a
notificação do acusado para oferecer defesa prévia,
por escrito, no prazo de dez dias

§ 1º Na resposta, consistente de defesa prelimi
nar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares
e invocar todas as razões de defesa, oferecer docu
mentos e justificações especificar as provas que pre
tende produzir e, até o número de cinco, arrolar teste
munhas;

§ 2º As exceções serão processadas em apartado
nos termos dos arts.. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o
juiz nomeará defensor para oferecê-Ia em dez dias, con
cedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em
cinco dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo
máximo de dez dias, determinará a apresentação do
preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 55. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação

do Minisltirio Público, do assistente, se for o caso, e
requisitaní os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas infração
do dispos'o nos arts.. 32, caput e § 1º, e 33 a 36, o juiz,
ao recebEr a denúncia, poderá decretar o afastamento
cautelar de) denunciado de suas atividades, se for funci
onário púhlico, comunicando o órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput será re
alizada d'7ntro dos trinta dias seguintes ao recebi
mento da denúncia salvo se determinada a realização
de avaliação para atestar dependência de drogas
quando se realizará em noventa dias.

Art.S6. Na audiência de instrução e julgamento
após o inerrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas será dada a palavra sucessivamente,
ao repres3ntante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de vin
te minutos para cada um prorrogável por mais dez, a
critério de juiz.

Parngrafo único. Após proceder ao interrogató
rio, o juiz indagará das partes se restou algum fato
para ser3sclarecido, formulando as perguntas cor
respondeltes se o entender pertinente e relevante.

Art. 57. Encerrados os debates proferirá o juiz
sentença de imediato, ou o fará em dez dias, orde
nando qu~ os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz não tendo havi
do controvérsia, no curso do processo sobre a nature
za ou quantidade da substância ou do produto, ou so
bre a regularidade do respectivo laudo, determinará
que se pr·)ceda na forma do art .. 31, § 1º, preservan
do-se, pa-a eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público,
quando a quantidade ou valor da substância ou do
produto o indicar, precedendo a medida a elaboração
e juntada aos autos do laudo toxicológico

Art. 38. Nos crimes previstos nos arts.. 32 caput
e § 1º, e 33 a 36 desta lei, o réu não poderá apelar
sem recolner-se à prisão, salvo se for primário e de
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória.

CAPITULO IV
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação

de Bens do Acusado

Art. 59. O juiz, de ofício, a requerimento do Mi
nistério Público ou mediante representação da autori
dade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público
havendo indícios suficientes, poderá decretar, no cur
so do inquérito ou da ação penal, a apreensão e ou-
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tras medidas assecuratórias relacionadas aos bens
móveis e imóveis ou valores consistentes em produ
tos dos crimes previstos nesta lei, ou que constituam
proveito auferido com sua prática procedendo-se na
forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689 de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal

§ 1º As medidas assecuratórias previstas neste
artigo serão levantadas se a ação penal não forinicia
da no prazo de 120 dias contados da data em que fi
car concluída a diligência.

§ 2º Provando. o acusado ou terceiro interessa
do a origem licita do produto bem ou valor referido no
caput o juiz determinará sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe
cido sem o comparecimento pessoal do acusado, po
dendo o juiz determinar a prática deatos necessários
à conselVação de bens, direitos ou valores.

§ 49 A ordem de apreensão ou seqüestro de
bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo
juiz ouvido o Ministério Público, quando a sua execu
ção imediata possa comprometer as investigações.

Art. 60. Não havendo prejuízo para a produção
da prova dos fatos e comprovado o interesse publico
ou social ,ressalvado o disposto no artigo 61, median
te autorização do juízo competente ouvido o Ministé
rio Públ.ico e cientificada a 8ENAD os bens apreendi
dos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas enti
dadesqueatuam na prevenção do uso indevido, na
atenção e reinserçãosocial de Usuários e dependen
tes de drogas e na repressão produção não autoriza
da e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no in
teresse dessas atividades.

Parágrafo único.'Recaindo a autorização sobre
veículos,embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará
à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de
registro e controle a expedição de certificado provisó
rio de registro e licenciamento, em favor da instituição
à qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pa
gamento de multas, encargos e tributos anteriores,
até o trânsito em julgado da decisão que decretar o
seu perdimento em favor da União.

Art. 61. Os veículos, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros meios de transporte, os maquinári
os, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer na
tureza, utilizados para a prática dos crimes definidos
nesta lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob
custódia da autoridade de polícia judiciária, excetua
das as armas, que serão recolhidas na forma de legis
lação específica.

§ 1º Comprovado o interesse público na utiliza
ção de qualquer dos bens mencionados neste artigo,

a autoridade de policia judiciária poderá deles fazer
uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de
sua conservação, mediante autorização judicial, ouvi
do o Ministério Público.

§ 2º Feita a apreensão a que se refere o caput, e
tendo recaído sobre· dinheiro ou cheques emitidos
como ordem de' pagamento, a autoridade de polícia
judiciária que presidir o inquérito deverá de imediato
requerer ao juízo competente a intimação do Ministé
rio Público.

§ 3º Intimado o Ministério público deverá requerer
ao juízo em caráter cautelar, a conversão ao numerário
apreendido em moeda nacional,· se for o caso, a com
pensação dos cheques emitidos apos a Instrução do in
quérito, com cópias autênticas das respectivostitulas, e o
deposito das correspondentes quantias em conta judicial
juntando-se aos autos o recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação pe
naI o Ministério Público, mediante petição autônoma,
requererá ao juízo competente que em caráter cautelar,
proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados
aqueles que a União, por Intermédio da SENAD indicar
para serem colocados sob uso e custódia da autoridade
de policia judiciária, de órgãos de inteligência ou milita
res, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevi
do de drogas e operações de repressão à produçãonão
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas exclusivamente
no interesse dessas atividades.

§ 5º Excluídos os bens que se, houver indicado
para os fins previstos 110 § 4º, o requerimento de alie
nação devera conter a relação de todos os demais
bens apreendidos com a descrição e a especificação
de cada um deles, e informações sobre quem os tem
sob custódia e o local onde se encontram.· ,

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a respecti
va petição será autuada em apartado cujos autos te
rão tramitação autônoma em relação aos da ação pe
naI principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os
autos serão conclusos ao juiz que, verificada a pre
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de per
da de valor econômico pelo decurso do tempo deter
minará a avaliação dos bens relacionados, cientifica
rá a SENAD e intimará a União, o Ministério Público e
o interessado, este, se for o caso, por edital com pra
zo de cinco dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais di
vergências sobre o respectivo laudo, o juiz por sen
tença, homologará o valor atribuído aos bens e deter
minará sejam alienados em leilão.
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§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposita
da em conta judicial a quantia apurada, até o final da
ação penal respectiva, quando será transferida ao
FUNAD, juntamente com os valores de que trata o §
3º deste artigo.

§ 10 Terão apenas efeito devolutivo os recursos
interpostos contra as decisões proferidas no curso do
procedimento previsto neste artigo.

§ 11 Quanto aos bens indicados na forma do § 4º
deste artigo, recaindo a autorização sobre veículos, em
barcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade
de trâns~o ou ao equivalente órgão de registro e contro
le a expedição de certificado provisório de registro e li
cenciamento, em favor da autoridade de polícia judiciá
ria ou órgão aos quais tenha deferido o uso, ficando es
tes livres do pagamento de multas, encargos e tributos
anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que de
cretar o seu perdimento em favor da União.

Art. 62. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz
decidirá sobre o perdimento do produto bem ou valor
apreendido seqüestrado ou declarado indisponivel.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência
dos crimes tipificados nesta lei e que não foram objeto
de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento
em favor da União serão revertidas diretamente ao
FUNAD.

§ 2º Compete à SENAD a alienação dos bens
apreendidos e não leiloadas em caráter cautelar,
cujo perdimento já tenha sido decretado em favor
da União.

§ 3º A SENAD poderá firmar convênios de coo
peração, a fim de dar imediato cumprimento ao esta
belecido no § 2º.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena
tória o juiz do processo, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder
estejam, para os fins de sua destinação nos termos
da legislação vigente.

Art. 63. A União, por intermédio da SENAD, po
derá firmar convênio com os Estados, com o Distrito
Federal e com organismos orientados para a preven
ção do uso indevido de drogas a atenção e a reinser
ção social de usuários ou dependentes e a atuação
na repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas com vistas à liberação de equipa
mentos e de recursos por ela arrecadados, para a im
plantação e execução de programas relacionados à
questão das drogas.

TíTULO V
Da Cooperação Internacional

Art. 64. De conformidade com os princípios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor,
e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais
relacionadas à questão das drogas, de que o Brasil é
parte, o Governo brasileiro prestará, quando solicita
do, cooperação a outros países e organismos interna
cionais e, quando necessário, dos mesmos solicitará
a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de informações sobre legisla
ções experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de
atenção e de reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas;

11 - intercâmbio de inteligência policial sobre
produção e tráfico de drogas e delitos conexos em es
pecial o trafico de armas, a lavagem de dinheiro e o
desvio de precursores químicos;

III-Intercâmbio de informações policiais e judi
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus
precursores químicos.

Parágrafo único. As atividades de cooperação
internacional dos órgãos governamentais brasileiros
nos planos bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores.

TITULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 65. Para fins do disposto no § 1º do art. 1º
desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lis
ta mencionada no preceito, denominam-se drogas
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precurso
ras e outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998.

Art. 66. A liberação dos recursos previstos na
Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986 em favor de
Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua ade
são e respeito às diretrizes básicas contidas nos con
vênios firmados e do fornecimento de dados neces
sários à atualização do sistema previsto no art. 17,
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67. A União, os Estados, a Distrito Federal e
os Municípios poderão criar estímulos fiscais e ou
tros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que co
laborem na prevenção do uso indevido de drogas,
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
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tes e na repressão da produção não autorizada e do
tráfico ilícito de drogas.

Art. 68. No caso de falência ou liquidação extra
judicial de empresas ou estabelecimentos hospitala
res, de pesquisa de ensino,. ou congêneres, assim
como nos serviços de saúde que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for
necerem drogas ou de qualquer outro em que exis
tam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo
perante o qual tramite o feito:

1- determinar, imediatamente à .ciência da falên
cia ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

11 ~ ordenar á autoridade sanitária competente a
urgente adoção das medidas necessárias ao recebi
mento e guarda em depósito, das drogas arrecadadas;

111 -dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso 11 só po
dem participar pessoas jurídicas regularmente habili
tadas na área de saúde ou de pesquisa científica que
comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto
a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º,
o produto não arrematado será a10 contínuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na pre
sença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do
Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema
tadas especialidades farmacêuticas em condições de
emprego terapêutico ficarão elas depositadas sob a
guarda do Ministério da Saúde, que as destinara à
rede pública de saúde

Art. 69. O processo e o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 32 a 36, se caracterizada ilícito trans
nacional,. são da competência da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Mu
nicípios que não sejam sede de vara federal serão
processados e julgados na vara federal da circunscri
ção respectiva.

Art. 70. Nas comarcas em que haja vara especi
alizada para julgamento de crimes que envolvam dro
gas, esta acumulará as atribuições de juizado especi
al criminal sobre drogas, para efeitos desta lei.

Art. 71. Sempre que conveniente ou necessário
o juiz de ofício, mediante representação da autorida
de de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministé
rio Público, determinará que se proceda nos limites
de sua jurisdição e na forma prevista no § 1º do art. 31
à destruição de drogas em processos já encerrados.

Art. 72. Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Art. 73. Revogam-se a Lei nº 6.368, de21 de outu
brade 1976, eaLei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.

Sala da Comissão, de de 2004. - Deputado
Paulo Pimenta, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e,no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 7.134/2002, do Substitutivo da Co
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico e do Projeto de
Lei nº 6.108/2002, apensado, com substitutivo; e pela
constitucionalidade., injuridicidade, técnica legislativa
e, no mérito" pela rejeição da emenda apresentada
em Plenário ao apensado, nos termos do Parecer,
com complementação devoto, do Relator, Deputado
Paulo Pimenta. A Deputada Juíza Denise Frossard
apresentou voto em separado.

Participaram davotação os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidentes, Colbert Martins,
João Paulo Silva, Jurandir Bóia, José Pimentel, Átila
Lira, Robson Tuma, Paulo Afonso, Luiz Couto, Antô
nio Carlos Biscaia, PastroAmadldo, Paulo Pimenta,
Marcelo Ortiz, Inaldo Leitão, José Ivo Sartori, Anival
do Vale, Roberto Magalhães, Zelinda Novaes, Edna
Macedo, Edmar Moreira, Enéas, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Ahtônio Cruz, João Campos, Sandra
Rosado, AlexandreCardóso, Aloysio NunesFerreira,
João Alfredo, Sérgio Miranda, Bosco Costa,lIdeu
Araújo, Rubinelli, Coriolano. Sales, André de Paula,
Wilson Santiago, Paulo Magalhães, José Roberto
Arruda, Júlio Delgado,Cleonáncio Fonseca, Osmar
Serraglio, Mendonça Prado, José Eduardo Cardozo,
Mendes Ribeiro Filho, Wagner Lago, Vic Pires Fran
co, Maurício Rands, Alceu Collares, José Divino,
Asdrúbal Bentes, Wilson Santos, Jaime Martins, Dar
ci Coelho, Ivan Ranzolin, Bispo Rodrigues, Zenaldo
Coutinho, Manato e Vicente Casciolle.

Sala da Comissão, 11 de fevereiro de 2004. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas para
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so
cial de usuários e dependentes de drogas; estabelece
normas para repressão ã produção não autorizada e
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ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Sistema Nacional de Políti
cas Públicas sobre Drogas (SI8NAD); prescreve medi
das para prevenção do uso indevido, atenção e reinser
ção social de usuários e dependentes de drogas; esta
belece normas para repressão à produção não autoriza
da e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

§ 1º Para fins desta lei, consideram-se como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de ca
usar dependência, assim especificados em lei ou re
lacionados em listas atualizadas periodicamente,
pelo Poder Executivo da União.

§ 2º A regulamentação do controle e restrição
da venda e da propaganda de bebidas alcoólicas,
bem como outras medidas de política pública que
diminuam o consumo e promovam a redução dos
danos sociais e à saúde causados pelo uso preju
dicial de álcool, especialmente em grupos vulnerá
veis, como crianças e adolescentes, será objeto de
lei específica.

§ 3º A regulação da oferta das substâncias ou
dos produtos capazes de causar dependência não
previstos nos parágrafos anteriores deste artigo é ob
jeto de legislações específicas.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território naci
onal, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a co
lheita é a exploração de vegetais e substratos dos
quais possam ser extraídas ou produzidas drogas,
ressalvada a hipótese de autorização legal ou regula
mentar.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plan
tio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no ca
put, exclusivamente para fins medicinais ou científi
cos, em local e prazo predeterminados, mediante fis
calização.

TITULO II
Do Sistema Nacional de Políticas Publicas

Sobre Drogas

Art. 3º O SISNAD tem a finalidade de articular,
integrar, organizar e coordenar as atividades relacio
nadas com:

1-a prevenção do uso indevido, a atenção e a rein
serção social de usuários e dependentes de drogas;

1I - a repressão da produção não autorizada e
do tráfico ilícito de drogas.

CAPíTULO I
Dos Princípios e dos Objetivos

Do SÍ!;tema Nacional de Políticas Publicas
sobre Drogas

Art. ~º São princípios do SISNAD:
I - G respeito aos direitos fundamentais da pes

soa hum,; na, especialmente quanto à sua autonomia
e à sua liberdade;

11- ç, respeito à diversidade e às especificidades
populacionais existentes;

111 - a promoção dos valores éticos, culturais e
de cidad.3nia do povo brasileiro, conhecendo-os
como fatcres de proteção para o uso indevido de dro
gas e outros comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacionais, de
ampla participação social, para o estabelecimento
dos fundamentos e estratégias do SISNAD;

V - ':'\ promoção da responsabilidade comparti
lhada entle Estado e Sociedade, reconhecendo a im
portância da participação social nas atividades do
SISNAD;

VI - o reconhecimento da intersetorial idade dos
fatores cç·rrelacionados com o uso indevido de dro
gas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfi
co ilícito;

VII- a integração das estratégias nacionais e in
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e
reinserçã,) social de usuários e dependentes de dro
gas e de repressão à sua produção não autorizada e
ao seu trÉdico ilícito;

VIII - articulação com os órgãos do Ministério
Público e dos Poderes legislativo e Judiciário visan
do à cooperação mútua nas atividades do SISNAD;

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar
que recorheça a interdependência e a natureza com
plementai das atividades de prevenção do usoindevi
do, atenç.áo e reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas, repressão da produção não autori
zada e de tráfico ilícito de drogas;

X - .•~ observância do equilíbrio entre as ativida
des de pmvenção do uso indevido, atenção e reinser
ção social de usuários e dependentes de drogas e de
repressão à sua produção não autorizada e ao seu
tráfico i1icito, visando garantir a estabilidade e o
bem-estar social;

XI - a observância às orientações e normas
emanadas do Conselho Nacional Antidrogas
(CONAD).

Art. 5º O SISNAD tem os seguintes objetivos:
1- contribuir para a inclusão social do cidadão, vi

sando tomá-lo menos vulnerável a assumir comporta-
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mentos de risco para o uso indevido de drogas, s eu trá
fico ilícito e outros comportamentos correlacionados;

11 - promover a construção e a socialização do
conhecimento sobre drogas no país;

111- promover a integração entre as políticas de
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so
cialde usuários e dependentes de drogas e de re
pressão à sua produção não autorizada e ao tráfico
ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do
Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e
Municípios;

IV - assegurar as condições para a coordena
ção, a integração e a articulação das atividades de
que trata o art. 32 desta lei.

CAPíTULO 11
Da Composição e da Organização

Do Sistema Nacional de Políticas Publicas
sobre Drogas

Art. 62 Integram o SISNAD o conjunto de órgãos
e entidades do Poder Executivo da União, do Distrito
Federal, dos Estados e Municípios que exercem as
atividades de que tratam os incisos I e II do art. 32 des
ta Lei.

Art. 72 A organização do SISNAD assegura a
orientação central e a execução descentralizada das
atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas fe
deral, distrital, estadual e municipal e se constitui ma
téria definida no regulamento desta lei.

Art. 8º Compete ao CONAD exercer a atribuição
de órgão superior do SISNAD.

§ 1ºO CONAD é composto por órgãos da Admi
nistração Pública Federal, representações da socie
dade civil e pela Secretaria Nacional Antidrogas 
SENAD, na qualidade de sua secretariacexecutiva,
nos termos da legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento do
CONAD são regulamentados pelo Poder Executivo.

CAPíTULO 111
Das Atribuições Específicas dos Órgãos

que compõem o SISNAD

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Saú
de e de suas entidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

I - publicar listas atualizadas periodicamente
das substâncias ou produtos de que trata o § 12 do
Art. 1º desta lei;

11- baixar instruções de caráter geral ou específico
sobre limitação, fiscalização e controle da produção, do
comércio e do uso das drogas referidas nesta lei;

111- adotar as providências estabelecidas no pa
rágrafo único do art 2º desta lei;

IV - assegurar a emissão de licença prévia pre
vista no art. 30 desta lei, pela autoridade sanitária
competente;

V - regulamentar a política de atenção aos usuári
os e dependentes de drogas, bem como aos seus famili
ares, junto à rede do Sistema Único de Saúde;

VI.- regulamentar as atividades que visem à re
dução de danos e riscos sociais e.à saúde, ouvido o
CONAD, nos termos desta lei;

VII - regulamentar serviços públicos e privados
que desenvolvem ações de atenção às pessoas que
:fazem uso ou são dependentes de drogas e seus fa
miliares;

VIII- gerir, em articulação com a Senad, o ban
co de dados das instituições de atenção à saúde e de
assistência social. que atendam usuários ou depen
dentes de drogas de que trata o parágrafo único do
art. 15. desta lei;

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministérioda Edu
cação e de suas entidades vinculadas, na forma da
legislação vigente:

I - propor e implementar, em articulação com o
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direi
tos Humanos e a Senad, políticas de formação conti
nuada para os profissionais da educação nos três ní
veis de ensino que abordem a prevenção ao uso inde
vido de drogas;

11- apoiar os dirigentes das instituições de ensi
no público e privado na elaboração de projetos peda
!lógicos alinhados às Diretrizes Curriculares Naciona
is e aos princípios de prevençào do uso indevido de
drogas, de atenção e reinserção social de usuários e
dependentes, bem como seus familiares, contidos
nesta lei.

Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Justi
~;a e de suas entidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

I - exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso 11 do art. 32 desta lei;

11 - instituir e gerenciar o sistema nacional de
dados estatísticos de repressão ao tráfico ilícito de
drogas de que trata o art. 17. desta lei;

111- manter a Senad informada acerca dos da
dos relativos a bens móveis e imóveis, valores apre-
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endidos e direitos constritos em decorrência dos cri
mes capitulados nesta lei, visando à implementação
do disposto nos arts. 59. a 63. desta lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Gabinete de Segu
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na
forma da legislação vigente:

1- exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso I do art. 3º desta lei;

11- gerira Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).
Art. 13. No que se refere ao cumprimento desta

lei, são atribuições dos órgãos formuladores de políti
cas sociais e de suas entidades vinculadas, na forma
da legislação vigente, identificar e regulamentar rede
nacional das instituições da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que atendam usuários ou dependentes de
drogas e respectivos familiares.

Art. 14. No âmbito de suas competências, os ór
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o
Sisnad, previstos no art. 60. desta lei atentarão para:

1-o alinhamento das suas respectivas políticas pú
blicas setoriais ao disposto nos arts. 4º e 5º desta lei;

11- as orientações e normas emanadasdo Conad;
III - a colaboração nas atividades de prevenção

do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas; repressão da produ
ção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, ob
servado o disposto nesta lei.

CAPITULO IV
Da Coleta, Análise e Disseminação

de Informações Sobre Drogas

Art. 15. O Sisnad disporá de Observatório Brasí
leiro de Informações sobre Drogas (OBID) gerido pela
secretaria-executiva de seu órgão superior, que reú
na e centralize informações e conhecimentos atuali
zados sobre drogas, incl uindo dados de estudos, pes
quisas e levantamentos nacionais produzindo e divul
gando informações. fundamentadas cientificamente,
que contribuam para o desenvolvimento de novos co
nhecimentos aplicados às atividades de prevenção
do uso indevido, de atenção e de reinserçãosocial de
usuários e dependentes de drogas e para a criação
de modelos de intervenção baseados nas necessida
des específicas das diferentes populações-alvo, res
peitando suas características sócio-culturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigiloso,
fará parte do banco de dados central de que trata o
Caput deste artigo, base de dados atualizada das
instituições de atenção à saúde ou de assistência so-

cial que atendam usuários ou dependentes de dro
gas, bem como as de ensino e pesquisa.

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas
da atenção à saúde e da assistência social, que aten
dam usuários ou dependentes de drogas devem co
municar, ao órgão competente do respectivo sistema
municipal de saúde, os casos atendidos e os óbitos
ocorridos, preservando a identidade das pessoas,
conforme orientações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão, siste
ma de informações do Poder Executivo.

TíTULO 111
Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido,

Atenção e Reinserção Social de Usuários
e Dependentes de Drogas

CAPíTULO I
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do
uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas
direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabi
lidade e risco e para a promoção e o fortalecimento
dos fatores de prúteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde
vido de drogas devem observar os seguintes princípi
os e diretrizes:

1- o reconhecimento do uso indevido de drogas
como fator de interferência na qualidade de vida do
indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual
pertence;

11- a adoção de conceitos objetivos e de funda
mentação científica como forma de orientar as ações
dos serviços públicos comunitários e privados e de
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e
dos serviços que as atendem;

111- o fortalecimento da autonomia e da respon
sabilidade individual em relação ao uso indevido de
drogas;

IV - o compartilhamento de responsabilidades e
a colaboração mútua com as instituições do setor pri
vado e com os diversos segmentos sociais, incluindo
usuários e dependentes de drogas e respectivos fa
miliares, por meio do estabelecimento de parcerias;

V - a adoção de estratégias preventivas diferen
ciadas e adequadas às especificidades sócio-cultura
is das diversas populações, bem como das diferentes
drogas utilizadas;

VI - o reconhecimento do "não-uso", do "retarda
mento do uso" e da redução de riscos como resultados



Art. 26. O usuário e o dependente de drogas
que, em razão da prática de infração penal, estiver
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido
a medida de segurança, tem garantidos os serviços
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo
sistema penitenciário.
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desejáveis das atividades de natureza preventiva, quan- Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência
do da definição dos objetivos a serem alcançados; Social;

VII - o tratamento especial dirigido às parcelas 11 - a adoção de estratégias diferenciadas de
mais vulneráveis da população, levando em conside- atenção e reinserção social do usuário e do depen-
ração as suas necessidades específicas; dente de drogas e respectivos familiares, que consi-

VIII - a articulação entre os serviços e organiza- derem as suaS peculiaridades sócio-culturais;
ções que atuam em atividades de prevenção do uso 111- definição de projeto terapêutico individuali-
indeVido de drogas e a rede de atenção a usuários e zado, orientado para a inclusão social e à redução de
de pendentes de drogas e respectivos familiares; riscos. e de danos sociais e à saúde;

IX - o investimento em alternativas esportivas, cul- IV - atenção ao usuário ou dependente de dro-
turais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma gas e aos respectivos familiares, sempre que possí-
de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida; vel, deforma multidisciplinar e por equipes multipro-

X - o estabelecimento de políticas de formação fissionais ;
continuada na área da prevenção do uso indevido de V_ observância das orientações e normas ema-
drogas para profissionais de educação nos três níveis nadas do Conad;
de ensino;

VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de
XI- a implantação deprojetos pedagógicos de controle social de políticas setoriais específicas.

prevenção do uso indevido de drogas, nas institui-
Art. 23. As redes dos serviços de saúde dações de ensino público e privado, alinhados às Diretri-

zes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos rela- União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípi-
cionados a drogas; os, desenvolverão programas de atenção ao usuário

XII - a observância das orientações e normas e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes
emanadas do Conad; do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no

XIII- o alinhamento as diretrizes dos órgãosde art. 22. desta lei, obrigatória a previsão orçamentária
controle social de políticas setoriais específicas. adequada.

Parágrafo único - As atividades de prevenção Parágrafo único. Os. serviços da rede de
do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao apoio social ao usuárioou dependente e respecti-
adolescente deverão estar em consonância com as vos familiares, que nãoforem de natureza sanitá-
diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Di- ria, executados por comunidades terapêuticas e
reitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). simi.lares deverão se alinhar aos princípios dis

postos no art. 22. e às diretrizes específicas a se
rem regulamentadas.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios poderão conceder benefícios
às instituições privadas que desenvolverem pro
gramas de reinserção no mercado de trabalho, do
usuário e dodependente de drogas encaminhados
por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à
saúde e da assistência social, que atendam usuários
ou dependentes de drogas poderão receber recursos
do Funad, condicionados à sua disponibilidade orça
mentária e financeira.

CAPITULO 11
Das Atividades de Atenção e de Reinserção

Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao
usuário e dependente de drogas e respectivos famili
ares, para efeito desta lei, aquelas que viSem à me
lhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e
dos danos associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção social
do usuário ou do dependente de drogas e respectivos fa
miliares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para
sua integração ou reintegração em redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein
serção social do usuário e do dependente de drogas e
respectivos familiares devem observar os seguintes
princípios e diretrizes:

I -respeito ao usuário e ao dependente de
drogas, independentemente de quaisquer condi
ções, observados os direitos fundamentais da pes
soa humana, os princípios e diretrizes do Sistema

illllll·
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CAPITULO 111

Dos Crimes e das Penas

Art 27. As penas previstas neste Capitulo pode
rão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem
como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Minis
tério Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes
soal, drogas sem autoriZação ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;
1I - prestação de serviços à comunidade;
111 - medida educativa de comparecimento a

programa ou curso educativo;
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem, para seu

consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de drogas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regula
mentar.

§ 29 O juiz poderá, na homologação da transa
ção penal a que se refere à lei n° 9.099, de 26 de se
tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe
ciais Criminais, ou na sentença, encaminhar o agente
para tratamento, com base em avaliação que ateste a
necessidade, em função de risco à integridade física
e emocional da própria pessoa, de sua família ou da
comunidade, realizada por profissional de saúde com
competência específica na forma da lei.

§ 3º Para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente.

§ 4º As penas previstas nos incisos 11 e 111 do ca
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo
de cinco meses.

§ 5º Em caso de reincidência, as penas previs
tas nos incisos II e 111 do caput deste artigo serão apli
cadas pelo prazo máximo de dez meses.

§ 6º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais ou assistenciais, hospitais, estabeleci
mentos congêneres, públicos ou privados sem fins lu
crativos, que se ocupem, preferencialmente, da pre
venção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependentes de drogas.

§ 7º Na hipótese de desatendimento, pelo agen
te, das condições relativas às penas a que se referem
os incisos 1I e III do caput deste artigo, poderá o juiz,

ouvidos o Ministério Publico, o defensor e, se enten
der necessário, profissional de saúde, submetê-lo a
penas re~tritivas de direitos especificadas no art. 43.
do DecretD-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
Código Pímal- não previstas no caput, que não ultra
passem três meses.

§ 8º.o juiz deixará de aplicar as penas restritivas
de direito:; previstas no § 79 o condenado submeta-se
à pena arteriormente imposta.

§ 9" O beneficio previsto no § 8º somente pode
rá ser cor cedido um a única vez.

§ 1C O descumprimento das medidas impostas
com fund,~mento no § 7º sujeitará o agente às penas
do art. 33J. do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezem
bro de 191-0 - Código Penal.

§ 11 O juiz determinará ao Poder Público que
coloque 6 disposição do agente estabelecimento de
saúde, preferencialmente ambulatorial, para trata
mento especializado.

Art. :29. Prescrevem em dois anos a imposição e
a execuç{.o das penas, observado, no tocante à inter
rupção de prazo, o disposto nos arts. 107. e seguintes
do Código Penal.

TíTULO IV
Da RElpressão à Produção Não Autorizada

e ao Tráfico Ilícito de Drogas

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 30. É indispensável a licença prévia da au
toridade competente para produzir, extrair, fabricar,
transform:lr, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar,
expor, OfE recer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima
destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.

Art. 31. As plantações ilícitas serão imediata
mente de:;truídas pelas autoridades de polícia judiciá
ria, que rEcolherão quantidade suficiente para exame
pericial, ce tudo lavrando auto de levantamento das
condiçõe~; encontradas, com a delimitação do local,
asseguradas as medidas necessárias para a preser
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incine
ração, no prazo máximo de 30 dias, guardando-se as
amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo
será precedida de autorização judicial, ouvido o Mi
nistério Público, e executada pela autoridade de polí-
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cia judiciária competente, na presença de represen
tante do Ministério Público e da autoridade sanitária
competente, mediante auto circunstanciado e após a
perícia realizada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-ão, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
postono Decreto nº 2.661 ,de 8 de julho de 1998, no
que couber, dispensada a autorização prévia do ór
gão.próprio do Sistema Nacional. do Meio Ambiente
(SISNAMA).

§ 4ºAs glebas cultivadas com plantações ilícitas
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243.
da Constituição, de acordo com alegislaçãoem vigor.

CAPITULO 11
Dos Crimes

Art. 32. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fomecer drogas, ainda que gratuitamente, sem au
torização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

Pena - reclusão de cinco a quinze anos e paga
mento de quinhentos a um mil e quinhentos dias-multa.

§ 1º Nas.mesmaspenas incorre quem:
1- importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad

quire, vende, expõe a venda, oferece, fomece, tem
em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ain
da que gratuitamente, sem autorização ou em desa
cordo com determinação legal ou regulamentar, ma
téria-prima, insumo ou· produto químico destinado à
preparação de drogas;

11. -semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autori
zação ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, de plantas que se constituam em maté
ria-prima para a preparação de drogas;

111- utiliza local ou bemde qualquer natureza de
que tem a propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em de
sacordocom determinação legal ou regulamentar,
para o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso
indevido de droga:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa de
cem a trezentos dias-multa.

§ 3º Nos delitos definidos no caput e no § 1Q des
te artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sex
to a dois terços, vedada a conversão em penas restri-

tivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades cri
minosas nem integre organização criminosa.

Art. 33. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamen
te, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer ob
jeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em de
sacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena - reclusão, de três a dez anos, e paga
mento de mil e duzentos a dois mil dias-multa.

Art. 34. Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 32. caput e § 1º, e
33 desta lei.

Pena - reclusão de três a dez anos, e pagamen
to de setecentos a uni mil e duzentos dias-multa.

Parágrafo único Nas mesmas penas do caput
incorre quem associa-se para a prática reiterada do
crime definido no art 35. desta lei.

Art. 35. Financiar ou Gusteara prática de qual
quer dos crimes previstos nos arts. 32. caput e§ 1º, e
33 desta lei:

Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e paga
mento de mil e quinhentos a quatro mil dias-multa.

Art. 36. Colaborar, corno informante, com grupo,
organização ou associação destinados à prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 32. caput e §
1º, e 33 desta lei:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e paga
mento de trezentos a setecentos dias·mul1a.

Art. 37. Prescrever ou rnirlistrar, culposamente,
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou
fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
pagamento de cinqüenta.a duzentos dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 38. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de drogas, expondo a dano potenci
al a incolumidade de outrem.

Pena - detenção de seis meses a três anos,
além da apreensão do veículo, cassação. da habilita
ção respectiva ou proibição de obtê-Ia, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade aplicada e paga
mento de duzentos a quatrocentos dias-multa.

Parágrafo único. As penas· de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de
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quatro a seis anos e de quatrocentos a seiscentos
dias-multa, se o veículo referido no caput for de trans
porte coletivo de passageiros.

Art. 39. As penas previstas nos arts. 32. a 36 desta
lei são aumentadas de uni sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou
do produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;

1\ - o agente praticar o crime prevalecendo-se
de função pública ou no desempenho de missão de
educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

111- a infração tiver sido cometida nas dependênci
as ou imediações de estabelecimentos prisionais, de en
sino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis,
sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficen
tes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se re
alizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza,
de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou
de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou
em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência,
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qual
quer processo de intimidação difusa ou coletiva,

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Fe
deração ou entre estes e o Distrito Federal;

VI- sua prática envolver ou visar a atingir crian
ça ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer mo
tivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendi
mento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do
crime.

Art. 40. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o pro
cesso criminal na identificação dos demais co-auto
res ou participes do crime e na recuperação total ou
parcial do produto do crime, no caso de condenação,
terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Art. 41. O juiz, na fixação das penas, considera
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59. do
Código Penal, a naturezà e a quantidade da substân
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.

Art. 42. Na fixação da multa a que se referem os
arts. 32. a 38 o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
41. determinará o número de dias-multa, atribuindo a
cada um, segundo as condições econômicas dos
acusados, valor não inferior a um trinta avos nem su
perior a cinco vezes o maior salário mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con
curso de crimes serão impostas sempre cumulativamen
te, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude

da situação econômica do acusado, considerá-Ias o
juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 43. Os crimes previstos nos arts. 32, caput
e § 1º, e 33 a 36 desta lei são inafiançáveis e insusce
tíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade pro
visória, vedada a conversão de suas penas em restri
tivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput,
dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento
de dois terços da pena, vedada sua concessão ao rein
cidente específico.

Art. 44. É isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a in
fração penal praticada, inteiramente incapaz de en
tender o caráter ilícíto do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força pericial, que este apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições re
feridas no caput, poderá determinar o juiz, na senten
ça, o seu encaminhamento para tratamento médico
adequado.

Art. 45. As penas podem ser reduzidas de um
terço a dois terços se, por força das circunstâncias
previstas no art. 44. o agente não possuía, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de enten
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Art. 46. Na sentença condenatória, o juiz, com
base em avaliação que ateste a necessidade de en
caminhamento do agente para tratamento, realizada
por profissional de saúde com competência específi
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda,
observado o disposto no art. 26. desta lei.

CAPíTULO III
Do Procedimento Penal

Art. 47. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal e da lei de
Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previs
tas no art. 28. desta lei, salvo se houver concurso com
os crimes previstos nos art. 32. a 36 será processado
e julgado na forma do art. 60. e seguintes da Lei nº
9.099,de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especais Criminais.
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§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28.
não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor
do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo
competente ou assumir o compromisso de a ele com
parecer, lavrando-se termo circunstanciado e provi
denciando-se as requisições dos exames e perícias
necessários.

§3º Concluídos os procedimentos de que trata o
§ 2º deste artigo, o agente será submetido a exame
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade
de polícia judiciária entender conveniente, e em se
guida liberado.

§ 4º Para os fins do disposto no art. 76. da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena prevista
no art. 28. desta lei, a ser especificada na proposta.

Art. 48. Tratando-se de condutas tipificadas nos
arts. 32, caput e § 1º, e 33 a 36, o juiz, sempre que as
circunstâncias o recomendem, empregará os instru
mentos protetivos de colaboradores e testemunhas
previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 49. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori
dade de policia judiciária fará, imediatamente, comu
nicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do
auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Mi
nistério Público, em vinte e quatro horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é suficiente o laudo de constatação da nature
za e quantidade da droga, firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pes~oa idõnea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se re
fere o § 1ºnão ficará impedido de participar da elabo
ração do laudo definitivo.

Art. 50. O inquérito policial será concluído no
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e
de trinta dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis
tério Público, mediante pedido justificado dá autorida
de de polícia judiciária.

Art. 51. Findos os prazos a que se refere o art.
50. desta lei, a autoridade de polida judiciária, reme
tendo os autos do inquérito ao juízo:

I ~ relatará sumariamente as circunstâncias do
fato, justificando as razões que o levaram à classifica
ção do delito, indicando a quantidade e natureza da

!!I~IIII~.I]~III!II!II

substância ou do produto apreendido, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação
e os antecedentes do agente; ou

1I - requererá sua devolução para a realização
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á
sem prejuízo de diligências complementares:

1- necessárias ou úteis à plena elucidação do
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo
competente até três dias antes da audiência de ins
trução e julgamento;

11 - necessárias ou úteis à indicação dos bens,
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en
caminhado ao juízo competente até três dias antes da
audiência de instrução e julgamento.

Art. 52. Em qualquer fase da persecução crimi
nal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permiti
dos, além dos previstos em lei, mediante autorização
judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes
procedimentos investigatórios:

1- a infiltração por.a gentes de polícia, em tare
fas de investigação, constituída pelos órgãos especi
alizados pertinentes;

11 - a não·atuação policial sobre os portadores
de drogas, seus precursores químicos ou outros pro
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes de ope
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a au
torização será concedid.a desde que sejam conheci
dos o itinerário provável e a identificação dos agentes
do delito ou de colaboradores.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 53; Recebidos em juízo os autos do inquéri
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou
peças de informação, dar-se·á vista ao Ministério PÚ
blico para, no prazo de dez dias, adotar uma das se
guintes providências:

I - requerer o arquivamento;
11- requisitar as diligências que entender neces

sárias;
111 - oferecer denúncia, arrolar até cinco teste

munhas e requerer as demais provas que entender
pertinentes.
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Art. 54. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a
notificação do acusado para oferecer defesa prévia,
por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º Na resposta, consistente de defesa prelimi
nar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares
e invocar todas as razões de defesa, oferecer docu
mentos e justificações, especificar as provas que pre
tende produzir e, até o número de cinco, arrolar teste
munhas;

§ 2º As exceções serão processadas em aparta
do, nos termos dos arts. 95. a 113 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra
zo, o juiz nomeará defensor para, oferecê-Ia em dez
dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nome
ação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em
cinco dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo
máximo de dez dias, determinará a apresentação do
preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 55. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas infração
do disposto nos arts. 32. capute § 1º, e33a36, o juiz, ao
receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cau
telar do denunciado de suas atividades, se for funcioná
rio público, comunicando o órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput será re
alizada dentro dos trinta dias seguintes ao recebi
mento da denúncia, salvo se determinada a realiza
ção de avaliação para atestar dependência de dro
gas, quando se realizará em noventa dias.

Art. 56. Na audiência de instrução e julgamento,
após o interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente,
ao representante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de vin
te minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz.

Parágrafo único - Após proceder ao interrogató
rio, o juiz indagará das partes se restou algum fato
para ser esclarecido, formulando as perguntas cor
respondentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 57. Encerrados os debates, proferirá o juiz
sentença de imediato, ou o fará em dez dias, orde
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferi r sentença, o juiz, não tendo havido
controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza
ou quantidade da substânciaou do produto, ou sobre a
regularida:Je do respectivo laudo, determinará que se
proceda. na forma do art. 31. § 19, preservando-se, para
eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público,
quando a quantidade ou valor da substância ou do
produto o indicar, precedendo a medida a elaboração
e juntada aos autos do laudo toxicológico.

Art f,8. Nos crimes previstos nos arts. 32, caput
e § 1º, e 33 a 36 desta lei, o réu não poderá apelar
sem recoher-se à prisão, salvo se for primário e de
bons antEcedentes, assim reconhecido na sentença
condenat6ria.

CAPITULO IV
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação

de Bens do Acusado

Art. 59. O juiz, de ofício, a requerimento do Mi
nistério PtJblico ou mediante representação da autori
dade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público,
havendo indícios suficientes, poderá decretar, no cur
so do inquérito ou da ação penal, a apreensão e ou
tras medkias assecuratórias relacionadas aos bens
móveis e imóveis ou valores consistentes em produ
tos dos crimes previstos nesta lei, ou que constituam
proveito auferido com sua prática, procedendo-se na
forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outuoro de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 1ºAs medidas assecuratórias previstas neste
artigo serôo levantadas se a ação penal não for inicia
da no prwo de 120 dias, contados da data em que fi,
car conclnída a diligência.

§ 2º Provando o acusado ou terceiro interessa
do a origr,m lícita do produto, bem valor referido no
caput, o jllÍz determinará sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe
cido sem o comparecimento pessoal acusado, po
dendoo juiz determinar a prática de atos necessários
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4; A ordem de apreensão ou seqüestro de
bens, dirE itos ou valores poderá ser pensa pelo juiz,
ouvido ov'linistério Público, quando a sua execução
imediata possa comprometer as investigações.

Art. 30. Não havendo prejuízo para a produção
da prova:los fatos e comprovado o interesse público
ou social, ressalvado o disposto no art. 61, mediante
autorização do juízo competente, ouvido o Ministério
Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos
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poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entida
des que atuam na prevenção uso indevido, na aten
ção e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas e na pressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas, .exclusivamente no interesse
dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará
à autoridade de trânsito ou ao equivalente Órgão de
registro e controle a expedição de certificado provisó
rio de registro e licenciamento, em favor da instituição
à qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pa
gamento de muitas, encargos e tributos anteriores,
até o trânsito em julgado da decisão que decretar o
seu perdimento em favor da União.

Art. 61. Os veículos, embarcações, aeronaves
e quaisquer outros meios de transporte, os maqui
nários, utensílios, instrumentos e objetos de qual
quer natureza, utilizados para a prática dos crimes
definidos nesta lei, após a sUa regular apreensão,
ficarão sob custódia da autoridade de polícia judi
ciária, .excetuadasas armas, que serão recolhidas
na forma de legislação específica.

§ 1ºComprovado o interesse público na utiliza
ção de qualquer dos bens mencionados neste artigo,
a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer
uso, sob sua. responsabilidade e com o objetivo de
sua conservação, mediante autorização judicial, ouvi
do o Ministério Publico.

§ 2º Fetta a apreensão a que se refere o caput, e
tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emttidos como
ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária
que presidir oinquérito deverá, de imediato, requerer ao
juízo competente a intimação do Ministério Publico.

§ 39 Intimado, o Ministério Público deverá requerer
ao juízo,etTI caráter cautelar, a conversão do numerário
apreendido em tTIoéda nacional, se for o caso, a com
pensação Qoscheques emitidos após a instrução do in
quérito, cOm cópias autênticas dos respectivos títulos, e
o depósito dascotrespondentes quantias em conta judi
cial, juntando-se aos autos orecibo.

§4ºApós a instauração da competente ação pe
nai, o Ministério Público, médiante petição autônoma, re
quererá ao juízo competente que, em caráter cautelar,
proceda à alienação dos bens apreendidos, excetuados
aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar
para seremcblocados sob uso e custódia da autoridade
de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou milita
res, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido
de drogas e operações de repressão à produção não au
torizadae ao tráfico ilíGtto de drogas, exclusivamente no
interesse dessas atividades.

§ 59 Excluídos os bens que se houver indicado
para os fins previstos no § 4º o requerimento de alie
nação deverá conter a relação de todos os demais
bens apreendidos, com a descrição e a especificação
de cada um deles, e informações sobre quem os tem
sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a respecti
va petição será autuada em apartado, cujos autos te
rão tramitação autônoma em relação aos da ação pe
nai principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os
autos serão conclusos ao juiz que, verificada a pre
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utílizados para a sua prática e risco de per
da de valor econômico pelo decurso do tempo, deter
minará a avaliação dos bens relacionados, cientifica
rá a Senad e intimaráa União, oMinistério Público e o
interessado, este, sefor o caso, por edital com prazo
de cinco dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais di
vergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sen
tença, homologará o valor atribuído aos bens e deter
minará sejam alienados em leilão.

§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposita
da em conta judicial a quantia apurada, até o final da
ação penal respectiva, quando será transferida ao
Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3º
deste artigo.

§ 10 Terão apenas efeito devolutivo os recursos
interpostos contra as dec.isões proferidas no curso do
procedimento previsto neste artigo.

§ 11 Quanto aos bens indicados na forma do § 4º
deste artigo, recaindo a autorização sobre veículos, em
barcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de
trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a
expedição de certificado provisório de registro e licencia
mento, em favor da autoridade de polícia judiciária ou ór
gão aos quais tenha de ferido o uso, ficando estes livres
do pagamento de muttas, encargos e tributos anteriores,
até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu
perdimento em favor da União.

Art. 62 Ao proferir a sentença de mérito, o juiz
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência dos
crimes tipificados nesta lei e que não foram objeto de tu
teia cautelar, após decretado o seu perdimento em favor
da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

§ 2º Compete à Senad a alienação dos bens apre
endidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdi
mento já tenha sido decretado em favor da União.
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§ 3º A Senad poderá firmar convênios de coope
ração, a fim de dar imediato cumprimento ao estabe
lecido no § 2º.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena
tória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder
estejam, para os fins de sua destinação nos termos
da legislação vigente.

Art. 63. A União, por intermédio da Senad, pode
rá firmar convênio com os Estados, cOm o Distrito Fe
deral e com organismos orientados para a prevenção
do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção
social de usuários ou dependentes e a atuação re
pressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas, com vistas à liberação de equipamentos e
de recursos por ela arrecadados, para a implantação
e execução de programas relacionados à questão
das drogas.

TíTULO V
Da Cooperação Internacional

Art. 64. De conformidade com os princípios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor,
e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais
relacionadas à questão das drogas, de que o Brasil é
parte, o Governo brasileiro prestará, quando solicita
do, cooperação a outros países e organismos interna
cionais e, quando necessário, dos mesmos solicitará
a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de inforrnações sobre legisla
ções, experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de
atenção e de reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas.

11 - intercâmbio de inteligência policial sobre
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o
desvio de precursores químicos;

111 - intercâmbio de informações policiais e judi
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus
precursores químicos;

Parágrafo - único. As atividades de cooperação
internacional dos Órgãos governamentais brasileiros
nos planos bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores.

-----------

TITULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 65. Para fins do disposto no § 1º do art. 1º
desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lis
ta mencionada no preceito, denominam-se drogas
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precurso
ras e outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998.

Art. 66. A liberação dos recursos previstos na
lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de
Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua ade
são e respeito às diretrizes básicas contidas nos con
vênios firmados e do fornecimento de dados neces
sários à atualização do sistema previsto no art. 17,
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão criar estímulos fiscais e ou
tros, destinadosàs pessoas físicas e jurídicas que co
laborem na prevenção do uso indevido de drogas,
atenção e reinserção social de usuários e dependen
tes e na repressão da produção não autorizada e do
tráfico ilícito de drogas.

Art. 68. No caso de falência ou liquidação extra
judicial de empresas ou estabelecimentos hospitala
res, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim
como nos serviços de saúde que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for
necerem drogas ou de qualquer outro em que exis
tam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo
perante o qual tramite o feito:

1- determinar, imediatamente à ciência da falência
ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

11- ordenar à autoridade sanitária competente a ur
gente adoção das medidas necessárias ao recebimento
e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

111 - dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso li, só
podem participar pessoas jurídicas regularmente ha
bilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação lícita a ser dada ao pro
duto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º, o
produto não arrematado será, ato contínuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na pre
sença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do
Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema
tadas especialidades farmacêuticas em condições de
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a
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guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à
rede pública de saúde.

Art. 69. O processo e o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 32 a 36, se caracterizado ilícito trans
nacional, são da competência da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Mu
nicípios que não sejam sede de vara federal serão
processados e julgados na vara federal da circunscri
ção respectiva.

Art. 70. Nas comarcas em que haja vara especi
alizadapara julgamento de crimes que envolvam dro
gas, esta acumulará as atribuições de juizado especi
al criminal sobre drogas, para efeitos desta lei.

Art. 71 •. Sempre que conveniente ou necessário,
o juiz, de ofício, mediante representação da autorida
de depolícia judiciária, ou a requerimento do Ministé
rio Público, determinará que se proceda, nos limites
de sua jurisdição e na forma prevista no § 1º do art. 31
à destruição de drogas em processos já encerrados.

Art. 72. Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Art. 73. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de ou
tubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de
2002.

Sala da Comissão, 11 de fevereiro de 2004. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA
JUíZA DENISE FROSSARD

O projeto merece ser aprovado, mas desde logo
desejo deixar expressas as modificações que enten
do cabíveis, data máxima venha do Ilustre Relator.

Assim, quanto ao § 1º do art. 1º ,entendo que as
expressões posteriores a "assim especificados" pela
referência exclusiva ao Ministério da saúde. Isto evita
a edição de leis atualizadoras, bem como, possíveis
abusos de órgãos do Poder Executivo da União. A
responsabilidade pela qualificação da droga fica cen
trada no Ministério da Saúde e no seu Ministro.

Quanto ao Art. 2º , conforme está redigido, in
verte a lógica do mercado farmacêutico. As drogas
são receitadas pejos médicos, produzidas porlabora
tórios e vendidas pelas farmácias. A regra é o livre co
mércio. A exceção é para a execução, circulação e
consumo ilícito de drogas e substâncias que criam
dependência, relacionadas pelo Ministério da Saúde.

Quanto ao Art. 28 as penas restritivas de direi
tos devem ser discriminadas em parágrafo desse arti
go. A remissão ao art. 43, do Código Penal está im
própria, pois, inclui a prestação pecuniária e a perda
de bens e valores. que nada têm a ver com o uso de

drogas. Seria uma violência desnecessária contra o
patrimônio do usuário. Outrossim,com a nova reda
ção conforme aqui sugerido, ficariam prejudicados os
§§ 7º, 8º, 9º e 10º, que poderiam ser suprimidos do
substitutivo do projeto.

Quanto ao § 3º, Art. 32 verifico que a redação
"infração do disposto no caput deste artigo..... é ambí
gua. Infringir o disposto no preceito da lei penal, signi
fica conduta oposta à tipificada como crime. Ainda a
expressão "Caráter não profissional" constante do in
ciso II do precitado parágrafo deve ser substituída. Do
ponto de vista jurídico, profissão aplica-se a atividade
lícita. A atividade criminosa não pode, juridicamente,
ser tratada como atividade profissional.

Assim, umaredação plausível seria:

" Nos delitos definidos no caput e no
§ 1º ,deste artigo, as penas poderão ser re
duzidas .de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois ter
ços), vedada a conversão em penas restriti
vas de direitos, desde que o agente seja pri
mário, de bons antecedentes, não se dedi
que habitualmente às atividades criminosas
nem integre de organização criminosa.

Quanto ao Art. 36 entendo que não há
necessidade de mencionar o profissional da
área de saúde, razão pela qual uma reda
ção plausível seria:

" Prescrever ou ministrar drogas sem
que delas necessite o paciente, ou fazê-lo
em doses excessivas ou em desacordo.. ."

Quanto ao § 2º do Art. 46 entendo que a reda
ção plausível é a. seguinte:

" O agente surpreendido em flagrante
delito em qualquer das condutas tipifica das
sob o art. 28, desta lei, será encaminhado in
continenti à presença da autoridade judiciá
ria, independentemente de auto de prisão
em flagrante, que determinará as providênci
as cabíveis, segundo seu prudente arbítrio,
na forma da lei",

Coma nova redação do parágrafo an
terior, fica prejudicado o § 3º do referido Art.
46 que deve, por via de conseqüência, ser
suprimido do substitutivo ao projeto de lei".

Quanto ao Art. 47 a redação atual contém a mes
ma ambigüidade já referida acima ( art. 32, § 3º). Assim
a redação plausível entendo ser a seguinte:

I I
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"Tratando-se de condutas tipificadas
nos arts. 32 caput e § 1º, 33 a 35, a autori
dade judiciária, sempre..."

Quanto ao § 1º do Art. 54 a redação atual con
tém o mesmo equívoco de redacão acima referido.
Assim, a redação plausível entendo ser a seguinte:

"Tratando-se de condutas tipificadas
nos arts. 32 caput e § 1º, 33 a 35, a autori"
dade judiciária, ao receber..."

São estas as considerações que entendo cabí
veis, no intuito de tentar contribuir para o aprimora
mento das lei.

Sala das Sessões, 11 de Fevereiro de 2004. 
Juíza Denise Frossard, Deputada Federal.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO (8)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
AO PROJETO DE LEI N2 7.134, DE 2002

(Do Senado Federal)
PLS N2 115/2002

Dispõe sobre o Sistema Nacional
Antidrogas; sobre a prevenção, a repres
são e o tratamento; define crimes, regula
o procedimento nos crimes que define e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º Esta lei regula as atividades, as ações e
operações relacionadas ao controle, à prevenção e
repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido, e à produ
ção não autorizada de substâncias ou produtos que
causem dependência física ou psíquica, bem como
as medidas de tratamento, recuperação e reinserção
social do usuário e dependente.

Parágrafo único. Consideram-se capazes de
causar dependência física ou psíquica. para os fins
desta lei, aquelas substâncias ou produtos que assim
forem especificados em lei ou relacionados, em listas
atualizadas penodicamente, pelo órgão competente
do Ministério da Saúde.

Art. 29 É dever de todas as pessoas, físicas ou
jurídicas. nacionais ou estrangeiras com domicilio ou
sede no País, colaborar na prevenção da produção,

do tráfico ou uso indevidos de substâncias ou produ
tos que causem dependência física ou psíquica.

§ 1º A pessoa jurídica que, injustificadamente,
negar-se a colaborar com os preceitos desta lei terá
imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou
subvençõ3s, ou autorização de funcionamento, pela
União, pEios Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, e suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações, sob
pena de responsabilidade da autoridade concedente.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Município:; criarão estímulos fiscais e outros, destina
dos às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na
prevençã,) da produção, do tráfico e do uso de súbs
tâncias ou produtos que causem dependência física
ou psíquiea.

Art. 3º Fica instituído o Sistema Nacional Anti
drogas (e-tiSNAD), constituído pelo conjunto de ór
gãos que exercem, rios âmbitos federal, estadual,
distrital e municipal, atividades relacionadas com:

I - a prevenção do uso indevido, o tratamento, a
recuperação e a reinserção social de usuários de
substâncias ou produtos que causem dependência fí
sica ou pfóíquica;

11- a repressão ao uso indevido, a prevenção e
a repressào do tráfico il ícito e da produção não autori
zada de s..lbstâncias ou produtos que causem depen
dência fisca ou psíquica.

§ Iº r) sistema de que trata este artigo é formal
mente eSJuturado por decreto do Poder Executivo,
que dispce sobre os mecanismos de coordenação e
controle slobais de atividades, e sobre os mecanis
mos de coordenação e controle incluídos especifica
mente na;; áreas de atuação dos Governos Federal,
Estaduais e Municipais.

§ 2' Fica instituído, no âmbito e sob a coordena
ção do Departamento de Polícia Federal, o Banco de
Dados Edatistícos de Repressão a Entorpecentes,
sistema irformatizado e integrado em rede nacional.

§ 3º Fica instituído ainda, no âmbito e sob a co
ordenaçãc) da Secretaria Nacional Antidrogas, o
Observatorio Brasileiro de Informações sobre Drogas
(OBID), com vistas a reunir, continuadamente, conhe·
cimentos 3.tualizados sobre substâncias ou produtos
que causüm dependência fisica ou psíquica e as ca
racterísticas do seu uso pela população brasileira,
para fund ,mentar o desenvolvimento de programas e
intervençi;es dirigidas à redução de demanda.

§ 4Q O Departamento de Polícia Federal, utili
zando-se do sistema a que alude o § 2º deste artigo,
manterá El Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD
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informada acerca dos dados relativos a bens, valores
apreendidos e direitos constritos em decorrência dos
crimes capitulados nesta lei, visando àimplementa
ção do disposto no § 2º do art. 4º.

Art. 42 É facultado à União celebrar convênios
com os Estados, com o Distrito Federal e com os Mu
nicípios, e com entidades públicas e privadas, além
de organismos estrang.eiros, visando à prevenção, ao
tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão
ao tráfico e ao uso indevido de substâncias ou produ
tos capazes de causardependência física ou psíqui
ca, observado, quanto aos recursos financeiros e or
çamentános, odisposto no art. 55.

§ 1ºEntre as medidas de prevenção, Incluem-se
capacitação e consultoria, abrangendo todos os pro
fissionais que atuam nas áreas de educação, saúde,
assistência social e judiciária, bem como realização
de pesquisa sobre o consumo de drogas lícitas e ilíci
tas e seu$impactos sobre o indivíduo e a sociedade.

§ 2º A liberação dos recursos previstàs na Lei nº
7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Esta
dos e doDistrito Federal, dependerá de sua adesão e
respeito às diretrizes bás.icasdos convênios e do for
necimento, pelas respectivas policias judiciárias, de
dados neCessários à atualização do sistema previsto
no § 2º o art. 3º.

§ 39.Os programas de atendimento direto à po
pulação(saúde, educação e. assistência social) de
vem executar obrigatoriamente, dentro de.suas com
petências, projetos de prevenção.

Art. 59 As autoridades sanitárias, judiciárias, po
liciais e alfandegárias organizarão e manterão esta
tisticas, registros e demais informes das respectivas.
atividades relacionadas com a prevenção, a fiscaliza
ção, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e
remetê-Ios-ão, mensalmente, à Secretaria Nacional
Antidroga$ (SENAD), que os consolidará, difundin
do-os entre os órgãos do Sisnad.

Parágrafo único.. Cabe ao Conselho Nacional
Antidrogas (CONAD) aprovar os relatórios globais e
anuais e remetê-los ao órgão internacional de contro
le de entorpecentes.

Art. 69 É facultado à Senad, ao Ministério Públi
co, aos órgãos de defesa do consumidor e às autori
dades policiais requisitar às autoridades sanitárias a
realização de inspeção em empresas industriais e co
merciais, estabelecimentos hospitalares, de pesqui
sa, de ensino, ou congéneres, assim como nos servi
ços médicos e farmacêuticos que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for-

necerem substâncias ou produtos que causem de
pendência física ou psíquica.

Parágrafo único. A autoridade requisitante pode
designar técnicos especializados para assistir à ins
peção, bem como comparecer pessoalmente à sua
realização.

Art. 79 No caso de falência ou liquidação extrajudi
cial de empresas ou estabelecimentos referidos no art.
6º, ou de qualquer outro em que existam substâncias ou
produtos que caUsem dependência física ou psíquica,
incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:

I - determinar, imediatamente à ciência da falência
ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

11- ordenar à autoridade sanitária designada em
lei a urgente adoção das medidas neceS$árias ao re
cebimento e guarda, emdepósito,.das substâncias ou
dos produtos capazes de causar dependência física
ou psíquica arrecadados;

111 - dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhara feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso 11, só
podem participar pessoas juridicas. regularmente ha
bilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação lícita a ser dada ao pro
duto a ser arrematado.

§2Q Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º, o
produto não arrematado será, ato contínuo à hasta
pública, destruido pela autoridade sanitária, na pre
sença dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e
do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema
tadas especialidadesfarmacêuticas em condições de
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a
guarda do Ministério da Saúde, que as destinará a
rede pública de saúde.

CAPíTULO 11
Da Prevenção, da Erradicação e do Tratamento

SEÇÃO I
Da Prevenção e da Erradicação

Art. 8º São proibidos em todo o território nacio
nal as substâncias ou os produtos que causem de
pendência física ou psíquica, bem como o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de. vegetais e subs
tratos que as contenham, ressalvada a hipótese de
autorização legal ou regulamentar.

§ 19 Compete ao Ministério da Saúde, além do
previsto no parágrafo único do art. 1º, baixar instruções
de caráter geral ou específico sobre limitação, fiscaliza-
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ção e controle da fabricação, do comércio e do uso das
substâncias ou produtos referidos nesta lei.

§ 2º Exclusivamente para fins medicinais ou cien
tíficos, pode o Ministério da Saúde autorizar o plantio,
a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput,
em local e prazo predeterminados, mediante fiscaliza
ção, sujeitando-se o ato a cassação, a qualquer tem
po, pelo mesmo órgão daguele, Ministério, ou por ou
tro de maior hierarquia.

§ 3º As plantações ilícitas serão imediatamente
destruídas pelas autoridades policiais, que recolhe
rão quantidade suficiente para exame pericial. de
tudo lavrando auto circunstanciado de incineração,
asseguradas as medidas necessárias para a preser
vação, da prova.

§ 4º A destruição de substâncias ou produtos que
causem dependência física ou psíquica far-se-á por inci
neração, no prazo máximo de 30 dias, guardando-se as
amostras necessárias à preservação da prova.

§ 5º A incineração prevista no § 4º será precedi
da de autorização judicial, ouvido o Ministério Públi
co, e executada pelo delegado de policia, na presen
ça de representante do Ministério PúblicQ e da autori
dade sanitária, mediante auto circunstanciado e após
a perícia realizada no local da incineração.

§ 6º Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-ão, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
posto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no
que couber, dispensada a autorização prévia do ór
gão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).

§ 7º As glebas cultivadas com plantações ilícitas
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243
da Constituição, de acordo com a legislação em vigor.

§ 8º Serão incinerados ou inutilizados, na forma
do § 4º os produtos fumigeros ou alcoólicos apreendi
dos por estarem sendo objeto do crime de contraban
do ou descaminho.

Art. 9º E indispensável a licença prévia da auto
ridade sanitária para produzir, extrair, fabricar, trans
formar, preparar, possuir, manter em depósito, impor
tar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor,
oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir,
para qualquer fim, substâncias ou produtos que cau
sem dependência física ou psíquica, ou matéria-pri
ma destinada à sua preparação, observadas as de
mais exigências legais.

Parágrafo único. É dispensada a exigência pre
vista neste artigo para a aquisição de medicamentos,

mediante prescrição médica, de acordo com os pre
ceitos legais e regulamentares.

Art. 10. As medidas de prevenção serão pauta
das por diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacio
nal Antidrogas, buscando:

1- desenvolver no individuo valores morais, éti
cos e espirituais visando. sua qualidade de vida;

11- dar ênfase à unidade familiar enaltecendo a
afetividade entre seus membros e o fortalecimento da
relação entre pais e filhos;

111- mobilizar pais, educadores, policiais, milita
res, lideres religiosos, empresariais e comunitários,
para apoio efetivo e o engajamento em atividades
preventivas, promovendo a capacitação e a multipli
cação do conhecimento;

IV - promover a redução de comportamentos
delinqüentes em crianças, adolescentes e adultos as
sociados ao uso de drogas;

V - desenvolver habilidades, em crianças e ado
lescentes, tais como a capacidade de tomar deci
sões, de solucionar problemas, de resistir a pressões
do meio social e habilidades de comunicação inter
pessoal, que efetivamente reduzam o risco de ocor
rência do uso indevido de drogas.

Art. 11. Os dirigentes de estabelecimentos públi
co ou privado que atuam com crianças, adolescentes
e adultos nas áreas de ensino e educação, saúde, as
sistência social, justiça, miiitar, policial, entidades so
ciais, culturais .. recreativas, esportivas, beneficentes
e religiosas, adotarão, no âmbito de suas responsabi
lidades, todas as medidas necessárias á prevenção
ao tráfico e ao uso de substâncias ou produtos que
causem dependência física ou psíquica, nos recintos
ou imediações de suas atividades.

§ 1º São medidas de prevenção referidas no caput
as que visem, entre outros objetivos, aos seguintes:

I - Implantar e implementar atividades esporti
vas, artísticas e culturais em espaços adequados,
com acompanhamento contínuo e sistemático;

11 - Promover cursos, debates, seminários e fó
runs ligados a promoção da saúde integral do indivi
duo, da ética e da cidadania;

111- Manter nos estabelecimentos serviços de apo
io e orientação dirigidos a funcionários e seus familiares;

IV - Promover campanhas de prevenção de
acordo com a população-alvo, respeitadas as carac
terísticas e as peculiaridades dos diversos segmen
tos populacionais.

§ 2º A não observância do disposto neste artigo
implicará na. responsabilidade penal e administrativa
dos referidos dirigentes.
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Art. 12. O Ministério da Educação, o Ministério
da Saúde, a Senad e a Secretaria de Estado de Edu
cação e as universidades públicas e privadas. ofere
cerão cursos de formação continuada na área de pre
venção às drogas para os profissionais de educação
nos três níveis de ensino.

§ 1º Cabe aos dirigentes de instituições de ensi
no público e privado estimular permanentemente a
participação do corpo docente, discente efuncionári
os, bem .como pais e responsáveis nos cursos, semi
nário e debates sobre as questões relacionadas ás
drogas.

§ 2º incluir na grade curricular do ensino funda
mentai, médio e superior matéria específica sobre as
substâncias que provoquem dependência física ou
psíquica e as conseqüências, de sua utilização.

§ 3º incluir no projeto pedagógico das escolas
dos· Temas Transversais previstos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, de forma contextualizada,
continua, sistemática, abrangente e integrada, em to
das as áreas do conhecimento, de acordo com as di
ferentes realidades locais e regionais.

§ 4º Compete aos dirigentes formular procedi
mento de encaminhamento dos profissionais e/ou
alunos usuários e/ou dependentes. de drogas para
instituições de tratamento.

Art. 13. Cria-se sistema de controle da venda do
álcool, havendo necessidade de autorização do Po
der Público para sua comercialização.

§ 1ºConsideram-se bebidas alcoólicas, para os
fins deste artigo, aquelas a partir de três graus de teor
alcoólico, conforme a escala Gay-Lussac..

§ 2º integrarão o sistema referido no caput, gru
pos constituídos nas comunidades e fiscalizados pe
los órgãos competentes.

§ 3º É proibida a venda de bebidas alcoólicas em
postos de abastecimento de combustíveis, sujeitan
do-se os transgressores à suspensão temporária de
sua licença ou, na reincidência, cassação da mesma.

Art. 14. É proibida a veiculação de propagandas
que incentivem a associação do uso do álcool e ou
tras substâncias que causem dependência física e
psíquica, com aumento da aceitação social, virilidade,
sensualidade, aumento de diversão, entre outros es
tereótipos.

SEÇÃO 11
Do Tratamento

Art. 15. O dependente ou o usuário de substân
cias ou produtos que causem dependência física ou

psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica
sujeito às medidas previstas neste Capitulo e Seção.

Art. 16. As redes dos serviços de saúde .da
União, dos Estados, do Distrito Federale dos Municí
pios desenvolverão programas. de tratamento do
usuário de substâncias ou produtos que causem de
pendência física ou psíquica, obrigatória a previsão
orçamentária adequada.

§ 1ºO tratamento do dependente ou do usuário
será feito, sempre que possível, de forma multiprofis
sional e coma assistência de sua família.

§ 2º Cabe ao Ministério da Saúde e à Conad re
gulamentar as. ações que visem à redução de danos
sociais e à saúde, nos termos desta lei.

§ 3º As empresas privadas que desenvolverem
programas de reinserção no mercado de trabalho do
dependente ou usuário de substâncias ou produtos
que causem dependência física ou psíquica, encami
nhados por órgão oficial, poderão receber benefícios
a serem criados pela União, pelos Estados, pelo Dis
trito Federal e pelos Municípios.

§ 4º Os .estabelecimentos de saúde ou qualquer
instituição habilitada que recebam dependentes ou
usuários para tratamento encaminharão ao Ministério
da Saúde, até o dia dez de cada mês, mapa estatísti
co de óbitos e dos casos atendidos no mês anterior,
com a indicação do código intemacional.da doença,
vooada a menção ao nome do paciente.

§ 5º Os estabelecimentos e as instituições a que
se refere o § 4º receberãO recursos do Funad e do
SUS, para o que, sendo privados deverão cadas
trar-se, respectivamente, junto à Senad e ao órgão
competente do Ministério da Saúde, bem como, em
qualquer caso, perante o Conselho Estadual de
Entorpecentes de sua área de atuação, sujeitando-se
à fiscalização desses órgãos.

§ 6º No caso de internação ou de tratamento
ambulatorial do dependente por ordem judicial, será
feita comunicação mensal do estado de saúde e da
recuperação do paciente ao juízo competente, se
esse o determinar.

§ 7º As comunidades terapêuticas reconhecidas
e cadastradas pela Senad poderão receber recursos
do Funad e do SUS, inclusive para poderem se ade
quar às exigências das normas mínimas estabeleci
das pela Senad e pela Ministério da Saúde.

Art. 17. O dependente ou usuário de substância
ou produto que, em razão da prática de qualquer in
fração penal, encontrar-se cumprindo pena privativa
de liberdade ou medida de segurança deverá ser sub-
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metido a tratamento em ambulatório interno do siste
ma penitenciário respectivo.

CAP[TULO 111
Das Infrações Penais e das Penas

Art. 18. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer, ainda que gratuitamente, sem autoriza
ção ou em desacordo com determinação legal ou re
gulamentar, substância ou produto capaz de causar
dependência física ou psíquica:

Pena - prisão, de cinco a quinze anos, e paga
mento de quinhentos a um mil e quinhentos dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
1- importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad"

quire, vende, expõe a venda, oferece, fornece, tem
em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ain
da que gratuitamente, sem autorização ou em desa
cordo com determinação legal ou regulamentar, ma
téria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de substância ouproduto capaz de cau
sar dependência física, ou psíquica;

11- semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas
que se constituam em matéria-prima para a prepara
ção de substância ou produto capaz de causar de
pendência física ou psíquica;

111- utiliza local ou bem de qualquer natureza de
que tem a propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de subs
tância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica;

IV - de qualquer forma, salvo as previstas nos
parágrafos seguintes, contribui para a prática dos cri
mes descritos no caput e neste parágrafo.

§ 2º Induzir ou instigar eventualmente alguém
ao uso indevido de substância ou produto capaz de
causar dependência física ou psíquica.

Pena - prisão, de um a três anos, e multa de
cem a trezentos dias-multa; ou prisão, de dois a qua
tro anos e multa de duzentos a quatrocentos
dias-multa; se- resulta prática da conduta descrita no
art. 28.

§ 3" Consentir que alguém utilize, gratuitamen
te, local ou bem de qualquer natureza de que tenha a
propriedade, posse, administração, guarda ou vigi
lância, com o intuito de usar substância ou produto
previsto no parágrafo único do art. 1º desta lei.

.---------- -------"

Pena - prisão, de um a dois anos e pagamento
de cem a duzentos dias-multa.

§ 4º Oferecer, eventualmente e sem objetivo de
lucro, a pessoa de seu relacionamento, substância ou
produto capaz de causar dependência física ou psí
quica, para juntos a consumirem:

Pena - prisão, de um a três anos e pagamento
de cem a trezentos dias-multa, sem prejuízo das me
didas educativas previstas no art. 28.

§ 5Q Fazer, publicamente, apologia do uso ou do
tráfico de produto capaz de causar dependência físi

ca ou psíquica:
Pene, - prisão de um a três anos e multa de cem

a trezentcs dias-multa.

§ 6º f ratando-se de infração do disposto no caput
deste artiso, ou no seu § 2º.. poderá o juiz reduzir as pe
nas de um sexto a um terço, vedada a cumulação com o
benefício ,~ que se refere o art. 31 e sua conversão em
penas res:ritivas de direitos, desde que concorram to

das as se!.luintes circunstâncias:
I - fxiba o agente primariedade, bons antece

dentes, conduta social adequada e personalidade

não inclin,da à delinqüência;
11 - reduzido potencial ofensivo da conduta, ex

presso na ausência de habitualidade, caráter não pro

fissional, pequena quantidade, baixa nocividade da
substância ou produto;

111 -inocorrência de qualquer das hipóteses a

que se relerem os arts. 30 e 32;
IV - seja o agente dependente.
Art. 19. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar,

oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamen
te, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer ob
jeto destirado á produção ou à fabricação indevida de
substânci,;t ou produto capaz de causar dependência
física ou psíquica:

Pen;~ - prisão, de cinco a catorze anos, e paga
mento de mil e duzentos a dois mil dias-multa.

Art. 20. Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 18, caput § 1Q, ou

19 desta iei:
Pena - prisão, de cinco a dez anos, e pagamen

to de setecentos a um mil e duzentos dias-multa.
§ 1Q Promover, comandar ou gerenciar associa

ção referida no caput:
Pena - prisão, de oito a vinte anos, e multa de

dois mil a três mil dias-multa.
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§ 2º Nas mesmas penas do caput incorre quem
associa-se para a prática reiterada de crimes defini
dos nos arts. 21 ou 23 desta lei.

Art. 21.. Financiar ou custear a prática de qual
querdoscrimesprevistos nos arts. 18, caput e § 12,

ou 19 desta lei:
Pena - prisão, de oito a vinte anos e pagamento

de mil e quinhentos, a quatro mil dias-multa.
Art. 22. Colaborar, como informante, com grupo,

organização ou associação destinados à prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 18, caput e §
Iº, 19 ou 23 desta lei:

Pena - prisão, de dois a seis anos, e pagamento
de trezentos a setecentos dias-multa.

Art. 23. Ocultar ou dissimular a natureza, ori
gem, localização. disposição, movimentação ou pro
priedade de bem, direito ou valor proveniente, direta
ou indiretamente, da prática de qualquer dos crimes
previstos nos arts. 18, caput e § 12 , ou 19 desta lei:

Pena - prisão, de três a dez anos, e pagamento
de setecentos a um mil e duzentos dias-multa.

Art. 24. Prescrever ou ministrar, culposamente,
o médico, dentista, farmacêutico ou outro profissional
da área de saúde, substância ou produto capaz de
causar dependência física ou psíquica, desnecessari
amente, ou em dose evidentemente superior à neces
sária, ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Pena - prisão, de seis meses a dois anos, e pa
gamento de cinqüenta a duzentos dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 25. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de substância ou produto que cause
dependência física ou psíquica.

Pena - prisão, de dois a quatro anos, além da
apreensão do veículo, cassação da habilitação res
pectiva e pagamento de duzentos a quatrocentos
dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de
quatro a seis anos e de quatrocentos a seiscentos
dias-multa, se o veículo referido no caput for de trans
porte coletivo de passageiros.

Art. 26. Vender, permitir a venda, ou distribuir
substâncias ou produtos lícitos (derivados do tabaco
e do álcool) que causem dependência física ou psí
quica, nas instituições públicas ou privadas nos três
níveis de ensino, inclusive em eventos promovidos
nas suas dependências.

Pena - prisão de 1 a 2 anos e multa.
Art. 27. Não promover ou não implementar as

atividades de prevenção elencadas no art. 11 desta
lei.

Pena - prisão de 1 a 2 anos.
Art. 28. Adquirir, guardar, terem depósito, trans

portar ou trazer consigo para consumo pessoal, subs
tância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica, sem. autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena - prisão de um a cinco meses e multa.
§ 12 A pena, se o indicarem as condiçõespessoais

do agente, será substituída pelas seguintes medidas:
1- prestação de serviços à comunidade;
11 -comparecimento a programa ou curso edu-

cativo;
111- proibição defrequência a determinados locais;
IV - submissão a tratamento.
§ 22 Às mesmas medidas submete-se quem,

para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas á preparação de pequena quanti
dade de substância ou produto capaz de causar de
pendência física ou psíquica.

§ 32 As medidas previstas nos incisos I, 11, 111 e IV
do § 12 serão aplicadas pelo prazo máximo de cinco
meses, tratando-se, porém, de infração do art. 18, §
42, poderá a medida referida no inciso IV ter a dura
ção dapena privativa de liberdade fixada.

§ 42 As medidas previstas nos incisos I a IV, que
não serão consideradas para efeito dereincidência,
poderão ser cumuladas entre si.

§ 52 A prestação de serviços à comu nidade será
cumprida, preferencialmente, em programas comuni
tárias, entidades educacionais ou assistenciais, hos
pitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou pri
vados sem fins lucrativos, que se ocupem, todos eles,
da prevenção do consumoüu da recuperação de
usuários dependentes de substância ou produto ca
paz de causar dependência física ou psíquica.

§ 62 Na hipótese de desatendimento, pelo agen
te, das condições relativas à medida a que se refere o
inciso IV, poderá o juiz determinar o seu cumprimento
compulsório, inclusive coma internação em estabele
cimento apropriado.

§ 72 Levar-se-áem.consideração para a tipifica
ção da conduta prevista no caputa pequena quanti
dade de substância, que caUse dependência física ou
psíquica, a qual Ilão pressupõe, por si SÓ, sua desti
nação para uso próprio.

Art. 29. Na imposição da medida educativa a
que se refere o inciso 111 do parágrafo 1º, do art. 28, o
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juiz, atendendo a reprovabilidade da conduta, fixará o
número de dias-multa em quantidade nunca inferior a
quarenta nem superior a cem, segundo a capacidade
econômica do agente.

Art. 30. As penas previstas nos arts. 18 a 23 são
aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou
do produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;

11 - o agente praticar o crime prevalecendo-se
de função pública ou no desempenho de missão de
educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

111- a infração tiver sido cometida nas dependên
cias ou imediações de estabelecimentos prisionais, de
ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudan
tis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou benefi
centes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde
se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natu
reza, de serviços de tratamento de dependentes de dro
gas ou de reinserção social, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência,
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qual
quer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre unidades
federativas;

VI - se o objeto da ação for constituído de mais
de uma espécie de sUbstância ou produto.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no in
ciso IV, serão as sanções referentes à violência, gra
ve ameaça ou emprego de arma aplicadas cumulati
vamente com as dos crimes referidos no caput sem
pre que da aplicação do aumento devam resultar pe
nas menores.

Art. 31. Aos crimes definidos nos arts. 18 a 23
aplicam-se os benefícios da colaboração premiada
nos termos, condições e limites a que se refere a lei
de organizações criminosas.

Art. 32. As penas previstas nos arts. 18 a 23 se
rão aplicadas em dobro se sua prática envolver ou vi
sar a atingir menor de dezoito anos ou a quem tenha,
por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capa
cidade de entendimento e determinação.

Art. 33. O juiz, na fixação das penas, considera
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente;

Art. 34. Na fixação da multa a que se referem os
arts. 18 a 23, o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
33, determinará o número de dias-multa, atribuindo a

cada um, segundo as condições econômicas dos
acusados, valor não inferior a um trinta avos nem su
perior a cinco vezes o maior salário mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con
curso de crimes serão impostas sempre cumulativa
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em
virtude da situação econômica do acusado, conside
rá-Ias o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 35. Os crimes previstos nos arts. 18, caput e
§ 1º, e 19 a 23 desta lei são inafiançáveis e insuscetí
veis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provi
sória, cumprindo-se suas penas em regime integral
mente fechado, vedada sua conversão em penas res
tritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput,
dar-se-á o livramento condicional após o cumprimen
ta de dois terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico.

Art. 36. É isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de substâncias ou produ
tos que causem dependência física ou psíquica, era,
ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha
sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determi
nar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo linico. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força de perícia oficial, que este
apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as
condições referidas no caput, poderá determinar o
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata
mento médico adequado.

Art. 37. As penas podem ser reduzidas de um
terço a dois terços se, por força das circunstâncias
previstas no art. 36, o agente não possuía, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de enten
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Art. 38. Na sentença condenatória, o juiz, reco
nhecendo a necessidade de ser o agente submetido
a tratamento, determinará que a tal se proceda, na
forma prevista no art. 17.

Art. 39. Os valores decorrentes da imposição
das multas aplicadas serão creditados à conta do
Fundo Nacional Antidrogas.

CAPíTULO IV
Do Procedimento

Art. 40. O procedimento relativo aos processos
por crimes definido; nesta lei rege-se pelo disposto
neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as

-------------------------------------- ------------ ------ ---------.. ------
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disposições do Código Penal, do Código de Processo
Penal e da Lei de Execução Penal, bem como da Lei
nº 9.099/95.

Parágrafo único. Tratando-se de infração do dis
posto nos arts. 18, caput e §1º, 19 a 23, o juiz, sempre
que as circunstâncias o recomendem, empregará os ins
trumentos protetivos de colaboradores e· testemunhas
previstos na lei de organizações criminosas.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 41. Ocorrendo prisão em flagrante, o dele
gado de policia fará, imediatamente, comunicação ao
juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavra
do, do qual será dada vista ao órgão do Ministério PÚ
blico, em vinte e quatro horas.

§ 1ºTratando-se de infração do disposto no art.
28, se o autor do fato for imediatamente encaminhado
ao juizo competente, ou assumir o compromisso dea
ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante,
nem se exigirá fiança, salvo se estiver no gozo de me
dida restritiva de direitos, quando então, cumpridas
as providências do caput, será colocado à disposição
do juiz que as tenha imposto, para os fins do art. 58.

§ 2º Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é suficiente o laudo de constatação da nature
za e quantidade da substância ou do produto que ca
use dependência física ou psíquica, firmado por peri
to oficial ou, nafalta deste, por pessoa idônea.

§ 3º O perito que subscrevero laudo a que se re
fere o § 1ºnão ficará impedido de participar da elabo
ração do laudo definitivo.

Art. 42. O inquérito policial será concluído no
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e
de trinta dias, quando solto.

Parágrafo IÍnico. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis
tério Público, mediante pedido justificado do delega
do de polícia.

Art. 43. Findos os prazos a que se refere o art.
42, o delegado de polícia, remetendo os autos do
inquérito ao juízo:

I ~ relatará sumariamente as circunstâncias do
fato, justificando as razões que o levaram à classifica
ção do delito, indicando a quantidade e natureza da
substância ou do produto apreendido, o local e as
condições em que Se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação
e os antecedentes do agente; ou

11 - requererá sua devolução para a realização
de diligências necessárias.

Parágrafo IÍnico. A remessa dos autos, na hipótese
prevista no inciso I, far-se-á sem prejuízo das diligências,
que serão realizadas em autos complementares:

1- necessárias ou.úteis à plena elucidação do
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo
competente até quinze dias antes da audiência de
instrução e julgamento;

11- necessárias à indicação dos bens, direitos e
valores de que seja titular o agente, ou que figurem
em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminha
do ao juízo competente até quinze dias antes da au
diência de instrução e julgamento.

Art. 44. Em qualquer fase da persecução crimi
nal relativa aos crim€;!s previstos nesta lei, são permiti
dos, além doS previstos em lei,. mediante autorização
judicial, e ouvido o Ministério Público, os seguintes
procedimentos investigatórios:

I - a infiltração policial, de conformidade com o
disposto na lei de organizações criminosas;

11 - a não-atuação policial sobre os portadores de
substâncias, precursores. químicos ou outros produtos,
que entrem no território brasileiro, dele saiam· ou nele
transitem, com a finalidade.de, em colaboração ou não
com outros países, identificar e responsabilizar maior nú
mero de integrantes de operações. de tráfico e distribui
ção, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11, a au
torização será concedida, desde que:

I - sejam conhecidos o itinerário provável e a
identificação dos agentes do delito ou de colaborado
res;

II - as autoridades COmpetentes dos paises de
origem, de trânsito ou destino ofereçam, por meio do
órgão competente do Ministério da Justiça, garantia
de atuação contra a fuga dos suspeitos e extravio das
substâncias ou dos produtos transportados.

Art. 45. Para apersecução criminal e a adoção
dos procedimentos investigatórios previstos no art.
44, admitir-se-á, semprejuízo de outros instrumentos
previstos em lei:

I - a requisição, pelo Ministério Público, de da
dos cadastrais, registros, documentos e informações
fiscais, bancárias, telefônicas, telemáticas, eleitorais,
comerciais, patrimoniais e financeiras, salvo garanti
as constitucionais;

11 - a decretação, pelo juiz, mediante represen
tação do delegado de polícia ou requerimento do Mi
nistério Público:
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a} da quebra do sigilo bancário, propici
ando a vigilância, por período determinado, de
contas bancárias, assim como fornecimento de
extratos e registros de movimentação;

b} do acesso, por período determina
do, aos sistemas informatizados das institui
ções financeiras;

c} da interceptação e gravação das co
municações telefônicas, por período deter
minado, observado o disposto na legislação
pertinente;

d} da prisão temporária, para os cri
mes previstos nos arts. 18 a 23;

e} da decretação da prisão preventiva;
f} da decretação imediata da indisponi

bilidade de bens, direitos e valores, havendo
indícios de que pertençam ao indiciado ou
acusado.

§ 1º A medida a que se refere a alínea d do inci
so II terá prazo de trinta prorrogável por igual período
em caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 2º A medida a que se refere a alínea e do inci
so 11 poderá ser decretada de ofício.

§ 3º Revogar-se-á a medida referida na alínea f
do inciso I1 se, no prazo de cento e vinte dias, não
ocorrer oferecimento da denúncia.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 46. Recebidos em juízo os autos do inqué
rito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito
ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério
Público para, no prazo de dez dias, adotar uma das
seguintes providências:

I - requerer o arquivamento;
11- requisitar as diligências que entender neces

sárias;
111 - oferecer denúncia, arrolar até cinco teste

munhas e requerer as demais provas que entender
pertinentes.

§ 1º Tratando-se de infração do disposto no art.
28, o Ministério Público, logo que receber da polícia
judiciária o inquérito ou o termo circunstanciado, ou
em até dez dias, deverá adotar uma das seguintes
providências:

1- oferecer proposta de transação penal, reque
rendo a designação de audiência preliminar, nos ter
mos do art. 69 e seguintes, da Lei nº 9.099/95;

11- oferecer denúncia, se não estiverem presen
tes os requisitos para a transação penal;

I1I _.- requisitar a realização de diligências
complementares;

IV - requerer o arquivamento das peças de
informação.

§ 2º Requerido o arquivamento, a autoridade ju
diciária, Sl~ discordar das razões apresentadas, remec
terá os aulos ao Procurador-Geral, que oferecerá de
núncia, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-Ia ou insistirá no arquivamento, caso
em que não o poderá recusar o juiz.

§ 3º Se não for aceita a proposta de transação
penal, ou se for descumprida a pena acordada e ho
mologada pelo juiz, será dada vista dos autos para o
Ministério Público para o oferecimento de denúncia,
prosseguindo-se na forma dos artigos seguintes.

Art. 47. Oferecida a denúncia, o juiz, em vinte e
quatro horas, ordenará a notificação do acusado para
oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de dez
dias, contado da data da juntada do mandado aos au
tos ou da primeira publicação de édital.

§ 1ºNa resposta, consistente de defesa prelimi
nar e excúções, o acusado poderá:

1- a'güir preliminares e invocar todas as razões
de defes~, oferecer documentos e justificações, es
pecificar éS provas que pretende produzir e, até o nú
mero de cinco, arrolar testemunhas;

11- <ceitar, nas hipóteses do § 1º do art. 46, a pro
posta de eplicação imediata de medidas educativas.

§ 2º Se a resposta não for apresentada no prazo,
o juiz nomeará defensor para oferecê-Ia em dez dias,
concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 3º Apresentada a defesa, o juiz concederá o
prazo de cinco dias para manifestar-se o represen
tante do Ministério Público e em igual prazo proferirá
decisão.

§ 4º Se enténder imprescindível, o juiz, no prazo
máximo de dez dias, determinará a apresentação do
preso, ree iização de diligências, exames, inclusive de
dependêrcia, e perícias.

§ 5!) Nos casos em que houver continência, o
juiz, ao receber as defesas preliminares, promoverá,
se houve: receio de que não sejam observados os
prazos procedimentais previstos, a separação das
acusaçõe:o.

§ 6º Nos casos em que houver conexão entre
crimes prtwistos nesta Lei e em outra, imporá o juiz,
na persec ução penal, o rito que melhor assegure a
ampla defesa.

Art. 48. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará 0:1 citação pessoal do acusado, a intimação
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do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de infração do disposto nos
arts. 18, caput e § 1º, e 19 a 23, o juiz, ao receber a
denúncia decretará:

I -a prisão preventiva do denunciado é a indis
ponibilidade de bens, direitos e valores, hipótese em
que se procederá nos termos do art. 54 e seus pará
grafos;

" - o afastamento cautelar do denunciado de
suas atividades, se for funcionário público, comuni
cando o órgão respectivo.

§ 2º Frustradas as tentativas de citação pes
soa? do acusado, e , em sendo ele citado por edital,
ainda assim não comparecer, nem constituir advoga
do, ficarão suspensos o processo e o prazo prescrici
onal, na forma e condições do art. 366 do Código de
Processo Penal.

§Sº Quando, nas hipóteses dos parágrafos an
teriores, deixar de decretar as medidas cautelares
previstas, o juiz deverá fundamentar sua decisão.

§ 4º A audiência a que se refere o caput será re
alizadadentrodos trinta dias seguintes ao recebi
mento da denúncia, salvo se determinada a realiza~

ção de exame de dependência, quando se realizará
em noventa dias.

Art. 49. Na audiência de instrução e julgamento,
após o interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente,
ao representante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de vin
te minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz.

Parágrafo único - No interrogatório, logo após
haver encerrado suas perguntas, o juiz indagará às
partes se restou algo a ser esclarecido, e, uma vez
obtida resposta afirmativa, fará o questionamento
pertinente.

Art. 50. Encerrados os debates, proferirá o juiz
sentença de imediato, ou o fará em dez dias, orde
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1. Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havi
do controvérsia,no curso do processo, sobre a natu
reza ou quantidade da substância ou do produto, ou
sobre a regularidade do respectivo laudo, determina
rá que se proceda na forma do art. 8º, §4º, preservan
do-se, para eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em
decisão motivada é ouvido o Ministério Público, quan
do a quantidade ou valor da substância ou do produto

o indicar, precedendo a medida a elaboração e junta
da aos autos do laudo toxicológico.

Art. 51. O juiz, quando se reúnam prova de fato
descrito nos arts. 18, caput e § 1º, 19 a 23 , e indícios
da autoria, ouvido o Ministério Público, decretará, em
vinte e quatro horas, durante o inquérito ou no curso
do processo, a prisão preventiva de seus autores, de
correndo da decisão respectiva a indisponibilidade'
cautelar dos bens, direitos e valores que lhes perten
çam, que figurem em seu nome, e dos que constituam
instrumento ou vantagem obtida com o ilícito.

§ 1ºQuando, nas hipóteses previstas no caput,
deixar de decretar as medidasprevistas, o juiz deverá
fundamentar sua decisão.

§ 2º Ocorrida qualquer das hipóteses previstas
no caput ou no § 1º, determinará o juiz a apreensão,
a avaliação e o depósito dos bens móveis, valores em
espécie e títulos, o bloqueio de contas bancárias e a
inscrição, das constrições nos cartórios e outros ser
viços de registro pertinentes, cientificando a SENAD.

§ 3º A SENAD, visando a alimentação do banco
de dados a que sarefere o § 2º do art. 3º desta Lei, re
meterá as informações recebidas ao Departamento
de Polícia Federal.

§ 4º Incumbe aos acusados, durante o curso do
processo, em incidente específico e até a data da au
diência de instrução e julgamento, a comprovação da
origem lícita dos bens, direitos e valores sobre os
quais tenha recaído a constrição,

§ 5º Levantar-se-ão as constrições determinadas:
I - quando for prolatada sentença absolutória;
" - quando, por terceiro, forem comprovadas a

propriedade e a origem lícita do bem, direito ou valor;
111- quando, demonstrada pelo acusado a pro

priedade e origem lícita do bem, não houver necessi
dade de subsistência· da çonstrição para garantir a
pena de multa na espécie;

IV - quando transite em julgado a decisão que
não receber ou rejeitara denúncia.

CAPíTULO V
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação

de Bens do Acusado

Art. 52. No curso do processo, poderá o juiz, a
requerimento do Ministério Público, para assegurar
os efeitos patrimoniais, decorrentes do provimento
definitivo:

I - determinar a alienação dos bens móveis e
imóveis que pertençamou figurem em nome do acu
sado de quem se tenha decretado a revelia e que não
os tenha pessoalmente reclamado em noventa dias
contados da decretação de sua prisão preventiva;
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11- determinar a alienação dos bens que, não se
achando entre os referidos no § 1º do art. 53, sejam
de conservação ou depósito especialmente onero
sos, ou sujeitos a rápida depreciação;

111 - determinar a alienação dos bens que, não
se achando entre os mencionados nos incisos anteri
ores, sejam fungíveis.

§ 1º O produto da alienação a que aludem os in
cisos 1,11 e 111, que se dará em hasta pública precedida
de avaliação, permanecerá em conta judicial, até o
trânsito em julgado da decisão, que determine sua
entrega ao acusado ou interessado, em caso de resti
tuição, ou perda em favor da União.

§ 2º Havendo absolvição, será o acusado res
sarcido pelo prejuízo que sofrer em decorrência da
alienação referida no caput.

Art. 53. Os veículos, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros meios de transporte, os maquinis
mos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer
natureza, utilizados para a prática dos crimes defini
dos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão
sob custódia da autoridade de policia judiciária, exce
tuadas as armas, que serão recolhidas na forma de
legislação específica.

§ 1º Havendo possibilidade ou necessidade da
utilização de qualquer dos bens mencionados neste
artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles
fazer uso, sob Sua responsabilidade e com o objetivo
de sua conservação. mediante autorização judicial,
logo após a instauração da competente ação penal,
observado o disposto no § 4º deste artigo.

§ 2º Feita a apreensão a que se refere o caput,
e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos
como ordem de pagamento, a autoridade policial que
presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao
juízo competente a intimação do Ministério Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá re
querer ao juízo a conversão do numerário apreendido
em moeda nacional, se for o caso, a compensação
dos cheques emitidos após a instrução do inquérito,
com cópias autênticas dos respectivos títulos, e o de
pósito das correspondentes quantias em conta judici
al, juntando-se aos autos o recibo.

§ 4º O Ministério Público, mediante petição autôno
ma, requererá ao juízo competente que, em caráter cau
telar, proceda à alienação dos bens apreendidos, exce
tuados aqueles que a União, por intermédio da Secreta
ria Nacional Antidrogas - SENAD, indicar para serem co
locados sob uso e custódia da autoridade policial, de ór
gãos de inteligência ou militares, envolvidos nas opera
ções de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevi
dos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que cau
sem dependência física ou psíquica.

§ 5º Excluídos os bens que se houver indicado
para os fins previstos nos §§ 1Q e 4º, o requerimento

de alienação deverá conter a relação de todos os de
mais bens apreendidos, com a descrição e a especifi
cação de cada um deles, e informações sobre quem
os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a res
pectiva petição será autuada em apartado, cujos
autos terão tramitação autônoma em relação aos
da ação penal principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os
autos serão conclusos ao juiz que, verificada a pre
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de per
da de valor econômico pelo decurso do tempo, deter
minará a avaliação dos bens relacionados, intimará a
União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional
Antidrogas - SENAD e o interessado, este, se for o
caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais di
vergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sen
tença, homologará o valor atribuído a.os bens e deter
minará sejam alienados em leilão.

§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposita
da em conta judicial a quantia apurada, até o final da
ação penal respectiva.

§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recur
sos interpostos contra as decisões profendas no cur
so do procedimento previsto neste artigo.

CAPíTULO VI
Dos Efeitos da Sentença

Art. 54. Ao proferir a sentença de mérito, o luz
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e
sobre o levantamento da caução.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência
dos crimes tipificados nesta Lei e que não foram ob
jeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdi
mento em favor da União, serão apropriados direta
mente ao Fundo Nacional Antidrogas.

§ 2º Compete à Secretaria Nacional Antidrogas
- SENAD a alienação dos bens apreendidos e não
leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já te
nha sido decretado em favor da União.

§ 39 •A Secretaria Nacional Antidrogas 
SENAD poderá firmar convênios de cooperação, a
fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no
§ 1º.

§ 4º A sentença condenatória, por crimes pre
vistos nos arts. 18, eaput e § 1º, 19 a 23, negará ao
acusado o direito de recorrer em liberdade.

§ 5º Havendo possibilidade, necessidade e interes
se na utilização de qualquer dos bens mencionados nes-
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te artigo, poderão estes, mediante autorização do juízo
competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a
SENAD ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades
que atuam na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
ao uso indevido das substâncias ou dos produtos que
causem dependência física ou psíquica, exclusivamente
no interesse dessas atividades.

§ 6º Recaindo a autorização sobre veículos, em
barcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de
trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a
expedição de certificado provisório de registro e licencia
mento, em favor da instituição à qual tenha deferido o
uso, ficando esta livre do pagamento de muttas e encar
gosantetiores, bem como da incidência de tributos, en
quanto durar a utilização.

§ 7º Transitada em julgado a sentença condena
tória, o juiZ do processo, de oficio ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos
bens, direitos e valores referidos neste artigo, indi
cando, quanto aos bens, o local emque se encontram
e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam.

Art. 55. A União, por intermédio da SENAD, poderá
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e
com organismos orientados para a prevenção, a repres
são e o tratamento de usuários ou dependentes, com
vistas na liberação de equipamentos e de recursos por
ela arrecadados, para a implantação e execução de pro
gramas de combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfi
co e uso indevidos de substâncias ou produtos que cau
sem dependência física ou psíquica.

§ 1º Compete à Senad a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento tenha sido irrecorrivelmente decretado
em favor da União.

§ 2º A Senad poderá firmar convên ios de coope
ração, a fim de dar imediato cumprimento ao estabe
lecido no § 1º.

Art. 56. É passível de expulsão, na forma da le
gislaçãoespecífica, o estrangeiro que comete qual
quer dos crimes definidos nos arts. 18 a 23, tão logo
cumprida a condenação imposta.

CAPíTULO VII
Da Cooperação Internacional

Art. 57. De .conformidade com os princípios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor,
e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros instrumentos jurídicos Internacionais
sobre o combate ao problema mundial das drogas, de
que o Brasil é parte, o Governo brasileiro prestará,
quando solicitado, cooperação a outros países e or
ganismos internacionais e, quando necessário, dos
mesmos solicitará a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de inteligência policial sobre pro
dução e tráfico de substâncias ou produtos capazes
de causar dependência física ou psíquica e delitos
conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem
de dinheiro e o desvio de precursores químicos;

11- intercâmbio de informações policiais e judici
ais sobre produtores e traficantes de substâncias ou
produtos capazes de causar dependência física ou
psíquica e seus precursores químicos;

111 - intercâmbio de informações sobre legisla
ções, experiências, projetos e programas voltados
para a eliminação da demanda de drogas ilícitas, por
meio de atividades de prevenção, tratamento, recu
peração e reinserção social do usuários de substânci
as ou produtos capazesde causardependência física
ou psíquica e dependentes químicos.

Parágrafo único. As atividades de cooperação
internacional dos órgãos governamentais brasileiros
nos planos bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores, dando-se
prioridade à formação de comissões mistas.

CAPíTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. As medidas educativas aplicadas pode
rão ser revistas judicialmente, a qUalquer tempo, me
diante pedido expresso do agente, do seu defensor
ou do Ministério Público.

Art. 59. O processo e o julgamento dos crimes pre
vistos nos arts. 18 a 23, se caracterizado ilícito transnaci
onal, são da competência da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Mu
nicípios que não sejam sede dê vara federal serão
processados e julgados na vara federal da circunscri
ção respectiva.

Art. 60. Nas comarcas em que haja vara especiali
zada para julgamento de crimes que envolvam entorpe
centes, esta acumulará as atribuições de juizado espe
cial criminal de entorpecentes, para efeitos desta lei.

Art. 61. Sempre que conveniente ou necessário,
o juiz, de ofício, mediante representação do delegado
de polícia, ou a requerimento do Ministério Público,
determinará que se proceda, nos limites de sua juris
dição e na forma prevista no §4ºdo.art. 8º, à destrui
ção de substâncias. ou produtos capazes de causar
depend~ncia física ou psíquica apreendidos em pro
cessos já encerrados.

Art. 62 Até a unificação terminológica das penas
privativas de liberdade, pela lei penal gemi, os crimes
dos artigos 18 a 23 serão apenados com reclusão,os
dos arts. 24 a 27 com detenção, e o do art.28 com pri
são simples.

Art. 63 O art. 317 do Decreto-Lei 2848, de 7 do
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
acrescido de um§ 3º,com a seguinte redação:



Sala das Sessões, de 2003. - Moroni Torgan,
Presidenh

"Art. 333 ..
§ 1º .
§ 2º Se o crime é praticado para bene

ficiar acusado, facilitador, produtor, financia-
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"Art.317. . dor ou participante a qualquer titulo de tráfi-
§ 10 co de substâncias que causem dependência
§ 2º física ou psíquica, a pena é aumentada até
§ 3º Se o crime é praticado para bene- o dobro. (NR)"

ficiar acusado, facilítador, produtor, financia- Art. 65. Até que o Poder Público instale, nas locali-
dor ou participante a qualquer título de tráfi- dades com mais de cem mil habitantes, os serviços de
co de substâncias que causem dependência recuperação de usuários e dependentes que observem
física ou psíquica, a pena é aumentada até as regras previstas na RDC 101, da Agência Nacional
o dobro. (NR)" de Vigilân(;ia Sanitária (ANVISA), fica suspensa a exigi

bilidade do cumprimento, pelas comunidades terapêuti
cas, das c:)ndições nela inseridas.

Ar!. 66. Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Art. 67. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de ou
tubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de
2002.

Art.64. o art. 333 do Decreto-Lei 2848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
acrescido de um parágrafo § 2º, renumerando-se o atu
ai parágrafo único para § 1º, com a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA Nº2

Dê-se ao ano :" do Substitutiva I!seguinte redação:

"An. 2" Ficam proibidas, em todo o território nacior,aJ, as drogas, bem'
como o plantio, a cultura, a colheita e' a expJora.r:ão de vegetais c
substratos dos quais possam ser extraidas ou p'tlduzidas drogas.
ressalvada a hipótese de autorimção legal ou reguJar:1emar, bem como
o qUI! esta~lece :a COllvI!nçio de Viena, das Naçi.ies Unidas., sobre
Sobstiudu Psicotrópicas, de 1971, • respeito d.e plantas de uso
estritamente ritullllilticD-reUgíoso.

Parágmfo único - Pode li: UniIo autori2:ar o plan;io. a cultura e a·
colheita dos vegetais referidos no caput, exclusivamente para fins
medi~ínais ou cientificos. em local e p~o pred.etem'Jinados, mediante
fiscali%açilo. respeitadas as ressalvas supramencionadas.

Sala das Sessões, em de2Q(\4.
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Nº3

Emenda de Plenário ao PL 713412002

Sexta-feira 13 05603

Acrescente-se. no TItulo VII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. do
Substitutivo do Relator ao PL 7 !J4I02 um novo artigo com a seguinte redação:

··Art...... Ao L"nião poderá celebrar convênios com os· Estados visando à'prevenção e
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de subslância entorpecente ou que delermine
dependência física ou psíquica.··

JUSTlnCAçÃO

A· proposta Yisa aperfeiçoár o ótimo trabalho do Relator. contemplando uma
disposiçãO já existente na Lei 636811976. que permile à PolfciaFederaJ firmar convênio·
co~ a polícia judiciária dos Estados para a repressão ao tráfico ilícito de drogas local, pois
a polícin federal não tem estrutura suticiente para nlender essa situação. Desse modo. com a· .
colaboração dos Estados e do Distrito Federal. a UNIÃO vem combatendo o tráfico de
drogas no País com maior eficiência..

,/

.,.

~.'.'. -". ..
" 1·/ "_ ....
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EMENDA DE PLENÁRIO NO~

Sexta-feira 13 05605

Acrescente-se ao art. 23 os seguintes parágrafos , renwnerando-se seu atual
parágrafo único:

"Art. 23...•..........................

§ 10 As medidas.previstas neste artigo e no inciso XI do artigo
19 serão implementadas, respectivamente:

I - até cento e oitenta dias após a publicação desta Lei.
11 - a partirdo lJrimeiro semestre do ano letivo subseqüente à
pubücação desta: Lei; .

§ 20 Á inobservância dos prazos previstos no parálrafo
.anterior implicará multa correspondente a trezentos e sessenta e
cinco dias-multa por mês de atraso, aplicável ao estabelecimento
faltoso pela autoridade judiciária competente, mediante
requerimento de qualquer cidadão ou pelo Ministério Público.
A multa será recolhida junto ao FUNAD para financiamento de
suas ações.

Justificativa

A emenda estabelece um norte para as providências relativas à
implantação de programas de combate preventivo ao uso de drogas, impondo prazo para a
respectiva implementação e punindo o estabelecimento de ensino ou de saúde omisso.
Pouco ou nada adianta a previsão de medida legal, sem a sanção correspondente para seu
descumprimento.

Sala das Sessões. em 11 de fevereiro de 2003
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EMENDA N° 6,DE 2002

Fevereiro de 2004

Dê-se ao §2° do art. 47 do substitutivo aprovado pela CCJR a seguinte redação:

"Art. 47 , .

§2° - Tratando-se da conduta prevista no art. 28 não se imporá prisão em flagrante.
devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou. na falta
deste, assumir o compromisso de· a ele comparecer, lavrando-se pela autoridade policial
judiciária termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias
necessários...

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa corrigir lapso que pode vir a ocorrer quando da
apresentação perante a autoridade judiciária do usuário de drogas, já que este só poderia,
segundo a pr:oposta inicial apres~ntar~se perante o juU~ impossibilitando, portanto, nos
mais distantes rincões deste país, da norma processual ter plena eficácia

Permitindo-se a apresentação do infrator do art. 28 do presente Projeto perante a
autoridade policial, sanaria o problema, já que existem inúmeras delegacias nos diversos.
municípios do país, pennitindo a eficácia plena do objeto da lei em apreço.

Estes são os motivos da presente emenda

de 2003.

':Q.l1
Deputado__..L--!-,~~_-:~, _

~h""~'lj
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO,
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE

LEI N2 7.134, DE 2002.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, Sril' e Srs. Deputados, vamos
apreciar 8 emendas.

A Emenda nº 1, salvo engano, conforme entendi
mento com o Deputado Moroní Torgan. será retirada.

Quanto à Emenda nº 2, que busca acrescer dis
positivo relacionado com a Convenção de Viena, o
parecer é favorável, porque enriquece o texto.

A Emenda nº 3, que repete regra constante da
lei nº 6.368, quanto à possibilidade de a União firmar
convênios com os Estados ou a Polícia Federal com
as Polícias Estaduais para o enfrentamento do tráfico
de drogas, também é acolhida, porque vai fortalecer o
aparelho estatal.

A Polícia Federal, por si só, embora tenha com
petência outorgada pela Constituição Federal, não
tem estrutura suficiente para o enfrentamento do tráfi
co de drogas no País, dai ser necessário contar com o
concurso das Polícias Estaduais, o que já ocorre.

A Emenda nº 4, recebeu parecer desfavorável.
A Emenda nº 5, em função de prazos estabeleci

dos em comum acordo com o Relator da CCJR, tam
bém recebeu parecer desfavorável,porque, embora o
prazo pudesse implicar fazer com que o Executivo im
plementasse as medidas o· quanto antes, enten
deu-se pela impossibilidade de fazê-lo, determinan
do-se prazo.

A Emenda n2 6 recebe nova redação, por acordo
estabelecido entre mim e o Relator da CCJR. Em ra
zão desse novotexto acordado, passa a ter parecer
favorável, e vai-se dar tratamento diferenciado ao
usuário no que se refere à parte procedimental.

A Emenda nº 7 também recebeu parecer favorá
vel, porque trata justamente do dispositivo que determi
na a inversão da prova quanto aos bens apreendidos.
Mas abre a possibilidade do traficante fazer prova quan
to à licitude do bem antes do processo principal.

Por fim, a Emenda nº 8 também recebeu pare
cer favorável, porque vai enriquecer o programa que
se estabelece por intermédio deste projeto de lei.

São essas as emendas apresentadas, Sr.
Presidente.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, ÀS
EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE

LEI N27.134, DE 2002.

O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sril' e Srs. Deputados, fui designado para apresentar
parecer na Comissão de Constituição e Justiça ao
Projeto de lei nº 7.134,.de 2002.

O Projeto de. Lei nº 7.134, de 2002, originário do
Senado Federal, dispõe sobre o Sistema Nacional
Antidrogas, a prevenção, a repressão e o tratamento
aos usuáríos de drogas, define crimes, regula () pro
cedimento dos crimes e dáoutras providências.

Trata-se de projeto originário do Senado Fede
ral. A ele foram apensadQs o PL nº 6.108, de 2002, do
Poder Executivo, quealtéra. a Lei nº 10A09, de 11 de
janeiro de 2002, e também emendade plenáriode au
toria do Deputado Fernando Gabeira.

Tanto o PL nº 7.134, quanto osubstitutívo da
Comissão de Segurança buscam dar novo tratamen
to à legislação sobre drogas. EstE! substitutivo foi ob
jeto de amplo debate envolvendo as diferentes esfe
ras de Governo que tratam desta matéria e as repre
sentações de todos os partidos da Casa, com Depu
tados que acompanham o tema há muitos anos.

Produzimos, Sr. Presidente, um substitutivo que
foi discutido ontem na Comissão de Constituição e
Justiça - agradeço ao Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh a confiança ao me. designar Relator da maté
ria -, ocasião em que foi apresentadoum conjunto de
sugestões que incorporarnosaotexto.Voltamos a de
bater a matéria durante a l'hanhã de hoje e novas su
gestões e opiniões foram apresentadas. Boa parte
delas foi incorporada

ao nosso texto. No meu ponto de vista, elas re
presentam a síntese do esforço realizado no Senado
Federal pelos ilustres Parlamentares que apresenta
ram projeto sobre o tema.

O trabalho realizado pela Comissão de Segu
rança Pública e pelo Relator, Deputado João Cam
pos, propiciou a produção deste substitutivo que insti
tui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, prescreve medidasparaa prevenção do uso
indevido, a detenção e reinserçãOsocial dos usuários
e dependentes de drogas,< estabelece normas para a
repressão à produção e ao tráfico ilícito de drogas,
define crimes e dá outras providências.

Como a própria ementa já explica, a idéia do
substitutivo é constituir um sistema nacional de políti-

[111',111
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cas públicas que tenha a finalidade de articular, inte- Portanto, ilustre Deputado Nilson Mourão, o
grar e organizar atividades relacionadas com 2 te- substitutivo avança neste aspecto.
mas: o primeiro, prevenção do uso indevido e aten- Por outro lado, Sr. Presidente, o titulo IV trata
ção àreinserção social do usuário e dependentes; o especificamente da questão da repressão à produção
segundo. repressão da produção não autorizada e do não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Recolhe-
tráfico ilícito de drogas. mos as mais diferentes opiniões a respeito desta ma-

Portanto, Sr. Presidente, além da definição de téria e todas direcionavam-se para o fato de que é
princípios do sistema nacional, além de procurar defi- preciso haver instrumentos mais eficientes, mais efi-
nir com clareza as competências dos órgãos gover- cazes, mais rigorosos para a ação do Estado no com-
namentais, o projeto avança no sentido de caracteri- bate e na repressão à produção não autorizada e ao
zar e consagrar na legislação brasileira uma distinção tráfico de drogas.
ante essas duas matérias que já deveriam há muito A pena básica, que hoje é de 3 a 15 anos, passa
tempo ser tratadas de maneira distinta. a ser de 5 a 15 anos. Tipificamos um novo crime, o do

No capítulo que envolve a prevenção do uso in- financiador do tráfico, e criamos um conjunto de agra-
devido, praticamente constituímos todo esse tema vantes, que exatamente dão à sociedade a garantia e
como um tema de saúde pública e, por isso, não de a segurar.ça de que teremos uma legislação moder-
natureza policial. Chegamos a pensar - alguns Srs. na, capaz de dar autoridade ao policial e ao Poder Ju-
Deputados pensam assim - que poderíamos, talvez, diciário e instrumentos adequados para agir à altura
já neste momento, iniciar uma discussão sobre a des- daquilo que a sociedade brasileira espera.
criminalização do uso de drogas no País. Destacaria, Sr. Presidente, outros pontos, mas

Os Deputados Fernando Gabeira, Aloysio Nu- certament'3 voltaremos ao debate amanhã. Agradeço
nes Ferreira e outros Parlamentares que têrn debati- ao Deputado Givaido Carimbão, coordenador da
do o tema acompanham esse debate e pressionam Frente Parlamentar Antidrogas, que fez uma suges-
de forma permanente este Relator para que possa- tão, também acolhida. Acredito que teremos condi-
mos avançar. ções de aprovar este texto.

Mas talvez, Sr. Presidente,. o resultado aqui Quanto à Emenda Substitutiva n9 1, que trata do
apresentado seja exatamente a síntese daquilo que é parecer da Comissão de Segurança Pública e Com-
possível ser incorporado à legislação brasileira, à me- bate ao Crime Organizado, o parecer é contrário.
dida que "descarcerizarnos" e acabamos com a pos- A Enenda substitutiva n9 2, de autoria do Depu-
sibilidade da pena privativa de liberdade, da pena de tado Joãc Magno, acolhemos integralmente em nos-
prisão, da pena de cadeia para o usuário. so parecer.

Conseguimos avançar. Ao mesmo tempo em que A Enenda n9 3, do Deputado João Campos, que
não descriminalizamos, "descarcerizamos" e estabele- trata de maneira adequada a questão da possibilida-
cemos uma política de saude pública e de atenção ao de dos ccnvênios com os Estados, acolhemos inte-
usuário ou dependente e mantivemos a idéia de penas gralmentE..
como advertências, prestação de serviço à comunida- A Enenda n9 4 não acolhemos no corpo do tex-
de, medidas educativas e, em algumas circunstâncias, to, mas qleremos discuti-Ia arnanhã no Plenário. Pro-
até mesmo medidas restritivas de direito. curei trab'llhar com o texto, mas não conseguimos

Na realidade, Sr. Presidente, não fizemos nada sua aprovação na Comissão de Constituição e Justi-
mais do que acabar com uma certa relação hipócrita que ça e, porti~nto, não posso acolhé-Ia, nos termos do
a legislação brasileira mantinha a respeito desse tema. acordo qLe fizemos.

Se os dados divulgados recentemente em pes- A Emenda nº 5 não foi por nós acolhida.
quisas da própria Unesco e da ONU, que dizem que A Emenda nQ 6 não foi acolhida porque vamos
no Brasil cerca de 19,2% da população já foram, num apresentar outra redação.
determinado momento, usuários, eventuais ou não, Sobre a Emenda n9 7, objeto do trabal ho de vári-
de algurn tipo de droga ilícita, forem verdadeiros e os Deputados, conseguimos chegar a um acordo.
creio que sim -, manter na lei a possibilidade de que a Está acoillida.
pena restritiva de liberdade e a cadeia podem ser me- A EMenda n9 8 foi acolhida com a substituição
didas terapêuticas com algum resultado positivo nada de uma úrlica expressa0. Trocamos "coloque à dispo-
mais é do que uma hipocrisia. sição do 'éu" por coloque a disposição do infrator".
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Portanto, a Emenda foi acolhida com ajuste de reda
ção.

A Emenda nº 9 foi acolhida como subemenda do
Relator, num trabalho coordenado pelos Deputados
Moroni Torgan, Laura Carneiro, José Eduardo Cardo
zo, entre outros.

Sr. Presidente, acreditamos que podemos apro
var, com amplamaioria ou por unanimidade da Casa,
um texto á altura do que a sociedade brasileira espe
ra. Vamos votácla durante o período da convocação
extraordinária, para cumprirmos, portanto, a meta e a
missão solicitada pelo Presidente Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

RELATÓRIO ESCRITO
ENCAMINHADO À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nl! 164, DE 2004
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nl! 43/04
AVISO Nl! 84/04 - SUPARlC. Civil

Dispõe sobre a. Contribuição para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor PÚ
blico e a Contribuição para o Financia
mento da Seguridade .Social incidentes
sobre a importação de bens e serviços, e
dá outras providências. Pendente de pa
recer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
ao Plenário.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

O Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de
lei:

CAPíTULO I
Da Incidência

Art. 1º Ficam instituídas a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público Incidente na Importa
ção de Produtos Estrangeiros ou Serviços
-PIS/PASEP - Importação e a Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social Devida
pelo Importadorde Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior- Cofins-Importação, com base

nos arts. 149. § 2º, inciso 11, e 195, inciso IV, da
Constituição, observado o disposto no seu art. 195, § 6º.

§ 1º Os serviços a que se refere o caput são os
provenientes do exterior prestados por pessoa física
ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exteri
or, nas seguintes hipóteses:

I - executados no País; ou
11- executados no exterior, cujo resultado se ve

rifique no País.
§ 2º Consideram-se também estrangeiros:
I - bens nacionais ou nacionalizados exporta

dos, que retomem ao País, salvo se:

a) enviados em consignação e não
vendidos no prazo autorizado;

b) devolvidos por motivo de defeito
técnico, para reparo ou para substituição;

c) por motivo de modificações na siste
mática de importação por parte do país im
portador;

d) por motivo de guerra ou de calami
dade pública; ou

e) por outros fatores alheios à vontade
do exportador;

11 - os equipamentos, as máquinas, os veícu
los, os aparelhos e os instrumentos, bem como as
partes, as peças, os acessórios e os componentes,
de fabricação nacional, adquiridos no mercado inter
no pelas empresas nacionais de engenharia, e ex
portados para a execução de obras contratadas no
exterior, na hipótese de retomarem ao País.

Art. 2º As contribuições instituídas no art. 1º não
incidem sobre:

1- bens estrangeiros que, corretamente descri
tas nos documentos de transporte, chegarem ao País
por erro inequívoco ou comprovado de expedição, e
que forem redestinados ou devolvidos para o exterior;

11-bens estrangeiros idênticos, em igual quanti
dade e valor, e que se destinem à reposição de outros
anteriormente importados que se tenham revelado,
após o desembaraço aduaneiro, defeituosos ou im
prestáveis para o fim a que sedestinavam, observada
a regulamentação do Ministério da Fazenda;

111 - bens estrangeiros que tenham sido objeto
de pena de perdimento, excetonas hipóteses em que
não sejam localizados, tenham sido consumidos ou
revendidos;

IV - bens estrangeiros devolvidos para o exteri
or antes do registro da declaração de importação, ob
servada a regulamentação do Ministério da Fazenda;

V - pescado capturado fora das águas territoria
is do País, por empresa localizada no seu território,
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desde que satisfeitas as exigências que regulam a
atividade pesqueira;

VI - bens aos quais tenha sido aplicado o regi
me de exportação temporária;

VII - bens ou serviços importados pelas entida
des beneficentes de assistência social, nos termos do
§ 7º do art. 195 da Constituição, observado o disposto
no art. 10;

VIII- bens em trânsito aduaneiro de passagem,
acidentalmente destruídos;

IX - bens avariados ou que se revelem impres
táveis para os fins a que se destinavam, desde que
destruídos, sob controle aduaneiro, antes de despa
chados para consumo, sem ônus para a Fazenda Na
cional; e

X - o custo do transporte internacional e de outros
serviços, que tiverem sido computados no valor aduanei
ro que serviu de base de cálculo da contribuição.

CAPíTULO 11
Do Fato Gerador

Art. 3º O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território

nacional; ou
11- o pagamento, o crédito, a entrega, o empre

go ou a remessa de valores a residentes ou domicilia
dos no exterior como contraprestação por serviço
prestado.

§ Iº Para efeito do inciso I do caput, conside
ram-se entrados no território nacional os bens que
constem como tendo sido importados e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica:
1 às malas e às remessas postais internacionais; e
11- mercadoria importada a granel que, por sua

natureza ou condições de manuseio na descarga, es
teja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o
extravio não seja superior a um por cento.

§ 3º Na hipótese de ocorrer quebra ou decrésci
mo em percentual superior ao fixado no inciso 11 do §
2º serão exigidas as contribuições somente em rela
ção ao que exceder a um por cento.

Art. 49 Para efeito de cálculo das contribuições,
considera-se ocorrido o fato gerador:

I- na data do registro da declaração de importa
ção de bens submetidos a despacho para consumo;

11 - no dia do lançamento do correspondente
crédito tributário, quando se tratar de bens constantes
de manifesto ou de outras declarações de efeito equi
valente, cujo extravio ou avaria for apurado pela auto
ridade aduaneira;

111- na data do vencimento do prazo de perma
nência dos bens em recinto alfandegado, se iniciado
o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a
pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18
da lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999;

IV - na data do pagamento, do crédito, da entre
ga, do emprego ou da remessa de valores na hipóte
se de que trata o inciso 11 do caput do art. 3º.

Parágrafo único. O disposto no inciso I apli
ca-se, inclusive, no caso de despacho para consumo
de bens importados sob regime suspensivo de tribu
tação do imposto de importação.

CAPíTULO 111
Do Sujeito Passivo

Art. 5º São contribuintes:
I - o importador, assim considerada a pessoa fí

sica ou jurídica que promova a entrada de bens es
trangeiros no território nacional;

11 - a pessoa física ou jurídica contratante de
serviços de residente ou domiciliado no exterior; e

111 - o beneficiário do serviço, na hipótese em
que o contratante também seja residente ou domicili
ado no exterior.

Parágrafo único. Equiparam-se ao importador o
destinatário de remessa postal internacional indicado
pelo respectivo remetente e o adquirente de merca
doria entrepostada.

Art. 6º São responsáveis solidários:
I - o adquirente de bens estrangeiros, no caso

de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

11 ~ o transportador, quando transportar bens
procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro,
inclusive em percurso interno;

111 - o representante, no País, do transportador
estrangeiro;

IV - o depositário, assim considerado qualquer
pessoa incumbida da custódia de bem sob controle
aduaneiro; e

V -o expedidor, o operador de transporte multi
modal ou qualquer subcontratado para a realização
do transporte multimodal.

CAPíTULO IV
Da Base de Cálculo

Art. 7º A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro que servir ou que serviria

de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do montante desse imposto, do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercado-
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rias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
ICMS devido e do valor das próprias contribuições, na
hipótese do inciso I do caput do art. 39; ou

" ~o valor pago, creditado, entregue, empregado
ou remetidopara o exterior, antes da retenção do impos
to de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza'- ISS e do valor das próprias contri
buições, na hipótese do inciso 11 do caput do art.:J1.

§ 19 A base de cálculo das contribuições inci
dentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exteri
or é de oito por cento do valor pago, creditado, entre
gue, empregado ou remetido.

§ 29 O dispostono § 19 aplica-se aos prêmios de
seguros não enquadrados no disposto no inciso X do
art. 29•

§ 39 A base de cálculo fica reduzida:
1- em 30,2%, no caso de importação, para re

venda, de caminhões chassi com carga útil igualou
superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com car
ga útil igualou superiora 1.500 kg, classificados na
posição 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto so
bre Produtos Industrializados - TIPI, observadas as
especificações estabelecidas pela Secretaria da Re
ceita Federal; e

li-em 48,1%, no caso de importação, para re
venda, de produtos classificados nos seguintes códi
gos e posições da TIPI: 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20,. 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5,87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90;90 Ex 02,
8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 1 (somente os
destinados aos. produtos classificados nos· Ex 2 dos
códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).

CAPíTULO V
Das Alíquotas

Art. 89 As contribuições serão calculadas medi
ante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o
art. 79 , das alíquotas de:

l-l,6S%, para o PIS/Pasep -Importação; e
11- 7,6 %, para a Cofins -Importação.
§ 19 As alíquotas serão de:
I - no caso de importação de gás Iiqüefeito de

petróleo - GLP, excetoo gás natural classificado no
código 2711.11 da Nomenclatura Comum do Merco
sul (NCM):

a) 2,56%, para o PIS/Pasep 
Importação;

b) 11,84%, para a Cofins -Importação;

" - no caso de importação de querosene de
aviação:

a) 1,25%, .para o PIS/Pasep 
Importação;

b) 5,8%, para a Cofins- Importação.

§ 2º Na importação dos produtos classificados
nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2, e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
300S.10.10, 3006.60.00, 3303.00 a 33.07,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da
NCM, as alíquotas serão de:

1- 2,2%, para o PIS/Pasep - Importação; e
" - 10,3%, para a Cofins - Importação.
§ 39 Na importação dos produtos classificados

nos códigos 84.29,8432.40.00,8432.80.00,8433.20,
8433.30.00,8433.40.00,8433.5,87.01,87.02,87.03,
87.04, 87.0S.e 87.06, da NCM, as alíqüotasserão de:

1- 1,47%, .para o PIS/Pasep-Importação; e
" - 6,79%, pará a Cofins-Importação.
§ 4º O dispostono§ 39 , relativamente aos pro

dutos classificados no Capítulo 84 da NCM, aplica-se,
exclusivamente, aos produtos autopropulsados.

§59 Na importação dos produtos classificados
nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e
40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as alí
qüotas serão de:

1-1,43%, para0 PIS/Pasep-Importação; e
" - 6,6%, para a Cofins-Importação.
§ 69 A importação das embalagens referidas no

art. 51 da Lei n9 10.833, 29 de dezembro de 2003, fica
sujeita ao pagamento do PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação, fixada por unidade de produto, às
alíquotas previstas naquele artigo, com a alteração
inserida pelo art. 21 desta Medida Provisória.

§ 79 A importação dos produtos referidos no art.
49 da Lei n9 10.833, de 2003, fica sujeita ao recolhi
mento das contribuições de que trata esta Medida
Provisória, fixada por unidade de produto, as alíquo
tas previstas no art.S2 da mencionada Lei, indepen
dentemente de o importador haver optado pelo regi
me especial de apuração e pagamento ali referido.

§ 89 A importação dos produtos referidos no art.
23 fica sujeita ao pagamento das contribuições de
que trata esta Medida Provisória, fixadas por unidade
de volume do produto, às alíquotas previstas no cita
do artigo, independentemente de o importador haver

I
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optado pelo regime especial de apuração e pagamen
to ali referido.

§ 9Q Ficam reduzidas a zero as alíquotas das
contribuições instituídas no art. 19 :

I - nas importações dos produtos relacionados
nos anexos I e 1I da Lei nQ 10.485, de 3 de julho de
2002; e

11 - nas importações dos produtos classificados
nas posições 27.09, 27.10, 27.11 e 3824.90 da NCM,
destinados à industrialização.

CAPíTULO VI
Da Isenção

Art. 9Q São isentas das contribuições de que tra
ta o art. 1º:

I - as importações realizadas:

a) pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, suas autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo poder público;

b) pelas Missões Diplomáticas e Re
partições Consulares de caráter permanente
e pelos respectivos integrantes;

c) pelas representações de organis
mos internacionais de caráter permanente,
inclusive os de âmbito regional, dos quais o
Brasil seja membro, e pelos respectivos in
tegrantes;

11- as hipóteses de:

a) amostras e remessas postais inter
nacionais, sem valor comercial;

b) remessas postais e encomendas
aéreas internacionais, destinadas a pessoa
física;

c) bagagem de viajantes procedentes
do exterior e bens importados a que se apli
quem os regimes de importação simplificada
ou especial;

d) bens adquiridos em loja franca, no
País;

e) bens trazidos do exterior, no comér
cio característico das cidades situadas nas
fronteiras terrestres, destinados à subsistên
cia da unidade familiar de residentes nas ci
dades fronteiriças brasileiras;

1) bens importados sob o regime adua
neiro especial de drawback, na modalidade
de isenção;

g) objetos de arte, classificados nas
posições 97.0 1, 97.02, 97.03 e 97.06 da
NCM, recebidos em doação, por museus

instituídos e mantidos pelo poder público ou
por outras entidades culturais reconhecidas
como de utilidade pública;

h) importação de partes, peças e com
ponentes, destinados ao emprego na con
servação, modernização e conversão de
embarcações registradas no Registro Espe
cial Brasileiro;

i) máquinas, equipamentos, aparelhos
e instrumentos, e suas partes e peças de re
posição, acessórios, matérias-primas e pro
dutos intermediários, importados por institui
ções científicas e tecnológicas, atendidos os
requisitos da lei nQ 8.010, de 1990;

j) embarcações construídas no Brasil e
transferidas por matriz de empresa brasilei
ra de navegação para subsidiária integral no
exterior, que retornem ao registro brasileiro,
como propriedade da mesma empresa naci
ol1al de origem.

Parégrafo único. As isenções de que trata este
artigo somente serão concedidas se satisfeitos os
requisitos e condições exigidos para o reconheci
mento de isenção do IPI vinculado à importação.

Art. 10. Quando a isenção for vinculada à quali
dade do importador, a transferência de propriedade
ou a cessií.o de uso dos bens, a qualquer título, obriga
ao prévio pagamento das contribuições de que trata
esta Medida Provisória.

Par;àgrafo único. O disposto no caput não se
aplica aos, bens transferidos ou cedidos:

I-apessoa ou a entidade que goze de igual tra
tamento tributário, mediante prévia decisão da autori
dade administrativa da Secretaria da Receita Federal;

11- epós o decurso do prazo de três anos, conta
do da datL do registro da declaração de importação; e

111 - a entidades beneficentes. reconhecidas
como de Jtilidade pública, para serem vendidas em
feiras, ba,ares e eventos semelhantes, desde que re
cebidas em doação de representações diplomáticas
estrangeil as sediadas no País.

Art. 11. A isenção das contribuições, quando
vinculada .3 destinação dos bens, ficará condicionada
à compro' lação posterior do seu efetivo emprego nas
finalídade~ que motivaram a concessão.

Art. 12. Desde que mantidas as finalidades que
motivaram a concessão e mediante prévia decisão da
autoridade administrativa da Secretaria da Receita
Federal, r;.oderá ser transferida a propriedade ou ce
dido o uso dos bens antes de decorrido o prazo de
três anos a que se refere o inciso 11 do parágrafo único
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do art. 10, contado da data do registro da correspon
dente declaração de importação.

CAPíTULO VII
Do Prazo de Recolhimento

Art. 13. As contribuições de que trata o art. 1º
serão pagas:

1- na data do registro da declaração de importa
ção, na hipótese do inciso I docaput do art. 3º;

11- na data do pagamento, crédito,entrega,em
prego ou remessa, na hipótese do inciso 111 do caput
do art. 32 ;

111- na data do vencimento do prazo .de perma
nência do bem no recinto alfandegado, na hipótese
do inciso 111 do art. 4º.

CAPíTULO VIII
Dos Regimes Aduaneiros Especiais

Art. 14. As normas relativas à suspensão do pa
gamento do imposto de importação ou do IPI vincula
do à importação, relativas aos regimes aduaneiros
especiais, aplicam-se também às contribuições de
que trata o art. 12 .

CAPíTULO IX
Do Crédito

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apura
ção da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos dos arts. 22 e 3º das leis nºs 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata .o art. 1º
desta Medida Provisória, nas seguintes hipóteses:

1- bens adquiridos para revenda;
11 - bens e serviços utilizados como insumo na

prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;

111- energia elétrica consumida nos estabeleci
mentos da pessoa jurídica;

IV - aluguéis e contraprestações de arrenda
mento mercantil de prédios, máquinas e equipamen
tos utilizados na atividade da empresa;

V - máquinas, equipamentos e outros bens in
corporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utili
zação na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços.

§ 12 O direito ao crédito de que trata este artigo
aplica-se em relação às contribuições efetivamente
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pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Medida Provisória.

§ 2º O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

§ 3º O crédito de que trata o caput será apurado
mediante a aplicação das alíqüotas previstas no art. 2º
das leis nQS 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, sobre o
valor que serviu de base de cálculo dascontribuições de
que trata esta Medida Provisória,acrescidodovalor das
próprias contribuições e, quando integrante do custo de
aquisição, do .IPI vinculado à importação.

§ 4º Na hipótese do inciso V, o crédito será de
terminado mediante a aplicação das alíquotas referi
das no § 32 sobre o valor dadepreciação ou amortiza
ção contabilizada a cada mês.

§ 5º Para os efeitos deste artigo, aplica-se, no
que couber, asdisposições dos §§ 8º e 9ºdo art. 3º
das leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.

Art. 16. Ressalvado o dispostono art. 17, é vedada
a utilização do Crédito de que trata o art, 15 nas hipóteses
referidas nos incisos 111 e IVdo § 3º do art. 12 e no art. 8º
da lei nº 10.637; de2002, enos incisos 111 e IV do § 3º do
art. 1º e no art. 10 da lei nº 10.833, de 2003.

Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos
produtos referidos nos. §§ 1ºa 3º'e 5º a8º do art. 8º
poderão descontar crédito, parafins de determinação
da contribuição para0 PIS/Pasep e da Cofins, em re
laçãoà importação desses produtos, nas hipóteses:

1-dos §§ 12 e 8º do art. 8º, quando destinados à re
venda, ainda que oçorra fase intermediáriade mistura;

11- dos §§ 2º, 3ºe 5º a7ºdoart. 8º, quando des
tinados à revenda.

§ 1º As pessoas jurídicas submetidas ao regime
especial de que trata o art. 52 da lei nº 10.833, de
2003, poderão descontar créditos, para fins de deter
minação da contribuição para o PIS/Pasep e da Co
fins, em relação à importação dos produtos referidos
no § 62 do art. 8º, utilizados no processo de industriali
zação dos produtos de que trata o § 72 domesmo arti
go, bem como em relação à importação desses pro
dutos e demais produtos constantes do anexo único
da lei n2 10.833, de 2003.

§ 22 Os créditos de que tratam este artigo serão
apurados mediante a aplicação das alíqüotas da con
tribuição para o PIS/Pasep eda Cofins incidentes so
bre a receita decorrente da venda, no mercado inter
no, dos respectivos produtos, na forma da legislação
específica, sobre ovalorde que trata o § 3º do art. 15.

§ 32 Nas hipóteses dos §§ 6º e 72 do art. 8º, os
creditos serão determinados com base nas alíquotas
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especificas referidas nos arts. 51 e 52 da lei nº
10.833, de 2003.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 3º, os crédi
tos dos demais produtos constantes do anexo único
da lei nº 10.833, de 2003, serão determinados com
base nas alíquotas de que tratam os incisos I e II do
caput do art. 8º.

§ 5º Na hipótese do § 8º do art. 8º, os créditos
serão determinados com base nas alíqüotas específi
cas referidas no art. 23.

Art. 18. No caso da importação por conta e or
dem de terceiros, os créditos de que tratam os arts. 15
e 17 serão aproveitados pelo encomendante.

CAPíTULO X
Do Lançamento de Ofício

Art. 19. Nos casos de lançamentos de oficio, se
rão aplicadas, no que couber, as disposições dos
arts. 43 e 44 da lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

CAPíTULO XI
Da Administração do Tributo

Art. 20. Compete à Secretaria da Receita Fede
ral a administração e a fiscalização das contribuições
de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As contribuições sujeitam-se às normas re
lativas ao processo administrativo fiscal de determi
nação e exigência do crédito tributário e de consulta
de que trata o Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972, bem assim, no que couber, às disposições da
legislação do imposto de renda, do imposto de impor
tação, especialmente quanto à valoração aduaneira,
e da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal editará, no
âmbito de sua competência, as normas necessárias à
aplicação do disposto nesta Medida Provisória.

CAPíTULO XII
Das Disposições Gerais

Art. 21 . Os arts. 49, 51 e 53 da lei nº 10.833, de
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49. As contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins devidas pelos impor
tadores e pelas pessoas jurídicas que pro
cedam à industrialização dos produtos clas
sificados nas posições 22.02, 22.03 e no có
digo 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI, apro
vada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de de
zembro de 2002, serão calculadas sobre a
receita bruta decorrente da venda destes

produtos, respectivamente, com a aplicação
das alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) e11 ,9% (onze inteiros e
nove décimos por cento).

...................................................." (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da
venda de embalagens, pelas pessoas jurídi
cas industriais e pelos importadores, desti
nadas ao envasamento dos produtos relaci
onados no a.rt. 49; ficam sujeitas ao recolhi
mento da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

111 - embalagens de vidro não retomá
veis classificadas no código 7010.90.21 da
TIPI, para refrigerantes ou cervejas:
R$0,0294 (duzentos e noventa e quatro dé
cimos de milésimo do real) e R$0,1360
(cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamen
to da embalagem final.

..................................................." (NR)
"Art. 53. Fica o Poder Executivo autoriza

do a fixar coeficientes para redução das alí
quotas previstas nos arts. 51 e 52, os quais
poderão ser alterados para mais ou para me
nos, ou extintos, em relação aos produtos ou
sua utilização, a qualquer tempo." (NR)

Art. 22. O art. 4º da lei nº 9.718, de 27 de no
vembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 4º ..
I - quatro inteiros e vinte e três centé

simos por cento e dezenove inteiros e cin
qüenta e três centésimos por cento, inciden
tes sobre a receita bruta decorrente da ven
da de gasolinas, exceto gasolina de avia
ção;

II - três inteiros e cinqüenta e um cen
tésimos por cento e dezesseis inteiros e de
zoito centésimos por cento, incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de óleo
diesel;

...................................................." (NR)

Art. 23. O importador ou fabricante dos produ
tos referidos nos incisos I e II do art. 4º da lei nº
9.718, de 1998, poderá optar por regime especial de
apuração e pagamento das contribuições para o
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PIS/Pasep e da Cofins, no qual os valores das con
tribuições são fixados por unidade de metro cúbico

do produto, respectivamente, em: , .
1- R$0,1411 (mil, quatrocentos e onze declmos

de milésimo do real) e R$0,6514 (seis mil, quinhentos
e quatorze décimos de. milésimo do real), para gasoli
nas, exceto gasolina de aviação; e

11- R$0,0822 (oitocentos evinte e dois décimos
de milésimo do real) e R$0,3793 (três mil, setecentos
e noventa e três décimos demi.lésímo do real), para
óleo diesel.

§ 1º.A opção prevista neste artigo será exercida,
segundo normas e condições estabelecidas pela Se
cretaria da Receita Federal, até o último dia útil do
mês de novembro de cada ano-calendário, produzin
do efeitos, de forma irretratável, durante todo o
ano-calendário subseqüente ao da opção.

§ 2º Excepcionalmente para o ano-calendário
de 2004, a opção poderá ser exercida até o últim~ dia
útil do mês de abril, produzindo efeitos, de forma Irre
tratável, a partir do mês subseqüente ao da opção,
até 31 de dezembro de 2004.

§ 3º No caso da opção efetuada nos termos dos §§
1º e 2º, a Secretaria daReceita Federal divulgará o nome
da pessoa jurídica optante e a data de inicio da opção.

§ 49 A opção a queserefere este artigo será au
tomaticamente prorrogada para o ano-calendário se
guinte, salvo se a pessoa jur~dica dela desistir,. nos
termos e condições estabeleCidos pela Secretaria da
Receita Federal, até o último dia útil do mês de outu
bro do ano-calendário, hipótese em que a produção
de efeitos se dará a partir do dia 19 de janeiro do
ano-calendário subseqüente.

§ 5ºFica o Poder Executivo autorizado a fixar
coeficientes para redução das alíquotas previstas
neste al1igo, Os quais poderão ser alterados, para
mais ou para menos, ou extintos, em relação aos pro
dutos ou sua utilização, a qualquer tempo.

Art. 24. Os arts. 55 a 58da Lei nº 10.833, de 2003,
produzem efeitos a partir de 1ºde fevereiro de 2004, re
lativamente à hipótese de que trata o seu art. 52.

Art. 25. Os arts. 49 e 51 da Lei nº 10.833, de
2003, em relação às alterações introduzidas pelo art.
21 desta Medida ProviSória, produzem efeitos a partir
de 1º de maio de 2004.

Art. 26. o disposto no art. 53 da Lei nº 10.833,
de 2003, com a alteração introduzida pelo art. 21 des
ta Medida Provisória, produz efeito a partir de 29 de
janeiro de 2004.

Art. 27. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir

do dia 1º de maio de 2004, ressalvado o disposto nos
arts. 24 e 26.

Brasília, em 29 de janeiro de 2004; 183º da
Independência e 116º da República.

EM. Nº 8- MF.

Em, 29 de janeiro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de

Vossa Excelência a proposta de Medida Provisória,
que institui a cobrança de Contribuição p~ra os Pr~
gramas de Integração Social e de Formaçao do P~trl

mônio do Servidor Público - PIS/Pasep-Importaçao e
de Contribuição para o Financiamento da Segurid~de
Social - Cofins-Importação incidentes sobre as Im
portações de bens e serviços do exterior, previstas no
inciso 11 do § 2º do art. 14ge no inciso IV do art. 195,
da Constituição Federal, com a redação dada pela
EC nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

2. As.contribuições sociais ora instituídas dão tra
tamento isonômico entre a tributação dos bens produzi
dos e serviços prestados no País, que sofrem a incidên
cia da Contribuição para0 PIS-Pasep e da Contribuição
para o Financiamento Seguridade Social (Cofins) '.~ ?s
bens e serviços importados de residentes ou domiCIlia
dos no exterior, que passam a ser tributados àsmes
mas alíquotas dessas contribuições.

3. Considerando a existência de modalidades dis
tintas de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins - cumulativa e não-cumulativa ,- no mercado
interno, nos casos dos bens ou serviços importados
para revenda ou para serem empregados na produção
de outros bens ou na prestação de serviços, serápossi
bilitado também o desconto de créditos pelas empresas
sujeitas à incidência não-cul"!1ulativadoPIS/Pasep e da
Cofins, nos casos que especifica.

4. A proposta, portanto, conduz a u~ tratament?
tributário isonômico entre os bens e serviços prodUZI
dos internamente e os importados: tributação às mes
mas alíquotas e possibilidade de desconto de crédito
para as empresas sujeitas à incidência não-cumulati
va. As hipóteses de vedação de créditos vigentes
para o mercado interno fOram estendidas para os
bens e serviços importados sujeitos às contribuições
instituídas por esta MedidaProvisória,

5. As contribuições ora instituídas têm como fato
gerador a importação de bens e de serviços de re~i
dentes ou domiciliados no exterior e por base de cal
culo, na hipótese de importação de bens, o valor adu
aneiro desses bens importados, acrescido do Impos
to de Importação - 11, do Imposto sobre Operações

lil:'ifrr . I
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Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter
municipal e de Comunicação - ICMS e do valor das
próprias contribuições, e, na hipótese de importação
de serviços, o valor desses serviços antes da reten
ção do imposto de renda, acrescido do imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS e do valor das
próprias contribuições.

6. A apuração das contribuições dar-se-á na
data do registro da declaração de importação de
bens submetidos a despacho para consumo, nas hi
póteses de importação de bens, e na data do paga
mento, do crédito, da entrega, do emprego ou da re
messa de valores a residentes ou domiciliados no
exterior, na hipótese de importação de serviços.

7. A proposta estabelece isenção das contribui
ções nos moldes da regra isencional vigente para o
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à
importação, tais como: importações realizadas pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sLlas
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo
poder público; pelas Missões Diplomáticas e Reparti
ções Consulares de caráter permanente e pelos res
pectivos integrantes; bagagem de viajantes proce
dentes do exterior; bens adquiridos em loja franca, no
País; objetos de arte recebidos em doação por muse
us instituídos e mantidos pelo poder público ou por
outras entidades culturais reconhecidas como de utili
dade pública.

8. Estende às contribuições ora instituídas os
regimes aduaneiros especiais, que compreendem as
normas relativas à suspensão do pagamento do
Imposto de Importação ou do Imposto sobre Produtos
Industrializados vinculado à importação.

9. Atribui-se à Secretaria da Receita Federal as
atividades de administração, cobrança e fiscalização
das contribuições instituídas pela Medida Provisória
proposta, bem como estabelece que as contribuições
sujeitam-se às normas relativas ao processo adminis
trativo fiscal de determinação e exigência de créditos
tributários federais e de consulta, previstas no Decre
to nº 70.235, de 6 de março de 1972, e, subsidiaria
mente, às disposições da legislação aduaneira, do
Imposto de Renda e da Contribuição para o PIS/Pa
sep e da Cofins, inclusive quanto a penalidades e
acréscimos aplicáveis.

10. Objetivando evitar evasão fiscal e regu
lar o mercado de combustível, a proposta altera a
alíquota ad valorem da Contribuição do PIS/Pa
sep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta
de venda de gasolina e óleo diesel, bem como es-

tabelece é: incidência mediante alíquotas específicas,
por opçãc do contribuinte.

11. Em obediência ao princípio da anterioridade
nonagesirnal previsto no § 6º do art. 195 da Constitui
ção Fedelal, propõe-se que a Medida Provisória entre
em vigor na data de sua publicação, produzindo efei
tos a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüen
te ao de sua publicação.

12. Por fim, justifica-se a edição de Medida
Provisória diante da relevância e urgência em
eqüalizar, mediante tratamento isonômico, princi
palmente após a instituição da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativa e da EC
nº 49, de 2003, a tributação dos bens e serviços
produzidos no País com os importados de resi
dentes ou domiciliados no exterior, sob pena de
prejudicar a produção nacional, favorecendo as
importações pela vantagem comparativa propor
cionada pela não incidência hoje existente, preju
dicando o nível de emprego e a geração de renda
no País.

13. Estas, Senhor Presidente, são as razões
que justificam a elaboração da Medida Provisória
que ora <,ubmeto à elevada apreciação de Vossa
Excelência.

Resf)eitosamente, - Carlos Eduardo Esteves
Lima, Subchefe-Adjunto de Coordenação da Ação
Governamental Casa Civil-PR.

Ofício nº 44 (CN).

Brasília, 14 de fevereiro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
President~ da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória.

Sen')or Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do §
8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processado
da Medidf. Provisória nº 164, de 2004, que "dispõe so
bre a Contribuição para os Programas de Integração
Social e d:J Formação do Patrimônio do Servidor Públi
co e a Contribuição para o Financiamento da Segurida
de Social ncidentes sobre a importação de bens e ser
viços, e di! outras providências".

Infol mo, por oportuno, que à Medida foram ofe
recidas 1:1] (cento e vinte e sete) emendas e que a
Comissão Mista designada não se instalou.

Atenciosamente, - José Sarney, Presidente.
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CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

Sexta-feira 13 05619

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO
MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 164, ADOTADA EM 29 DE JANl:IRO DE
2004 E PUBLICADA NO MESMO DIA,Mt:S E ANO, QUE "DISPÕE
SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA. OS .PROGRAMAS DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO E A CONTRIBUiÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO DE BENS E SERViÇOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDt:NCIAS":

Deputado ALBERTO FRAGA 48,66,71.79

Deputado ANIVALDO VALE 37

Senador ANTERO PAES DE BARROS 25

Deputado ANTONIO CARLOS M.THAME 26, 36

Deputado ARNALDO FARtA DE SÁ 97,119,120

Senador CÉSAR BORGES 01,05,22,55, 114

Deputado CÉZAR SILVESTRI 33, 34, 58

Deputado DELFIM NETTO 27

Deputado EDUARDO BARBOSA 08, 83, 90, 106

Senador EDUARDO M. SUPLlCY 50

Deputado EDUARDO PAES 16.28,49.56,57,59.60,61
72, 81, 82, 118

Deputado EDUARDO VALVERDE

Deputado FRANCISCO DORNELLES

Deputado FRANCISCO TURRA

Deputado GERALDO RESENDE

Deputado GUSTAVO FRUET

Senador JOÃO TENORIO

Deputado JOSÉ UNHARES

Deputado JÚLIO REDECKER

Deputada KATIA ABREU

06, 07, 45, 46

98

09, 38, 84, 91, 107

35

29

51, 67, 80

99

30

54, 63, 68, 13, 71
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Deputada LAURA CARNEIRO

Deputado LEONARDO MOURA VILELA

Deputado LU IZ CARLOS HAUL Y

Deputado MARCELO ORT1Z

Deputado MARCUS VICENTE

Deputado MIGUEL DE SOUZA

Deputado MOACIR MICHELETTO

Senador OSMAR DIAS

Deputado OSMÂNIO PEREIRA

Deputado RAFAEL GUERRA

"Senador REGINALDO DUARTE.

Senador RODOLPHO TOURINHO

Deputado RODRIGO MAIA

Senador ROMERO JUCA

Deputado RONALDO R. CAIADO

Deputado RUBENS OTONI

Deputado SARAIVA FELIPE

Senador SÉRGIO GUERRA

Deputado ZONTA

SAeM

TOTAL DE EMENDAS: 127

100

10, 39, 85, 92, 108

121,122,123

31

47

03,04, 15,19

12, 40, 86, 93, 109. 115

13,32,41,44,52,65,69,74
75,78,87,94,110,116

101

102

17,62, 76, 124

21

02, 18, 20, 24, 10S

125,126,127

53, 64, 70

14,42,88,95,111,113,117

103

104

11,43,89,96,112
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MPV-164

00001

Acrescente-se ao inciso I do § 2° do art. 1° da Medida Provisória n°
164, de 29 de janeiro de 2004, alínea/com a seguinte redação:

Art. 1° ; ; .

§ 2° .

1- .

f) vinculados a obras e serviços prestados por empresas brasileiras
no exterior.

Em conseqüência, suprima-se o inciso II do § .2° do art. 10 da
Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem o objetivo de incentivar não apenas a exportação
de serviços, mas também a exportação de equipamentos, máquinas, veículos
aparelhos e instrumentos técnicos, de fabricação nacional, a eles vinculados.

..
No foco principal estão as empresas de· engenharia .que, graças à

competência e conceito acumulados, vêm conquistando mercado em todo o
mundo. Mas, também, são visadas as empresas exportadoras, de um modo
geral, que possam celebrar contratos de montagem, manutenção e reforma de
bens exportados. Como se sabe, a assistência pós-venda é item fundamental na
concorrência relacionada principalmente a bens de produção.

A medida provisória em discussão adotou a visão tacanha (herdada
do imposto de importação, que também está errado) de taxar, no eventual
retomo ao País, os bens nacionais anterionnente exportados para cumprir
aquelas finalidades.



05622 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU-ADOS Fevereiro de 2004

Mais importante do que arrecadar pequenas importâncias pela
incidência das novas contribuições sobre equipamentos depreciados que
retomem ao País, é dar ao empresariado nacional condições de flexibilizar sua
planilha de custos e sua estratégia na conquista de mercados. E, de preferência,
promovendo, paralelamente, a utilização de máquinas e equipamentos de
fabricação nacionaL Concluída a obra ou serviço, a decisão de vender no
exterior esses bens ou fazê-los retomar ao País, sem qualquer ônus, deve ser
calcada em critérios puramente técnicos e econômicos.

Com toda a certeza, o Brasil mais ganhará com as divisas
originadas da conquista de mercados que com a pequena arrecadação sobre os
bens depreciados que reingressem no País.

Sala da Çomissão,

~~~Sen~AR BCijj;(;ES
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00002

n' do proutu'rIo
I I proposiçio

Medida Provisória n" 164/04
Oa'"

DeDutado /KArlr-i ""tutor )J:: iA I I
Suor..';". 2. substitutiva (J J. modificativa 4. X aditiva ""S::-.S::-u.,.bs-n::-·tu...,ti,....O-II!::-IIo..,..baI-,-~--1

Páoina I I ArtigO I Parágrafo I Inciso I alinea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Insira-se o seguinte inciso III ao §2° do art. l°:

..
"Art. l° .

§ 2" - - ..
IH - Não se aplica o disposto no mClso Il aos ítens lá referidos que já tenham sido
amortizados em pelo menos 50% do seu valor.

........................................................................... ; " (NR)

Justificativa

A redação do dispositivo. institui que equipamentos, máquinas, veículos, aparelhos,
instrumentos e outros, de fabricação nacioná! e adquiridos no mercado interno pelas empresas
nacionais de engenharia, quando exportados e depois interiorizados, pagariam os tributos do
COFINS e PISIPASEP Importação.

A emenda em tela tem por objetivo isentar dessas contribuições a interiorização de
equipamentos, máquinas, etc. que já tenham seu valor amortizado em pelo menos 50%. Tal
dispositivo traz vários pontos positivos.

Ao poder interiorizar as máquinas no Brasil sem pagar as contribuições, a empresa estará na
prática recebendo um duplo incentivo à exportação. Em primeiro lugar tomarâ os serviços no
exterior mais baratos, porque as máquinas e equipamentos poderão ser am'Ortizados também no
Brasil (diminuindo custos), e nào apenas na execução das obras no estrangeiro. Em segundo
lugar. as empresas serão estimuladas a atuar no mercado internacional. porque. com isso,
conseguirão trabalhar, também internamente no BrasiL com bens de capital mais baratos que
aqueles concorrentes que não atuem no exterior.

Outro ganho diz respeito ao estimulo à produção nacional de máquinas e equipamentos, que
seria incentivada pela maior demanda das empresas de engenharia.

Por fIm, com a limitação da amortização a pelo menos 50% do valor das máquinas e
equipamentos. estar-se-á desincentivando ações fraudulentas como exportações falsas.

I PARLAMENTAR /' ,
-~~(

'---------------+---+-----~~---~-----~~~~..-'---'

I ~



05624 Sexta-feira 13 DIÁRiO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2004

I MPV-164
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS ~O._3 _

Data

04/0212004
Proposição

Medida Provisória n° 164, de 2004

nO do prontuário

• Supressiva 2. D substitutiva 3. D modificativa 4. Daditlva 5. O Substitutivo lobal

Página 114 I 1L--_.;..;Art.;..;i""9"""o_1_0__-"==,...p,...a".,l'á.",g,,,,ra=:fO~,,"",,",,,.J-__ln_c_is_O_II__~.L A/_í_neas ....J

TEXTO I JUSTlFICACAO

Suprima-se do incisos 11 do art. 20 da Medida Provisória 16412004, de 29 de janeiro de 2004,
a seguinte expressão: .... idênticos..."

Justificativa

A expressão que se pretende suprimir é muito forte. Certamente haverá casos em que não será
possível substituir os bens por algo idêntico. mas por um equivalente.

P I.l(MENTAR

Brasília. 04 de fevereiro de 2004

/1 \
/,/ I I 1
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00004

ProPDlliçio

Medida Provisória .no 164, de 20041,--..:..04l~~=ii..;;2..:..00=4__

[
Autor I I nO dop~o

____=-DE=P:...;u::;..;T:..:..A=D;..;:o:...;M=I:..:;;G:..:;;U=E=L..;::D=E~S;..;:;O;..;:;U;.::ZA~_______ _ -l

2. O substitutiv/l 3. 0 modificativa 4. O aditiva

Página 111 I I Artigo 50 parágrafo Inciso I1

.. TEXTO I JUSnFICAl; AO

5. D Substitutivo obal

Alinus

Suprimam-se O Inciso 11, §fo doan. 1° e o inciso II do art. 5° da Medida Provisótia.16412004, de 29 de
janeiro de 2~.

Justificativa

Merece destaque a abrangência dada para a tributação dos serviços. A Constituição Federal
permite a tributação da importação de serviços, mas a MP 164/2004 pretende tributar serviços
prestados no exterior, mas cujo resultado se verifique no Pais (art. 10

, §, 11; Art. 3°, 11) mesmo se o
serviço estiver no exterior e aqui estiver apenas o benefICiário (art. 5°, 11I).

Como redigida a Medida Provisória, o pode o fisco pretender tributar a contratação de serviços no
exterior que não configure importação.

Exemplos seriam a contratação de serviços de desenvolvimento de mercado ou de divulgação, por
exportadores brasileiros. O serviço seria prestado no exterior, de exame de metcado de um dado
pais e de divulgação de produto brasileiro a ser exportado junto ao mercado alvo. Entretanto,
haverá efeitos no Brasil, com o aumento de vendas e haverá beneficiários no Brasil. No
pagamento destes serviços, pelo interessado no Brasil, poderá o Fisco exigir o recolhimento da
contribuição. Um outro exemplo seria a contratação de escritório de advocacia, nos Estados
Unidos, para defender empresas ou setores brasileiros contra a imposição de direitos
compensatórios. Não será possível dizer que serviços foram importados, mas haverá produção de
efeitos aqui e, pelo texto da MP, será possível exigir os tribu10s. -//7,/
A Emenda Constitucional nO 20 prevê a cobrança apenas na im 11 . $ikf~ção como a do
inciso 11 do art. 5° não são importações, pelo que não é viável a cob ~~#ndida.

A';"'R\.'-"::;0"LA";"."ME""""N""T""A""R:--------l

Brasília, 04 de fevereiro de 2004

1:111
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MPV-164EMENDA N°

(à MPV 164, de 2004)
00005

Dê-se ao inciso VII do art. 20 da Medida Provisória na 164, de 29 de
janeiro de 2004, a seguinte redação:

Art. 20 As contribuições instituídas no art. 10 não incidem sobre:
............................................................., , .
VII - bens e serviços importados pelas instituições de educação e

de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
.. confonne disposto no art. 150, VI, c, da Constituição Federal;

JUSTIFICAÇÃO

A medida provisória, no dispositivo cuja alteração se propõe,
cumpre preceito constitucional (art. 195, § 7°) ao retirar do campo da incidência
as importações efetivadas por entidades beneficentes assistenciais.

Entretanto, tanto ou mais importante que essa imunidade, é a que se
deve conferir às instituições educacionais também sem fins lucrativos. O art.
150, VI, c, da Constituição, com relação a impostos. coloca as instituições
educacionais e as entidades assistenciais sem finsucrativos em pé de igualdade.
Nada mais coerente, portanto, que, em relação às novas contribuições. a não
incidência beneficie as instituições educacionais.

A redação ora proposta, substituindo a remis~ão do art. 195
pelo art. 150, VI, da Constituição, mantém o beneficio que o texto original
reconhecia às entIdades assistenciais e o amplia para as entidades de educação
sem fins lucrativos.

Não há que se falar em renúncia de receita, pois se trata de
uma nova exação. Trata-se de harmonizar a polí1ica social dando igualdade de
tratamento a dois grupos importantes de entidades beneficentes.

salad~m~'ss-
~ ..-?

Senadúr CÉSAR B GES

~-

---- ._-~-..--
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EMENDA NO

Sexta-feira 13 05627

HPV-164

PROJETO DE LEI NO : MP 164/2004

AUTOR: DEPUTADO EDUARDO VALVERDE PT/RO

00006

Inclui o inciso XI no Art. 20

TEXTO: ..

Inclui o inciso XI no Art. 2°

XI· Produtos agrícolas innatura da cesta básica, quando importados durante a
entresafra ou para constituir e manter estoques reguladores, em cotas
declarada pelo Ministério da Agricultura.

JUSTIFICAÇÃO.

A isenção tributária visa impedir que os produtos agrícolas da cesta básica
aumentem de preço durante a entresafra ou quebra da produção, aumentando
o custo de vida sobre os setores mais pobres da população.

Sala de Sessões, 04 de fevereiro de 2004.

OVALVERDE
FEDERAL PT/RO
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PROJETO DE LEI NO
MP 164/2004

ICOMISSÃO DE

AUTOR', DEPUTADO EDUARDO VALVERDE

MPV-164
00007

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

1PARTIDO I UF

I PT I RO
PÁGINI
01/01

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO)

IInclui O inciso XI no Art. 2°

1- Produtos agrícolas in natura da cesta básica, quando importados durante a entresaf
u para constituir e manter estoques reguladores, em cotas declarada pelo Ministério (
gricultura.

USTIFICATIVA.

insenção tributária visa impedir que 05 produtos agrícolas da cesta básica aumentem (
preço durante a entresafra ou quebra da produção, aumentando o custo de vida sobre (
etores mais pobres da população. .

o Y' / 01..1 .2 I:) o Y
DATA

-----~------- --------
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
OOOOS

Data
0410212004

.---------=,...---::-::--------~
Proposição

Medida Provisória n° 164, de 29 de "aneiro de 2004.

, .......;=;:::;.:..:::.:=A~u=_t=o::...:r::..:=~:.:..:. __Jl 1__nO_d_o......:p~ro3:!ln:...t_u_án_·o___ EDUARDO BARBOSA . .

!1 o Supressiva

Página

2. O substitutiva 3. Omodificativa

Artigo I Parágrafo I
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

4. Xaditiva

Inciso

5. O Substitutivo global

alínea

"n. 2° As contribuições instituídas no an. 1° não incidem sobre:

XI -imponação de insumos e matérias primas, bem como maquinário, implementas
e serviços aplicados na atividade agropecuária.

.JUSTIFICATIVA

o desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e
renda, bem como no superávit primário na balança de pagamentos do país. Outrossim, a
importação de insumos, implementas e serviços é indispensável na produção de alimentos
de primeira necessidade para o consumo interno. Não é do interesse nacional
comprometer este desempenho do setor com maior ônus tributário.

PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00009

Data
04/0212004

Proposição
Medida Provisória nO 1€.4, de 29 de janeiro de 2004.

__________-=-:..:::;:..::A.,::u:.;:t:.;:o:....:r:..=.:.:..=... 1 I nO do prontuárioFrancisco Turra . .

11 O Supressiva

Página

..

2. O substitutiva 3, [J modifiClJtiva

Artigo I Parágrafo I
TEXTO I JUSTIFICA AO

4. X aditiva

Inciso

5. II Substitutivo global

alínea

Art. 2° As contribuições instituídas no art. 1° não incidem sobre:

XI -importação de insumos e matérias primas, bem como maquinârio. implementas
e sefViços aplicados na atividade agropecuâria.

.JUSTIFICATIVA

i
O desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e 1I

renda, bem como no superávit primário na balança de pagamentos do país. Outrossim, a,
importação de insumos, implementas e serviços é indispensável na produção de alimentos
de primeira necessidade para o consumo interno. Não é do interesse nacional

Icomprometer este desempenho do setor com maior ônus tributário.
..'

Brasília - DF



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05631

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
KPV-164

00010
Data

04/0212004
Proposição -

Medida Provisória nO 164, de 29 de 'aneiro de 2004.

11 [] Supressiva

Página

Autor
LEONARDO MOURA VILELA

2. O substitutiva 3. Dmodificativa

Artigo I Parágrafo I
TEXTO / JUSTIFICAÇAO

4.X aditiva

Inciso

nO do prontuário

5. O Substitutivo global

alínea

Art. 20 As contribuições instituídas no art. 1° não incidem sobre:

XI -importação de insumos e matérias primas, bem como maquinário, implementas
e serviços aplicados na atividade agropecuária.

JUSTIFICATIVA

o desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e
renda, bem como no supetiJvif primário na balança de pagamentos do país. Outrossim, a
importação de insumos, implementas e serviços é indispensável na produção de alimentos
de primeira necessidade para o consumo intemo. Não é do interesse nacional
comprometer este desempenho do setor com maior ônus tributário.

IBrasília-DF
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00011

Proposição
Medida Provisória nO 164, de 29 de 'aneiro de 2004.I Data

_---'0-:.4-:./0..:;;21:.;;;2.;:..00:-4=--_

cn=;;u~ ~f Autor
'-' Q..

I I nO do prontuário

11 o Supressíva 2. O substitutiva 3. Omodifícativa 4. X aditiva 5. O Substitutivo global

Pagina Artigo I Parágrafo
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

Inciso alínea

Art. ZO As contribuições instituídas no art. 1° não incidem sobre: I

xi·~·;;~;·/:;;,;p;rt~d~;·;~·;;,;~··;~·~~~~~:·;;,~q~i~án·o. implementas e serviços a serem I
aplicados na agropecuária. !

JUSTIFICATIVA

o desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e.
renda, bem como no superávit primário na balança de pagamentos do pais. Outrossim, a
importação de insumos, implementos e serviços é indispensável na produção de alimentos,
de primeira necessidade para o consumo interno. Não é do interesse nacional
comprometer este desempenho d r com maior ônus tributário.

Brasilia - DF
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00012

Data
0410212004

Proposição
Medida Provisória I'íD 164. de 29 de 'aneiro de 2004.

I I nO do prontuário

11 o Supressiva 2. O substitutiva 3. Omodificativa .c. X aditiva 5. O Substitutivo glot-I

págin~ I 1__..:..A::.;rt::.;i9ll.::o=--=~I=...,...:"p~al'á::::·~g=ra~fo:=::-:~I~_..;.ln;.;;c:::.:is;:;;o::"__L...-_...,;a:::.:l::.:in=ea=- __
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

Art. 20 As contribuições instituídas no art. 1°não incidem sobre:

XI - bens importados como insumos, maquinário, implementas e seNiços a .rem
aplicados na agropecuária.

JUSTIFICATIVA

o desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e
renda, bem como no superávit primário na balança de pagamentos do país. Outrossim. a
importação de insumos, implementos e serviços é indispensável na produção de alimentos
de primeira necessidade para o consumo interno. Não é do interesse· nacional
comprometer este desempenho do setor com maior ônus tributário.

Brasília - DF

,I
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00013

Data
04/02/2004

Proposi\~ão

Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004.

" Autor
C:;t;A..eV>

nO do prontuário

1 D Supressiva 2. " substitutiva 3. "modificativa 4. X aditiva 5. " Substitutivo global

alíneaInciso
TEXTO' JUSTIFICAÇÃO

Artigo I Parágrafo !

..
Página

Art. 20 As contribuições instituídas no art. 1° não incidem sobre:

XI-importação de insumos e matérias primas, bem como maquinário, implementos
e serviços aplicados na atividade agropecuária.

JUSTIFICATIVA

o desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e
renda, bem como no superávit primário na balança de pagamentos do país. Outrossim, aIimportação de insumos, implementas e serviços é indispensável na produção de alimentos

',de primeira necessidade para o consumo interno. Não é do interesse nacional
Icomprometer este desempenho do setor com maior ônus tributário.
I

!Brasília - DF

I
(
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS L MPV-164
00014

Data
0410212004

Proposição
Medida Provisória nO 164, de 29 de "aneiro de 2004.

Autor I \ nO do prontuirio
'--__'--__-=O:.;::eJ:..pu:::;ta;.::·:.:;;:d.=.o..:,.R:;;;u;.;;;b.;::e=ns;;...;:;O..;:;to:;.;n.;.;.i_-...;.P....;T..:../G;::.O~ __'___ _ __...;4:.=2;::.5 _

11 O Sup,...iva

Página

2. O $ubstltutlva 3. iJ modificativa

Artigo ! Parágrafo I
TEXTO I JUSTIFICACAO

4. X aditiva

Inciso

5. O SubstitutiVo global

alínea

"-
Art. 2° As contribuições instituídas no art. 1°não incidem sobre:

XI -importação de insumos e matérias primas, bem como maquinário, implementas
e serviços aplicados na atividade agropecuária.

.JUSTIFICATIVA

o desempenho do setor agropecuário brasileiro tem sido relevante na geração de trabalho e
renda, bem como no superávit primário na balança de pagamentos do país. Outrossim, a
importação de insumos, implementos e serviços é indispensável na produção de alimentos
de primeira necessidade para o consumo interno. Não é do interesse nacional comprometer
este desempenho do setorcom maior ônus tributário.

PARLAMENTAR

Brasilia, 04 de fevereiro de 2004. 'l2.1Á..
Deputado Rubens Otoni - PT/GO

11m, 1;1
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00015

Data

04/0212004
Proposição

Medida Provisória na 164, de 2004

nO do prontuárioAutor I I
____---'D:;;..;;E=P---'U;;...:T...;:...A=D...,;;;O---'M=';..:;G...;;:U..:;:E=L..:;:D..:;:E:......:S:...:O:..:;U::.::ZA:::....=--- --l ~ --'

Alíneas

5. O Substitutivo lobal

Inciso

4. -aditiva2. [J substitutiva 3. [J modificativa

Página 1~ I IL-_...:.Art.::.=i9c:..0_3=-o_---!:'=:==-;-=3:::0=~=-I
TEXTO / JUSTlFICA AO ---------------

Acresça-se final § 3° do art. 3° da Medida Provisória 16412004, de 29 de janeiro de 2004, a
seguinte expressão: " .., facultada a compensação de índice superior, dentro dos padrões
técnicos usuais"

Justificativa

o § 30 do art. 30, dispensa a cobrança das contribuições quanto a quebra ou decréscimo em
extravio, limitado a 1%. É possível e bem provável que haja mercadorias quanto às quais o índice
de perda no transporte e desembaraço seja superior a 1%. Nesta hipótese, notadamente se forem
aplicáveis as alíquota monetárias (ou específicas), haverá cobrança excessiva.

..

Brasília. 04 de fevereiro de 2004
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS I •• X::;~:4
[

Dala
___0_4_/0_2_/2_00_4__

proposiçAo

Medida Provisória n° 164, de 29 de 'aneiro de 2004

1L.. -=:.::.I=:=:::.=...::a:;.:ul:;.:or=:..:::;:::...:;...;;;.= ....J1 1,-__°,-'d_o_
P
3_r:_;_lU_'_rio__. Deputado Eduardo Paes . _

li O Supr~..iV8 2. O ,ob'liluüva 3.181 modificativa 4. O aditiva 5. O SobsülUti'110 global

I Página 01 de 01 I Parágrafo único I Inciso Alínea

Dê-~ ao parágrafo único do art. 4.° da presente Medida Provisória a seguinte redação:

"Art. 4. o .

Parágrafo único. O dispOSIO no inciso J aplica-se, inclusive, no caso de
despacho para consumo de bens importados sob regime suspensivo de tributação
do imposto de importação, observado o disposto no art. 14. "

JUSTIFICAÇÃO

A redação do parágrafo único do art. 4.0 da MP confronta-se com o disposto no art. 14,
que trata das normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação ou do IPI
vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais.

O regime suspensivo do imposto de importação é uma característica dos regimes
aduaneiros especiais, entre os quais temos o drawback modalidade suspensão. Embora o
drawback suspensão seja um regime aduaneiro especial, aplica-se o despacho para consumo,
como disposto no art. 3.° da IN-SRF n.O 206/2002, que disciplina o despacho de importação:

"Art. 3. o O despacho aduaneiro de importação compreende: ..
I - despacho para consumo. inclusive aquela:
fi) inaresmda no País com o heneflcio de drawbJck'L~ ..
... , ................. .~ ............

Dessa forma, o disposto no parágrafo
,

do art. 4.° da presente MP levaumco ao
entendimento de que mercadorias ingressadas no. País sob o regime aduaneiro especial de
drawback suspensão estarão sujeiras à incidência do PIS~importação eda COFINS-
importação, em que pese o comando expresso do art. 14 da Medida Provisória.

Assim, esta emenda dá nova redação ao parágrafo único do art. 4.°, adequando-o às
disposições previstas no referido art. 14.

PARLA ilEt*· AR

1)~~\:l
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proposiçio

Medida Provisória n:....o-=.;1.::.6..:.J4,'...:d=.:e~2:.:0::.::0~4 ---J

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

I dau
04/0212004

MPV-164
00017

L. _

Autor ~ l ~. do prootuário

"-- ..::.Se..:.:n..:.:a..:.:d'-=o...::..r...::..R=E'-=G...:.;IN'-=A..:.:L:::.:D=-O=-=D:....:U:.::.A.:.:R..:.:T:...::E:::.-..._~L -.J

2. sub,stitutiva

Página Artigo

J. modificativa 4. aditiva

I Parágrafo I Inciso
TEXTO! JUSTIFICA ÁO

5. Substitutivo global

alínea

Acrescente-se novo parágrafo ao art. 50, renumerando o atual parágrafo
único como primeiro:

"Art. 5Q
.

§ 10 Equiparam-se ao importador o destinatário de remessa postal
internacional indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de
mercadoria entrepostada.

§ 20 A contribuição será exigida apenas de pessoa jurídica que possa
aproveitar as contribuições pagas na forma desta lei a título de crédito do
PIS-PASEP e da COFINS por eia devida."

Justificação

..
o governo federal alega que não haverá aumento do PIS e da COFINS porque o
tributo que ora será exigido na importação será devolvido quando da venda do
produto final, porém, nem todos importadores estão sujeitos ao regime não
cumulativo daquelas duas contribuições. Para corrigir tal aberração e assegurar que

Iesta MP atenda ao que propôs e discursaram as autoridades federais, é imperioso
! aprovar a correção promovida por esta emenda.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164

00018

Data I I proposiçlo

Medida Provisória n° 164/04

Deputado íRcJn'Wf) AU'!::.ji~ I RO do proatuírio

I SupreSlliva 2. subslitutivall J X modificativa 4. aditiva S. Substitutivo lllabal

Página I I Artiao I Paráarafo I Inciso I alinea

TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao tJt1put do art. 6° da Medida Provisória a seguinte redação:

"Art. 6° São responsáveis subsidiários:
.............................................................................................................................................."(NR)

Justificativa

A emenda em tela objetiva resguardar das obrigações instituídas pelo art. 5° aquelas pessoas
que possuam menor responsabilidade no processo de importação, as elencadas no art. 6°.
Preocupa-nos, sobretudo, a fúria arrecadatória da Receita Federal, que muitas vezes olvida o
critério da razoabilidade e esmera-se apenas em encher os cofres do Tesouro.

Em outras circunstâncias, para fins de fortalecimento da fiscalização, poderia ser aceitável a
disposição atual da Medida Provisória. Contudo, diante da fúria arrecadatória já citada, não
nos parece adequado que o transportador, o depositário ou o expedidor tenham as mesmas
obrigações no processo de importação do que o próprio importador, como se dá no texto atual.

,.---......,
ffARLAMENTAR / \
\ ,Q /
~-"x'

..-

lilll ·1
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00019

Data

04/0212004
Proposição

Medida Provisória nO 164, de 2004

n· do prontuárioAutor I I
'--- --=D::..:E=.:P--=U::..;T;,.:..A=D:...;::O:....:M=I:...::G:...::U:..=E:..=L:...;::D:.=E:....;S::..;O::..;U::;:ZA=...:- -l' '- --'

5. O Substitutivo lobal4. o aditiva2. O substitutiva 3. O modificativa

'-- IL..1_-:...Art=ig~o--.:..7G__..J,I""="""pa.,.rag..",·.",raf=o""'7,..,·..".,,~I__ln_c..:..is_o_l_e_Il_---Jl.-__Al_in_e_as _
TEXTO I JUSTIFICACAO

Suprima-se do incisos I e 11 do art. TO da Medida Provisória 16412004, de 29 de janeiro de
2004, a seguinte expressão: " ••e do valor das próprias contribuições.....

Justificativa

o cálculo "por dentro· da contribuição, é passível de questionamento na OMe, pois a cobrança
interna não é "por dentro"

PAR

Brasilia, 04 de fevereiro de 2004
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00020

Dala I I proposiÇlo

I Medida Provisória n° 164/04
{) I )UJOr I I o' do pronhljrio
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a s~inte redação ao § lodo art. 70 da Medida Provisória:

"Art. 7° .
§1°A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao

exterior é de quatro por cento do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido.
.................................................................... ~ " (NR)

Justificativa

o mercado brasileiro de seguros não é ainda suficientemente desenvolvido, especialmente no
que toca à questão do resseguro, quando em geral tem-se de recorrer a mercados estrangeiros.
A Medida Provisória, ao instituir que os prêmios de resseguro cedidos ao exterior serão
tributados em 8%, implicará em uma tremendo aumento do custo dos seguros - sobretudo os
seguros de alto valor, utilizados por empresas. Dessa fonna, estar-se·á desestimulando a
atividade produtiva no país, e a manutenção de empregos, por meio da tributação de um
serviço estrangeiro que não apresenta similar nacional. A ftm de minorar o problema,
sugerimos a adoção de umaaliquota de 4%.

=Jr"TAR ,
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EMENDA N°
(à Medida Provisória nO 164, de 2004) MPV-164

00021
Dê-se ao inciso I do art. 7° da Medida Provisória n° 164, de 29 de janeiro

de 2004, a seguinte redação:

"Art. 7° ..

I - o valor aduaneiro que servir ou que serviria de base para o
cálculo do imposto de importação, acrescido do montante desse
imposto e do valor das próprias cmtribuiçães, na hipótese do inciso
I do caput do art. 3°; ou"

JUSllFICAÇÃO

Ao editar a MP 164 de 29 de janeiro de 2004, no S€fU inciso I do artigo -,o, o Governo
Federal estabeleceu que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulaçêo de
Mercadorias e SObre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido na operação de importaçao de bens
estrangeiros integre a base de cálculo sobre a qual incidirão o PISIPASEP
Importação e a COFINS - importação.

Estabelece ainda, desta feita no inciso J do artigo 13, que, na hipótese acima
mencionada, o recolhimento das contribuições seja feito na data do registro da
declaração de irnportaçao, momento em que aind~\ não ocorreu o fato gerador do
ICMS, o qual somente ocorre quando do desembamço aduaneiro do bem importado,
conforme preconiza o inciso IX elo artigo 12 da Lei Complementar n° 87198. Nlo é
admissivel, portanto, que as contribuições de que tmta esta MP incidam sobre o valor
de um imposto cujo fato gerador ainda nao aconteceu e que, se cobradas desta forma,
aumentará ainda mais a já elevada carga tributária do Pais.

Visando corrigir tal distorção e eliminar a fragilidade jurídica que. esta regra, se
mantida, trarta à pretendida cobrança, a emenda em causa vem propor que, na
hipótese da importação de bens est~ngeiros. a base de cálculo sobre a Qual incidirao
o PISIPASEP-lmportação e a COF1NS-lmportação não mdua o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias €l sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Sala da Comissêo,

~-·c. "o ....... L
o

senador RODOLPHO TOURINHO
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EMENDA N°

(à MPV n° 164, de 2004) MPV-164
00022

Dê-se ao Art. 7°, incisos I e lI, a seguinte redação:
Art. 7" A base de cálculo é:
I - o valor aduaneiro que serviu ou serviria para a base de cálculo

do imposto de importação, na hipótese do inciso I do caput do art. 3°; ou

II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido
para o exterior, antes da retençào do imposto de renda, na hipótese do
inciso II do caput do art. 3o.

JUSTIFICAÇÃO
A redação original da medida provisória, para os dispositivos

objeto desta emenda faz inflar enormemente a base de cálculo das novas
contribuições, de tal maneira que a alíquota efetiva, que nominalmente é a
mesma do mercado interno, ultrapassará, em muitos casos, a do próprio imposto
de importação.

A alíquota nominal média do imposto de importaç~ está em tomo
de treze por cento, e a alíquota efetiva média gira pelos sete por cento. Pois
bem, a permanecer a base de cálculo preconizada na medida provisória, a
alíquota .efetiva agregada do PISlPasep-Importação e da Cofins-Importação será
maior, em muitos casos, que treze por cento.

É um flagrante absurdo técnico, jurídico e econômico que se
pretenda cobrar tributo sobre tributo na proporção pretendida pela Medida
Provisória. Não apenas se pretende cobrar contribuições sobre o valor do
imposto de importação e do ICMS, como também das próprias contribuições.
Ou seja, a contribuição é base de cálculo dela própria.

Somadas, as alíquotas do PIS/Pasep-lmportação e da Cofins
Importação elevam-se à enormidade de 9,25%. Isso já representa unia brutal
taxação, dispensando totalmente a necessidade de se inflar a base de cálculo
para cobrar contribuições sobre tributos e, principalmente, sobre elas próprias.

E, principalmente, a base de cálculo determinada pela MP-I64/04 é
materialmente inconstitucional, à luz do art. 149, § 2°, m, "a" da Constituição
Federal, com a redação da Emenda Constitucional n° 33, de 200 l. Com efeito,
nos termos do inciso m, mencionado, as contribuições sociais poderão ter
alíquotas ad valorem(porcentuais) ou específicas. Se a escolha do legislador for
pela alíquota ad vaZorem, como no presente caso, a base de cálculo, tratando-se
de importação somente pode ser o valor aduaneiro. Eis o texto constitucional:

~ 2" As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o. capul deste artigo:

Ill- poderão tcr alíquotas:

a) ad valorem. tendo por base o faruramento, a receita
bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, Q valor
aduaneiro;

Sala da Comissão,

Sen.~4ES
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Data I proposiçio

Medida Provisória n° 164/04
n" do proDtui/io

Deputado í'cr!.-(·ht1\ AUiv (;.I i d I I
S"Dressiva 2. substitutiva\r 3. X m<>difirativa 4. aditiva '-:5:-.S"...·"7'"bs""'ti-tu"""tiw-,....,...,rrlolb:-a1.,------1

Páaina I I Artiao I Parágrafo I Inciso I alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte redação aos incisos I e II do ano 8° da Medida Provisória:

"Art. 8° .
I - 1,0% para o PIS/PASEP-Importação; e
n- 3,0% para o COFINS-Importação.

.............................................................................................................................................., (NR)

Justificativa

A Medida Provisória institui as alíquotas do PIS/PASEP-Importação e do COFINS-Importação
respectivamente em 1,65% e 7,6%. É sabido que a carga tributária brasileira vem elevando-se
constantemente ao longo dos últimos anos, criando um ônus insuportável para as empr~
brasileiras. Não bastasse isso, a instituição das contribuições sobre importação são perniciosas

Ina medida em que oneram a importação de tecnologia: máquinas, equipamentos e serviços. É

I
impossível pensar uma economia que cresça e gere empregos sem ter acesso aos mercados
estrangeiros e às fontes de inovação tecnológica. Sendo assim, rogamos por uma alíquota mais

I moderada na esperança de que o setor produtivo brasileiro não receba mais este grave golpe
contra sua vitalidade.

..
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MPV-164
00024

I proposiÇlo

I Medida Provisória n° 164/04
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P
t'O-:-lI-:-tu-:-Mo_--;

1 Supressiva 2. subsôluliva V 3. X modiliativa .l. adiliva 5. Substitutivo !doba'
Páaina I I .. Artigo I Parágrafo I Inciso I alínea

TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

Dê-se a s(!gUinte redação aos incisos I e II do art. 8° da Medida Provisória e acrescente-se um
novo parágrafo }o renumerando os demais:

"Art. 8" - .
1_ 1,0% para o PISIPASEP-Importação nos exercícios fiscais de 2004 e 2005; e
11 - 3,0% para o COFINS-Importação nos exercícios fiscais de 2004 e 2005.

§ 1° Após o exercício fiscal 2005, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo wna análise
dos impactos de ambas as contribuições sobre a atividade produtiva, visando pennitir ao
Congresso Nacional deliberar sobre a modificação das aHquótas ou a extinção das
contribuições.
................................................................................................................................................ (NR)

Justificativa

A Medida Provisória institui as alíquotas do PISIPASEP-Importação e do COFINS-Importação
respectivamente em l,65% e 7,6%. É sabido que a carga tributária brasileira vem elevando-se
constantemente ao longo dos últimos anos, criando um ônus insuportável para as empresas
brasileiras. Não bastasse isso, a instituição das contribuições sobre importação são perniciosas
na medida em que oneram a importação de tecnologia: máquinas, equipamentos e serviços. É
impossível pensar uma economia que cresça e gere· empregos sem ter acesso aos mercados
estrangeiros e às fontes de inovação tecnológica, '

Sendo assim, propomos uma alíquota inferior para as contribuições nos anos 2004 e 2005 e
uma posterior prestação de Contas do Poder Executivo ao Congresso Nacional com vistas a
permitir nova deliberação sobre o assunto. Enfim, rogamos, para evitar um açodamento que
inviahilize a indústria brasileira. mais comedimento nas ações arrecadatórias do Governo
Federal.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

I data
04/02/2004

MPV-164
00025

proposiçio

Medida Provisória I1,-o..;:1..::.6..::.4,,-d::::.;e;;...2::::.;O::.;O;;...4~ -l

3. modiflcaliva 4. !::;:,d""'iti""vs:..-__..:;5::.,.• ...:S~ub::::.ti~·t~uti:.:.·"0::Jg12:0~b.~I__2. substituth'8

Autor .~ I n' do proDtuário

Senador ANTERO PAES DE BARROS .---1 LI- --J

Página 1--_-'A:..:rt..;:i:.;:o9c::.O__-,l:I=:-::::-,p=:ar:::á~g:::ra=:_f0:::c__:=_=l-I--I:.:.:nc::.c=isc::.0__....l-__=a~lín~8=a:.-.._---l
TEXTO I JUSTIFICA 'ÃO

Insira-se um novo inciso ao parágrafo 9°, do artige, 8° com a seguinte redação:

"Art. 8° , .

§ 9° .

I· .

11- .

111 - nas importações realizadas por pessoa jurdica industrial, das matérias
primas e materiais de embalagem relacionados no Anexo Único, da Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, com exceção daqueles a que se refere o artigo 51
desta mesma lei, destinados exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos
de que trata o art. 49, da mencionada Lei n° 10.833/03."

Justificativa

Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas impoltações de insumos efetuadas
pelas indústrias nacionais, fabricantes das matérias-primas e materiais de
embalagem relacionados no Anexo Único da Lei n° 10.833/03. a MP desconsiderou
o importante fato de que as vendas de tais produtos são tributadas à alíquota zero
pelas referidas contribuições, em virtude da sistemática monofásica criada pelos
artigos 49 e seguintes da citada Lei nO 10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Lei nO 10.833/03,
optantes pelo Regime Especial a que se refere o art. 52 da mesma lei, poderão
importar os mesmos insumos, com direito ao respectivo crédito (art. 17, § 10

, da
MP), e, ao mesmo tempo, não terão direito a crédito quando adquirirem tais insumos
no mercado interno, tal fato certamente inviabilizará este setor da indústria nacional,
que terá seu custo drasticamente onerado.
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Ora, a redação atual da MP privilegia a indústria estrangeira em detrimento da
indústria nacional. ~b

Ante o exposto, a inclusão do dispositivo proposto visa ajustar os termos da MP ao
objetivo .contido em sua própria Exposição de Motivos, qual seja, o de conferir
"tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços produzidos intemamente e
os importados".

Acrescente-se que o atual texto da MP, ao tratar dos setores sujeitos à tributação
monofásica (automotivo e farmacêutico, dentre outros) buscou neutralizar ou
atenuar os efeitos da tributação dessas contribuições, de forma tal a estabelecer
tratamento isonômico entre as indústrias nacionais e estrangeiras. Tal medida,
contudo, somente não foi adotada em relação às indústrias do setor de cervejarias.e
refrigerantes.

Este fa\Ç> revela, sem dúvida alguma, que houve uma grave falha na redação
original da MP, falha esta que deve ser corrigida pela inclusão do dispositivo ora
proposto, sob pena de, repita-se, a MP não cumprir com o seu próprio objetivo, de
não prejudicar a indústria nacional."

_____________PA_R_LA_M_EN~__-. _

, I
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data
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proposição

Medida Provisória na 164, de 2004

autor I I nO do prontu4rio
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2. _c substitutiva 4. 11 aditiva

Inciso 11I

5. O Substitutivo global

alínea

Insira-se um novo inciso ao parágrafo go, do artigo 8° da Medida
Provisória n.o 164/2004.

"Art. 80
- .

§ 90 Ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições instituídas pelo art.
10

:

I - ( )

11 - ( )

11I - nas importações realizadas por pessoa jurídica industrial, das matérias
primas e materiais de embalagem relacionados no Anexo Único, da Lei na
10.833, de 29 de dezembro de 2003, com exceção daqueles a que se refere o
artigo 51 desta mesma lei, destinados exclusivamente a emprego na fabricação
dos produtos de que trata o art. 49, da mencionada Lei na 10.833/03."

Justificativa

Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas importações de insumos efetuadas
pelas indústrias nacionais, fabricantes das matérias-primas e materiais de
embalagem relacionados no Anexo Único da Lei nO 10.833/03, a MP
desconsiderou o importante fato de que as vendas de tais produtos são tributadas
à alíquota zero pelas referidas contribuições, em virtude da sistemática
monofásica criada pelos artigos 49 e seguintes da citada Lei na 10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Lei na 10.833/03,
optantes pelo Regime Especial a que se refere o art. 52 da mesma lei. poderão
importar os mesmos insumos, com direito ao respectivo crédito (art. 17, § 10

, da
MP), e, ao mesmo tempo, não terão direito a crédito quando adquirirem tais
insumos no mercado interno, tal fato certamente inviabilizará este setor da
indústria nacional, que terá seu custo drasticamente onerado.
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Ora, a redação atual da Mp· privilegia a indústria estrangeira em detrimento da
indústria nacional.

Ante o exposto, a inclusão do dispositivo proposto visa ajustar os termos da MP ao
objetivo contido em sua própria Exposição de Motivos, qual seja, o de conferir
"tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços produzidos internamente
e os importados".

Acrescente~se que o atual texto da MP, ao tratar dos setores sujeitos à tributaçêo
monofâsica (automotivo e farmacêutico, dentre outros) buscou neutralizar ou
atenuar os efeitos da tributação dessas contribuições, de forma tal a estabelecer
tratamento isonômico entre as indústrias nacionaIs e estrangeiras. Tal medida,
contudo, somente não foi adotada em relação às indústrias do setor de cervejarias
e refrigerantes.

Este fato revela, sem dúvida alguma, que houve uma grave falha na redação
original da MP, falha esta que deve ser corrigida pela inclusão do dispositivo ora
proposto, sob pena de, repita-se, a MP não cumprir como seu próprio objetivo. de
não prejudicar a indústria nacional.ti

~lo~

DEPUTADO ANTONI6 CARLOS MENDES THAME
PARLAMENTAR

IBrasllia. 04 de fevereiro de 2004.

I
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Data: Proposiç;io:

I04/02104 Medida Provisória nO 16412004
!

I Autor: '1 N° do Prontuário

rI Deputado Delfim Netto
I

O Suprusiva O Substitutiva O ModificatiVa !li Aditiva O Substitutiva Global O
r..

Artigo: I i Parágrafo: 11 Inciso: I[::=J I Pág. 1 de2

I

I
Inclua-se novo inciso ao parágrafo 9" do art. 8° da \1PV n° 164, de 2004, com a
seguinte redação:

I

I"Art 8° , ,"',.".', ,., .
I· ·· .. ·..· ·.. ·..· ,.. ·, ,--, '-- , .
\~ :~, , .........•..•..............•....•.•.•..' ' •...........' ,., , , ,., ,., , '.'.' :..:..

I

Irr·~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
1

III - nas importações realizadas por pessoa jurídica industrial, das matérias-primas e
materiais de embalagem relacionados no Anexo Único da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com exceção daqueles a que se refue o artigo 51 desta mesma lei,
destinados exclusivamente a emprego na fabricação dOI. produtos de que trata o art. 49,
da mencionada lei."

JUSTITICATIVA

Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas importações de insumos efetuadas pelas
indústrias nacionais, fabricantes das matérias-primas e materiais de embalagem
relacionados no Anexo Único da Lei na 10.833/03, a MPV desconsiderou o importante
fato de que as vendas de tais produtos são tributadas à alíquota zero pelas referidas
contribuições, em virtude da sistemática monofásica criada pelos artigos 49 e seguintes
da citada Lei n° 10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Lei n° 10.833/03, optantes!

I
pelo Regime Especial a que se refere o art. 52 da mesma lei, poderão importar os'

,mesmos insumos, com direito ao respectivo crédito {art. 17, § 1° da MPV), e, ao
mesmo tempo, não terão direito a crédito quando adquirirem tais insumos no mercado
interno, tal. fato certamente inviabilizará este setor da, Mstria nacional, que terá seu I
custo drastIcamente onerado. '

.~~~~~~~~~' -'-'-'--.._-.,'----, --.. --'-~.-------~
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Ora, a redação atual da MPV privilegia a indústria estrangeira em detrimento da
indústria nacional.

IAnte o exposto, a inclusão do dispositivo proposto visa ajustar os termos da MPV ao
objetivo contido em sua própria Exposição de Motivos, qual seja, o de conferir
"tratamento tributário insonômico entre os bens e serviços produzidos internamente e
os importados".

Acrescente-se que o atual texto da MPV, ao tratar dos setores sujeitos li tributação
mohofásica (automotivo e farmacêutico, dentre outros) buscou neutralizar os efeitos da
tributação dessas contribuições, de forma tal a estabelecer tratamento isonômico entre
as indústrias nacionais e estrangeiras. Tal medida, contudo, ·somente .não foi adotada
em relação às indústrias do setor de cervejaria e refrigerantes.

Este fato revela, sem dúvida alguma, que houve urna grave falha na redação original da
MPV, falha esta que deve ser corrigida pela inclusão do dispositivo ora proposto, sob
pena de, repita-se a MPV não cumprifcom o seu próprio objetivo, de não prejudicar a
indústria nacional.

/

Brasília-DF_, 4 de fevereiro de 2004 i
~

Assinatura
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00028

Fevereiro de 2004
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Medida Provisória nO 164, de 29 de 'aneiro de 2004
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I I O Suprtssi.a

Página

2. O substituli.a

Art. 8.°

3. O modillcativa 4.181 aditiva

I § 9.° I Inciso UI
TEXTO 1.ll'STlFICA ',\0

5. O Substitutivo global

Alínea

Acre~cente·se o inciso IH ao § 9." do art, 8." da presente Medida Provisória, com a
seguinte redação:

"Art, 8. o , ..

§ 9. o "" " .

Ill- nas importações dos produtos na posição 10.01.90 da NeM"

JUSTIFICAÇÃO

o art. 8.° trata das alíquotas a serem aplicadas para o cálculo das contribuições, sendo
que o § 9.° relaciona os casos de redução zero.

Cabem algumas considerações a respeito do impacto da incidência das contribuições
sobre a importação, haja vista as alíquotas nominais serem 1,65% para o PIS e 7,6% para a
CONFINS, totalizando uma incidência de 9,25%, mas que em virtude do cálculo "por dentro"
representam efetivamente 10,19%, com forte impacto sobre determinados produtos, como os
que compõem a cesta básica de alimentação.

Entre os produtos que compõem a cesta encontram-se a farinha e o pãt'l, e na mesa diária ,
da população, principalmente nas camadas mais pobres, também destaca-se o macarrão,

I fazendo do trigo importante insumo para a alimentação bâsica da população brasileira. O
produto ocupou a sexta posição na pauta de importação brasileira, em 2003, com mais de US$
I bilhão em compras externas.

A lllcidência das contribuições para o PIS e a CONFINS sobre as importações de trigo,
I entre outros produtos essenciais, onerará ainda mais produtos obrigatórios na alimentação

básica, penalizando sobremaneira as classes menos favorecidas. e contrariando os princípios
basilares de programas sociais como o Fome Zero. por exemplo.

Nesse contexto, a emenda inclui entre os casos beneficiados com alíquota zero as
importações de trigo.
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04/02/2004 Medida Provisória n° 164/1004

[ __~ ..::D=-e:::Jp<:,;u=-t=a=d:.;::o..::;.;=uto=u=-;t:::a:.:.v.::.o-=F..::r-=u:.::e.::.t II__D_Ad_O_P_nmtuúto _

I O Supreuk'a 2. O subotltotln 3. O modl1l<atlva ~.• aditiva

Página I I Artigo I Parágrafo I
TEXTOfJJ.:STlFICA '\0

Acrescente-se ao § 9° do art. 8° o seguinte inciso III:

Inciso alínea

"Art. 8°, (....)
§ 9° Ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições instituídas. no artígo 1°:
(... )
fi - nas importações de máquinas, equipamentos, partes e peças destinadas a empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, sem similar nacional, para emprego
exclusivo no exercício de suas atividades."

Justificativa

Nos tennos da Medida Provisória, a incidência da COFINS e da contribuição para o
PIStPASEP recairá sobre a imponação de produtos ou serviços com alíquotas idênticas
àquelas majoradas com a introdução do regime de. não-cumulatividade destas contribuições
(1,65% de PIS e 7,6% de COFINS).
No entanto, a Medida Provisória não previu tratamento diferenciado para os ,setores que
permaneceram nas regras anteriores do PIS e da COFINS (regime cumulativo), fazendo com
que suas importações sejam oneradas com 9,25% de PIS e COFINS, sem direito à. utilização
de crédito
No caso das empresas jornalísticas e de radiodifusão, esse·aumento de carga tributária ocorrerá
em plena fase de transição de tecnologia do setor (digitalização dos meios de comunicação)
que requer vultosos investimentos na importação de equipamentos sem similar nacional,
tomando ainda mais delicada a situação financeira da maioria das empresas, já afetadas pela
retração do mercado publicitário e de seu elevado endividamento motivado pela alta do dólar.
É importante ressaltar que a redução proposta não colide com o objetivo que norteou a edição
da Medída Provisória n° 164· uma vez que, por se tratar de importações de bens sem similar
nacional, não cabe cogitar a equalização com produtos nacionais.
Assim, a presente emenda visa assegurar o processo de digitalização de um Setor considerado
estratégico para o país ao propor a desoneração total de PIS e COFINS sobre a importação de
rodutos, sem similar nacional, ara em re o exclusivo nas suas atividades.

PARL"-"IENTAR

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.
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··lldjIÍVI3. o modificativa2. O substllutlva

L··========-==========~. 15. n.'do_r- Deputado JUUOREDECKER----.J .

11•11SUJlf_.

l....1_7·-=-=_-=-=-=-=~1-=18'=;;;_~g=:::::~~I~-~9~==i=;:=~'_'r><l$=;;:==o;;~:;:J=:;::::=";'-=~1r TEXTO/J =:;;;
, Insira-se um novo inciso ao parág;:afo 9". do artigo ao )

com a seguinte re~~~"_ I
§ 9" • Ficam reduzidas a zero as alíquotas das

contribuições instituídas pelo art. 1°;
I • ( )
11 • ( )
UI • nas importações realizadas por pessoa jurídica

industrial, das matérias-primas e materiais de embalagem relacionados no
Anexo Único, da Lei n." 10.833, de 29 de dezembro de, .2003, com exceção
daqueles a que se refere o artigo 51 desta mes'na lei, destinados
exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos d'i' que trata o art. 49,
da mencionada Lei n." 10.833/03"

JUSTIFICATIVA

Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas importações de insumos
efetuadas pelas indústrias nacionais, fabricantes das mal árias-primas e materiais de
embalagem relacionados no Anexo Único da Lei n." 10.8:!3/03. a MP desconsiderou
o importante tato de que as vendas de tais produtos são !ributadas à alíquota zero
pelas referidas contribuições, em virtude da sistemática. monofásioo cril!da pelos
artigos 49 e seguintes da citada Lei n" 10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Lei nO
10.833103, optantes pelo Regime Especial a que se refere o art. 52 da mesma lei,
poderão importar os mesmos insumos, com direito ao re:;pectivo aédíto (art. 17, §
i", da MP), e, ao mesmo tempo, não terão direito a créCJ:T:o quando adquirirem tais
insumos no mercado interno, tal fato cerlamentei:wiabilizará este setor da
indústria nacional, que terá seu custo drasticamente oner ado.
Ora, a redação atual da MP privilegia a indústria esirangeira em
detrimento da indústria nacional.

Ante o exposto, a inclusão do dispositivo propost o visa ajustar os termos da
MP ao objetivo contido em sua própria Exposição de Motivos, qual SElja. o de
conferir "tratamento tributário isonômico entre os blms e serviços produzidos
internamente e os importados".

Acrescente-se que o atual texto da MP. ao tratar dos setores sujeitos â
tributação monofásica (aulomotivo e farmacâuticcJ, dentre_ outros) buscou
neutralizar ou atenuar os efeitos da tributação dessas contribuições, de forma tal €:I

estabelecer tratamento isonômico entre as indústri<!l$ nacionais e estrangeira!!!!
Tal medida, contudo, somente não foi adotada em relaçi210 às indústrias do setor d""
cervejarias e refrigerantes.

Este fato revela, sem dúvida alguma, que houve Ul1a grave~ na
original da MP, falha esta que deve ser corrigida pela inctou~s o do disposttN
ora proposto, sob pena de, repita-se, a MP não cum,\·r.:,órç o p~ prio objetM
de não prejudicar SI indústria nacional." \

)
PAR1.Al'tErvTAR / 2-'

10

Brasília, 04 de fevereiro de 2.004 . / J .\--'
Depu o1JUU R
PSD~::;\ \ \ \

l
i

-----~ - -----~~--~---
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Medida Provisória n° 164 de 2004

autor

Deputado Marcelo Ortiz

11 O !l!pn:Hiva :z. [J oubtlMuti1'a J O mMIIioativa

IPAgina 01101 I ArtigO 8· Parágrafo 9" I
TEXTO I JUSTIFICA ÃO

Inc:isc> alinea

Insira-se. um novo maso ao parágrafo 9". do artigo SO com a.seguinte redação:

~

".Art.Sa•... ,.'....•..... , .......•..•.., , , , .

§ 9" Ficlun reduzidas a zero as alíquotas das contribuições .instituidas pelo art. 1°:
1( )
Il ( )
fi nas importações realizadas por pessoajuridicainduslTial, das matenas-pnrnas e materiais de embalagem

relacionados 1\0 Anexo Único. óa Lein' 10.833. de 29 de del.el1lbro de 2003, com exceção daqueles a que se
refere o artigo 51 desta mesma lei, destinados exclusivamente a emprego na fabricaçào dos produtos de que
trata Oart. 49, da mencionada Lei n01O.833/03. "

JustUKativa

,Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas importações de insumos efetuadas pelas industrias nacionais,
fabriCt&11tes das matérias-primas emateriais de embalagem relacionados no Anexo .Único da Lei n° 10.833/03, li

MP desconsiderou o imponante fato de que as vendas de tais produtos são tributadas à alíquota zero pelas
referidas contribuições. em virtude da sistemática monofásica criada pelos artigos 49 e seguintes da citada Lei •n°
10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Lei n° 10.833/03, optantes pelo Regime
Especial a que se refere o art. 52 da mesma lei, poderão impon&r os mesmos insumos, com direito ao respectivo
crédito (art. 17. § 1°, da MP), e, ao mesmo tempo, não terão direito li crédito quando adquirirem tais insumos
no mercado interno, tal fatocenamente inviabilizará este setor da indústria nacional, que terá seu custo
drasticamente onerado.

Ora, a redação atual da MP privilegia a indústria estrangeira em detrimento da indústria nacio~

Ante o exposto, a inclusão do dispositivo proposto visa ajustaras tennos da MP ao objetivo contido em sua
própria Exposição de Motivos. qual seja, o de conferir "tralalllento tributaria isonômico entre os bens e selViços
produzidos internamente e os importados".
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data
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proposição

Medida Provisória n° 164

_ _________.:::.:::..:.:=~_a=ut~o:.:r=:.:...=_=.==__ _l! l n'_d_o_p_ro_n_tu_'_rl_o_-.lSenador Osmar Dias . .

Alínea
S. O Substitutivo global

Inciso
4. o aditiva

TEXTO I JUSTIFICA ÃO

Em~nda à Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004: que "Dispõe
sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social incidentes sobre a importação de bens e serviços, e dá outras providências".

Acrescente-seinciso III ao § 90 do artigo 8°, da Medida Provisória 164, de 2004
com a seguinte redação:

Art. 8° .
§ 9°, ..
III - nas importações de produtos classificados nos capítulos 31
(adubos ou fertilizantes); 38.08 (inseticidas, herbicidas e
fungicidas);.

JUSTIFICATIVA

Se mantida a contnbuiçàes do PISIPASEP e da COFINS na ímportaçào de insumos agropecuários,
principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação no custo de produção de muitos
alimentos agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos decorrente da elev~ção da carga
tributária poderá awnentar a inflação e reduzir a renda do trabalhador . Deve-se levar em conta
nessa proposta, a Emenda Constitucional nO 42, de 19112/03, que tratou da reforma tributária,
desonerando a cesta básica de alimentos da incidência do ICMS e dando tratamento tnbutário dos
insumos agropecuários com isenção ou com a menor alíquota do ICMS. Nessa perspectIva, essa
emenda permite a continuidade do tratamento adequado ao setor agropecuário, permitindo que o
consumidor brasileiro não tenha aumento de custo dos alimentos em decorrência da modificação
da legislação tributária nacional.

PARLAMENTAR

---~~-------~--
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Artigo I Parágrafo I Incisn
TEXTO I JUlITlFIC AO

alin".

,
Acrescentem-se os seguintes incisos ao Art. 8° da MP 164/04:

"Art. 8.° .

§ 9." ..

III - nas importações efetuadas por sociedades cooperativas de produção

agropecuária; e

IV - nas importações, pela pessoa juridica industrial, das matérias-primas e ltIIIteriais

de embalagem relacionados no Anello Único da Lei n" 10.833, de 2003, destinados

el(ciusivamente a emprego na fabricação dos produtos de que trata o art. 49, da Lei n." 10.833.

de 2003, às pessoas jurídicas industriais nele referidas, ressalvado n disposto no art. 51."

JUSTIFICATNA

Com a atual redação da Medida Provisória, as sociedades cooperativas ficam

excluídas da possibilidade de descontar créditos nos termos do art. 15 desta Medida

Provisória.

Assim, cna-se um situação de desigualdade entre as sociedades cooperativas e

(pessoas juridicas que podem se utilizar deste crédito.

O objetivo desta emenda é tornar as importações efetuadas pelas sociedades

cooperativas sujeitas à alíquota "zero", proporcionando Igualdade de tratamento entre

cooperativas e as empresas mencionadas no art. 15 da MP 164, tendo em vista que os outros

importadores poderão se apropriar do crédito nos exatos vai.ores recg!bjd llli ~Àí\s~n::_...... tf6 le(.!!C as Com ~

PIS/PASEP-importação e COFINS-importação, ficando igual a "zero". Dessa forma, as

cooperativas não terão o tratamento prejudicial que, por enquanto. está sendo dispensado pela

MP 164/04.

PARLAMENTAR

:1 ~:IIIIIlIIII,1 illlllili
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rExm IJUSTI~'JCA Ao

Inclua-se- a seguinte alínea "d" no inciso I, do art. 9° constante da MP 164/04:

"Art. 9.° ..

I - .

d) pelas sociedades cooperativas de produção agropec uária".

JUSTIFICATIVA

Com a atual redação da Medida Provisória 164/04, as sociedades cooperativas, dentre

outras, não sujeitas ao regime da não cumulatividade, não poderão se creditar do valor

recolhido a título de PISIPASEP - importação e COFINS - lrrportação rehtivos aos produtos

que ímportarem.

Nesse sentido, esta Medida Provisória pretende vedar por completo o aproveitamento

de crédito pelas pessoas juridicas que não estão sujeitas aos e'i;:itos da não-curnulatividade do

PIS e COFINS, incident~s sobre as operações de importação de bens adquiridos para

industrialização.

Dessa forma, pretende-se tomar as importaçõcl efetuadas pelas sociedades

cooperativas isentas das contribuições dc que trata o art. 10 da MP 164/2004, proporcionando

igualdade de tratamento entre cooperativas ~ as empresas meücionadas no art. 15 dessa MP,

t~ndo em vista que os outros importadores poderão se aproprbr do crédito nos exatos valores

reeúlhidos a título de PlS/PASEP-imponação e COFINS-impotação, ficando Igual a "zero".

As sociedades cooperativas, ficando isentas das contribuições, também terão

Iresultado de pagamento igual a "zero". Dessa forma, as cooperativas não terão o tratamento

prejudicial que, por enquanto, está sendo dispensado pela MP 164/2004. Assim, realmente

haverá tratamento isonômico, não havendo diferenças entre sociedades cooperativas e as

demais empresas sujeitas ao regíme da não-cumulatividade.

PARLAMENTAR

~õêp. i1vestri
PPS R



Fevereiro de 2004 DIÁRla DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV-164

Sexta-feira 13 05659

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

I DOlo
04/02/241414

00035

fropa.içlo

Medida Provisória n° 164/04

'-- -'-"'--'-'--o_ul_or_'--'-'-- I .l,-__o~'d_o_
p
_rO_It_IU_j_riO__...J_ Dep. Geraldo Resende . .

Supressh:a

Página

,
~\Jbstítuti\'a ). c..Jmodificativ3 -1• .1 aditiva

Artigo I Parágrafo
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1 Inciso
TlXTO I JlSTlFICA

5. ::J Subslitutivo global

alinea

Inclua-se- a seguinte alínea "I" no inciso 11. do art. 9° constante da MP ]64/04:

·'Art. 9.° .

l[ .

I) importação de aparelhos. artigos, equipamentos, instrumentos e máquinas, e suas

partes e peças de reposição. acessórios. matérias-primas e produtos intermediários,

classificados na posição 90.21 da NeM.

JUSTIFICATIVA

Com a atual redação da Medida Provisória 164/04. o valor do\objetos importados

destinados a amenizar ou suprir. as dificuldades dos deficientes sofrerá um não-desejável

aumento.

Neste contexto. a presente emenda objetiva isentar do COFINS - importação e

PIS/PASEP - importação dos objetos contidos na relação 'em anexo. Objetiva-se. assim, não

tomar mais difícil a aquisição desses instrumentos por deficientes que os necessitam.

'----- ---/'---'---'-= ---J-__~ .J
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Medida Provisória nO 164, d.e 2004
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4.• aditiva

Inciso 11I
5. LJ Substitutivo global

alínea

Insiram-se os incisos IIJ, IV, V, VI, VII ao parágrafo 9°, do artigo 8° da
Medida Provisória n.o 164/2004.

"Art. 8° - .

§ 9° Ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições instituídas pejo art.
1°:

I - (...)

11 - (.•.)

JII - nas importações realizadas por pessoa jurídica industrial, das matérias
primas e materiais de embalagem relacionados no Anexo Único. da Lei nO
10.833, de 29 de dezembro de 2003, com exceção daqueles a que se refere o
artigo 51 desta mesma lei, destinados exclusivamente a emprego na fabricaçlo
dos produtos de que trata o art. 49, da mencionada Lei nO 10.833/03."

IV - nas importações de produtos para a saúde, produtos de consumo em serviços
de saúde, próteses, equipamentos médicos, e produtos correlatos 'flOS termos das
Leis 5991173 e 6.360176 e suas alterações.

v - nas importações de insumos farmacêuticos, drogas. e matérias primas e
produtos semi-elaborados para a fabricação de medicamentos

VI - nas importações de medicamentos nos termos das Leis 5991173 e 6.360176 e
suas alterações

VII - nas importações de intermediários para a fabricação de matérias primas e
insumos fannacêuticosLeis 5991173 e 6.360176 e suas alterações.
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Justificativa
Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas importaçÕES de insumos efetuadas
pelas indústrias nacionais, fabricantes das matérias-primas e materiais de
embalagem relacionados no Anexo Único da lei nO 10.833/03, aMP
desconsiderou o importante fato de que as vendas de tais produtos sao tributadas
à alíquota zero pelas referidas contribuições, em virtude da sistemática
monofásica criada pelos artigos 49 e seguintes da citada l~i nO 10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Lei nO 10.833/03,
optantes pelo Regime Especial a que se refere o art. 52 da mesma lei, podenlo
importar os mesmos insumos, com direito ao respectivo crédito (art. 17, § 1", da
MP), e, ao mesmo tempo, não terão direito a crédito quando adquirirem tais
insumos no mercado interno, tal fato certamente inviabiHzará este setor da
indústria nacional, que terá seu custo drasticamente onera 110.

Os setores da saúde atualmente são dependentes de importação tanto de
produtos acabados quanto de seus insumos para produçf,o local seja por conta da
especialização de determinados produtos, seja por força das escalas de produção
inviáveis ou até pela perda de competitividade da industria naci~nal pela já alta
carga tributária e a falta de financiamento sustentável o aumento das alíquotas de
importação implicará em um imediato aumento de preços dos produtos e serviços
da saúde para a população já carente destes por conta dE suabaixa renda.

Saliente-se que neste momento o parque industrial brasileiro destes produtos se
encontra sucateado e sobrevivendo a duras penas denodo que os produtores
nacionais não terão como preencher o vácuo causado pela faita dos produtos
importados, seja por desinteresse em uma produção pf'quena, seja por falta de
capital de investimentos, de modo que a medida de protetiva dos interesses
industriais nacionais passa a agressora da saúde da popclação.

Ademais, a imposição de mais este acabara por destruir uma série de pequenas,
médias e grandes empresas instaladas no Brasil gt!radoras de dezenas de
milhares de empregos que neste momento nos são tão curas.

Ora, a re;.dação atual da MP privilegia a indústria estrangeira em detrimento da
indústria nacional.

Ante o exposto, a ínclusão do dispositivo proposto visa ajustar os termos da MP ao
objetivo contido em sua própria Exposição de Motivos qual seja, o de conferir
"tratamento tributário isonômico entre os bens e serviçor produzidos internamente
e os importados".

Acrescente-se que o atual texto da MP, ao tratar dos sdores sujeitos à tributação
monofásica (automotivo e farmacêutico, dentre outro.) buscou neutralizar ou
atenuar os efeitos da tributação dessas contribuições, de forma tal a estabelecer
tratamento isonômico entre as indústrias nacionais e9strangeiras. Tal medida.
contudo. somente não foi adotada em relação às indústr,as do setor de cervejarias
e refrigerantes.

Este fato revela, sem dúvida alguma, que houve umi~ grave falha na redação
original da MP, falha esta que deve ser corrigida pela inclusão do dispositivo ora
proposto. sob pena de, repita-se, a MP não cumprir corr o seu próprio objetivo, de
não prejudicar a indústria nacional."

~~
DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME

PARLAMENTAR

IBrasília, 04 de fevereiro de 2004.
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TEXTO I JUSTIFICA ÃO..

Acrescente-se ao art. 8· o seguinte § 10:

"Art.8·. c..)

§ 10 No caso de importação de bens e serviços por empresas e instituições sujeitas às normas
da legislação da contribuição para o PISIPASEP e da COFINS de que tratam o art. 8° da Lei
10.637, de 2002, eo art. 10 da Lei nO 10.833, de 2003, as alíquotas serão de:

I - 0,65% para o PISIPASEP-Importação; e
II - 3,0% para a COFINS-Importação."

Justificativa

Nos termos da Medida Provisória, a incidência da COFINS e da contribuição para o
PISIPASEP recairá sobre a importação de produtos ou serviços com alíquotas idênticas
àquelas majoradas com a introdução do regime de não-cumulatividade destas contribuições
(1,65% de PIS e 7,6% de COFINS)

PSDB/PA

No entanto, a Medida Provisória não previu tratamento diferenciado pDra os setores Que
permaneceram nas regras anteriores do PIS e da COFINS (com incidência de 3,65% sobre a
receita de suas atividades), o que produzirá forte impacto tributário nas suas importações
Essas empresas deverão recolher 9250/, de PIS e COFINS sobre bens e serviços importados
(ao invés de 3,65%), sem direito à utili ação de crédit

empresas enquadradas no antigo
créditos de PIS e COFINS sobre s
empresas que detém tal direito.

Dep. Anivaldo Vale

ii:Jlli1lffilRlllll11illl
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':11ft. 9° São isentas das contribuições de que trata o art. 1°:

J - As importações realizadas:

d) petas pessoas jurldicas de que trata o artigo 10, incisos I a VI, da Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.

JUSTIFICATIVA

Impõe-se a concessão da isenção para as pessoas juridicas que estão fora das regra!! da
não cumulatividade da COFINS, em especial as optantes pelo SIMPLES e as sOCiedades
cooperativas. A leitura do art. 10. incisos I a Vi da Lei 10.833/2003 explicita atrito entre a
Medida Provisória e o § 12, art. 195 da Constituição Federal, in verbis:

A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribUições incidentes na forma dos incisos f, b; e IV do ceput,
serão não-cumulativas.

Ocorre que as pessoas jurídicas mencionadas no citado art. da Lei 10.83312003 não
compõem setores específiCaS da atividade econômica, mas tipos jurídicos presentes em
todos os setores. Desta forma, na prática, a Medida Provisória, ao estatlelecer o regime de
não cumulatividade da contribuição para PIS/PASEP - Importação e da COFINS •
Importação, não distinguiu somente os setores da atividade econômica contemplados, mas
criou situações distintas dentro de cada selor, eis que alguns tipos juridicos nela inseridos
se beneficiarão de créditos tributários e outros não, com evidentes repercussões
concorrenciais.

Note-se que no caso da 10.833/2003, os tipos jurídicos não sujeitos às regras da não
cumulatividade possuem uma aliquota menor do que aqueles que a elas estão sujeitos, A
diferença é de tal ordem que, de forma geral, o tributo devido num caso equivale ao devido
no outro. Na MP 164 isso não ocorre, Ou seja, todos terão a mesma aliquota, mas alguns,
independentemente do setor da atividade econômica em que se insira, gozarão de créditos
tributários. Outros, não. Tal fato não encontra amparo no § 12 do art. 195 da Carta de
Outubro.

A situação é grave. considerado que, dentre os que não gozarão dos créditos tnbutários, se. 1

encontram as micro e uenas em resas o tantes do SIMPLES e as sociedadesJ
cooperatiVas. Por ísso, elas sofrem, no caso da COFINS· Importação da contribuiçã;; (J
pertinente para o PIS/PASEP, discriminação negativa que afeta a capacidade competitiva
das mesmas em claro desestimulo. contriandofrontalmente a ordem constitucional, que
determina justamente o fomento e o apoio ao cooperativismo e ás micro e pequenas
empresas.

Brasília - DF
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I

)In. 9° Sélo isentas das contribuições de que trata o art. 1°:

i - As importações realizadas:

d) pelas pessoas jurfdicas de que trata o artigo 10, incisOS I a VI, da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.

JUSTIFICATIVA

Impôe-se a concessão da isenção para as pessoas jurídicas que estão fora das regras da
não cumulatividade da COFINS, em especial as optantes pelo SIMPLES e as SOCiedades
cooperativas. A leitura do art. 10, incisos I a VI da Lei 10.83312003 explicita abito entre a
Medida Provisória e o § 12, art. 195 da Constituição Federal, inverbis:

A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma. dos incisos I, b; e IV do caput,
serão não-cumulativas.

acoITe que as pessoas juridicas mencionadas no citado art. da Lei 10.83312003 não
compõem setores específicos da atívidade econômica, mas tipos jurídicos· presentes em
todos os setores. Desta forma, na prática, a Medida Provisôria, ao estabelecer o regime de
não cumulatividade da contribuição para PIS/PASEP - Importação e da COFINS 
Importação, não distinguiu somente os setores da atividade econômica contemplados, mas
criou situações distintas dentro de cada setor, eis que alguns tipos jurídicos nela inseridos
se beneficiarão de créditos tributários e outros não, com evidentes repercussões
concorrenciais.

Note-se que no caso da 10.833/2003, os tipos jurídicos não sujeítos às regras da não
cumulatividade possuem uma atiquota menor do que aqueles que a elas estão sujeitos. A
diferença é de tal ordem que, de forma geral, o tributo devido num caso equivale ao devidO
no outro. Na MP 164 isso não ocorre. Ou seja, todos terão a mesma alíquota, mas alguns,
independentemente do setor da atividade econômica em que se insira, gozarão de créditos
tributários. Outros, não. Tal fatonão encontra amparo no § 12 do art. 195 da Carta de
Outubro.

A situação é grave, considerado que, dentre os que não gozarão dos créditos tributários, se
encontram as micro e uen s em resas o tantes do SIMPLES e as sociedades

cooperativas. Por isso, elas sofrem. no caso da COFINS - Importação da contribuição
pertinente para o PIS/PASEP, discriminação negativa que afeta a capacidade compliltiti\la
das mesmas em claro desestímulo, contriando frontalmente a ordem co.nStitucional.. que I
determína justamente o fomento e o apoio ao cooperativismo e i1s micro e pequenas
Iempresas. . '. ••• • .• '

PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇAO

Art 9" São isentas das contribuições de que trata o art. 1°:

I - As importações realizadas:

d) pelas pessoas juridicas de que lrata o artigo 10,
de 29 de dezembro de 2003.

I
ncisos I a VI, da Lei n· 10.833. 1

JUSTIFICATIVA

Impõe-se a concessão da isenção para as pessoas jurídicas que estão fora das regras da
não cumulatividade da COFINS, em especióll as optantes p,~lo SIMPLES e as sociedades
cooperativas. A leitura do art. 10, incisos I a VI da Lei 10.83312003 explicita atrito entre a
Medida provisória e o § 12, art. 195 da Constituição Federal•. 'n verbis:

A lei definirá os setores de atividade economiC<1 para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput,
serão não-cumulativas,

Ilocorre que as pessoas jurídicas mencionadas no citado art. da Lei 10.83312003 não
compõem setores específicos da atividade econômica, ma:; tipos jurídicos presentes em

I
todos os setoras. Desta forma, na prátca, a Medida Provisóia, ao estabelecer o regiri'Ie (
não cumulatividade da contribuição para PIS/PASEP - importação e da COFINS
Importação, não distinguiu somente os setores da atividade~conilmica contemplados, m
criou situações distintas dentro de cada setor, eis que algur's tipos juridicos nela inserid(
se beneficiarão de créditos tributários e outros não, com evidentes repercussOl
concorrenciais.

Note-se que no caso da 10.833/2003, os tipos jurídicos rão sujeitos às regras dB'nIl
cumulatividade possuem uma alíquota menor do que aqueles que a elas estão sujeitos.
diferença é de tal ordem que, de forma geral, o tributo devido num caso equivale ao devld
no outro. Na MP 164 isso não ocorre Ou seja, todos terão" mesma alíquota, mas algun
independentemente do setor da atividade econômica em qu,· se insira, gozarão de crédit~
tributários. Outros, não. Tal fato não encontra amparo no§ 12 do art. 195 da Carta

IOutubro.

A situação é grave, consióêrado que, dentre os .Que não g02;3rão dos crédiios tributários, se
encontram as micro e pequenas empresas (optantes dC' SIMPLES) e as sociedades
cooperativas. Por isso, eias sofrem, no caso da COFINS, - Importação da contribUição
pertinente para o PIS/PASEP, discriminação negativa que,lfeta a capacidade competitiva
das mesmas em claro dasestímulo, contriando frontalmente a ordem constitucional, que
determina justamente o fomento e o apoio ao cooperathismo e às micro e pequenas
empresas.

Brasília - DF /
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Inciso allnea

Art. 9' São isentas das contribuições de que trata o art. 1':

I - As importaçôas realizadas:

d) pelas pessoas jurldicas de que trata o arligo 10, incisos I a VI, da Lei nO 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.

JUSTIFICATIVA

Impôe-se a concessão da isenção para as pessoas jurídicas que estão fora das regras da

Inão cumulatividade da COFINS, em especial as optantes pelo SiMPLES e as sociedades
cooperativas. A leitura do art. 10, incisos I a VI da Lei 10.833/2003 explicita atrito entre a
Medida Provísória e o § 12. art. 195 da Constituição Federal, in verbis:

A lei definirá os setores de atividade econõmica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I. b; e IV do caput,
serão não-cumulativas.

Ocorre que as pessoas jurfdicas mencionadas no citado art. da Lei 10.833/2003 não
compõem setores específicos da atividade econômica. mas tipos jurídicos presentes em
todos os setores. Desta forma, na prática. a Medida Provisória, ao estal:ll!lecer o regime de
não cumulatividade da contribuição para PISIPASEP • Importação e da COFINS 
Importação, não distinguiu somente os setores da atividade econÔmica contemplados, mas
criou situaÇÕes distintas dentro de cada setor, e·ls que alguns tipos jurídicos nela inseridos
se beneficiarão de créditos tributários e outros não. com evidentes repercussões
concorrenciais.

Note-se que no caso da 10.83312003, os tipos juridicos não sujeitos as regras da não
cumulatividade possuem uma alíquota menor do que aqueles que a elas estão sujeitos. A
diferença é de tal ordem que, de forma geral, o tributo devido num caso equivale ao devido
no outro. Na MP 164 isso não ocorre. Ou seja, toctos terão a mesma alíquota, mas alguns,
independentemente do setor da atividade econômica em que se insira, gozarão de créditos
tributários. Outros, não. Tal fato não encontra amparo no § 12 do at!. 195 da Carta de
Outubro.

A situação é grave. considerado que. dentre os que não gozarão dos créditos tributários, se
encontram as micro e oeQuenas emoresas (optantes do SIMPLES) e as sociedades

cooperativas. Por isso. elas sofrem, no caso da COFINS - importação da contribuição
pertinente para o PIS/PASEP. discriminação negativa que afeta a capacidade competitiva
das mesmas em claro desestimulo, contriando frontalmente a ordem constitucional, que
determina justamente o fomento e o apoio ao •cooperativismo e ás micro e pequenas
empresas.

!BraSília-DF
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2. O subStitutiva 3 Dmodificativa

Artigo I Parágrafo i
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

4.X aditiva

Inciso

5. O Substitutivo> global

alínea

AIt. 9° São isentas das contribuições de que trata o art. 1":
~

/- As importações realizadas:

d) pelas pessoas jurídicas de que trata o artigo 10, incísos I a VI, da Lei nO 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.

JUSTIFICATIVA

Impõe-se a concessão da isenção para as pessoas juridicas que estão fora das regras da
não cumulatividade da COFINS, em especial as optantes pelo SIMPLES e as sociedades
cooperativas. A leitura do art. 10, incisos I a VI da Lei 10.833/2003 explicita atrito entre a
Medida Provisória e o § 12, art. 195 da Conslituição Federal, in verbis:

A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do cBput,
serão não-cumulativas.

Ocorre que as pessoas jurídicas mencionadas no citado art. da Lei 10.83312003 não,
compõem setores especificas da atividade econômica. mas tipos jurídicos presentes em
todos os setores. Desta forma, na prâtíca, a Medida Provisória, ao estabeiecer o regime de
não cumulatividade da contribuição para PISiPASEP - Importação e da COFINS 
Importação, não distinguiu somente os setores da atividade econômica contemplados, mas
criou situaçôes distintas dentro de cada setor, e.is que alguns tipos juridicos nela inseridos
se beneficiarão de créditos tríbutários e outros não, com evidentes repercussões
concorrenciais.

Note-se que no caso da 10.833/2003. os tipos jurídicos não SUjeitos às regras da náo
cumulatividade possuem uma alíquota menor do que aqueles que a elas estão sujeitos. A
diferença é de tal ordem que, de forma geral. o tributo devido num caso equivale ao devido

Ino outro. Na MP 164 isso não ocorre. Ou seja, todos terão a mesma alíquota, mas alguns,

I
independentemente do setor da atividade econômica em que se insira, gozarão de créditos
tributários. Outros, não. Tal fato não encontra amparo no § 12 do art. 195 da Carta de
Outubro.

A situação é grave. considerado que, dentre os que não gozarão dos créditos tributários, se
encontram as micro e e uenas em resas o tantes do SIMPLES e as sociedades

cooperativas. Por isso. elas sofrem. no caso da COFINS· Importação da contribui o
pertinente para o PISiPASEP, discriminação negativa que afeta a capacidade competitiva
das mesmas em claro desestimulo, contrariando frontalmente a ordem constitucional, que
determina justamente o fomento e o apoio ao cooperativismo e às micro e pequenas
empresas.

PARLAMENTAR

Brasília, 04 de fevereiro de 2004.
Deputado R~S~f- PT/GO
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TEXTO / JUSTIFICAÇAO

A';!- 9° São isentas das contribuições de que trata o art. 10 .

I - As impoltações realizadas:

d) pelas pessoas Jurídicas de que trata o altigo 10. incisos i a Vi, da Lei nO 10.833,
de 29 de dezembro de 2003

JUSTIFICATIVA

Impõe-se a concessão da isenção para as pessoas jurídicas que estão fora das regras. da
não cumulatividade da COFINS. em espéCial as optantes pelo SIMPLES e as sociedades
cooperativas. A leitura do art. 10, incisos I a VI da Lei 10.833f2003 explicita atrito entre a
Medida Provis6ria e o § 12, art. 195 da Constituição federal, in varo!s:

A lei definirá os setores de atividade econõmica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos 1, b; e IV do caput,
serão não-cumulativas.

Ocorre que as pessoas juridicas mencionadas no citado art. da Lei 10.83312003 não
compõem setores específicos da atividade econômica, mas tipos ;\.Irídicos presentes em
todos os setores. Desta forma, na prática, a Medida Provisória, ao estabelecer o regime de
não cumulatividade da contribuição para PIS/PASEP - Importação êda COFINS •
Importação, não distinguiu somente os setores da atividade econõmica contemplados, mas
criou siluaçõesdistintas dentro de cada setor, eis que alguns tipos jurídicos nela inseridos
se beneficiarão de créditos tributários e outros não, com evidentes repercussões
concorrenciais. i'

Note-se que no caso da 10.833/2003, os tipos jurídicos' não Sujeitos às regras da não
cumulatividade possuem uma alíquota menor do que aqueles que a elas estão sujeitos. A
diferença é de tal ordem que. de forma geral, ° tributo devido num caso equivale ao devido
no outro. Na MP 164 isso não ocorre. Ou seja, todos terão a mesma alíquota, mas alguns,
independentemente do setor da. atividade econômica em que se. insira, gozarão de créditos
tributários. Outros, não Tal fato não encontra amparo no § 12 do art. 195 da Carta de
Outubro.

A situação é grave, considerado que, dentre os que não gozarão dos créditos tributários, se
encontram as micro e cecuenas empresas (optantes do SIMPLES) e as sociedades

~6- 'a~
cooperativas. Por isso, elas sofrem, no caso da COFINS - Importação da contribuiçã~

pertinente para o PIS/PASEP, discriminação negativa que afeta a capacidade competitiva
das mesmas em claro desestimulo, ecntriando frontalmente a ordernconslitucional, que
determina justamente o fomento e o apoio ao cooperativismo e às micro. e pequenas
empresas.

Brasília-DF
PARLAMENTAR,.,

I
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5. L SnbSlitntivo global

Alínea
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Artigo I Parágrafo I Inciso
TEXTO I JUSTIFICA ÃO

Em~nda à Medida Provisória nO 164. de 29 de ja'leiro de 2004: que "Dispõe
sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Contnbuição para of=inanciamento da Seguridade
Social incidentes sobre a importação de bens e serviços, e dá outras providências",

Acrescente-se uma alínea d, no inciso I do artigo 9', da Medida Provisória 164, de
2004 com a seguinte redação:

Art. 9°, , ..
1- .
d) as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no

lucro presumido ou arbitrado.

JUSTIFICAÇÃO

o art. 10 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, bem como o artigo
8° da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002. mantêm respectivamente.
para a COFINS e PIS/PASEP os critérios de cobrança das contribuições
desconsiderando-se os aspectos da cumulalividade, mal;ltendo as
alíquotas antigas. Ao se instituir contribuiçõES sociais sobre bens
importados as empresas com regime tributário com base no lucro
presumido ou arbitrado não poderão valer-se dos créditos decorrentes da
cobrança não cumulativa. onerando-as. com relação àquelas com
apuração do lucro real.

Com o objetivo de se manter a equivalência contributiva nas
empresas com diferentes formas de apuração do imposto de renda,
torna-se necessário isentar as empresas jurídicas tributadas pelo imposto l
de renda com base no lucro presumido das contribuições de PIS/PASEP I

L __e_d_8_C_O_F_1N_S_s_o_b_re_im_p_o_rt_a"",ç""õ""e-,.s",,'==- 1

PARLAMENTAR
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PROJETO DE LEI NO : MP 164/2004

AUTOR: DEPUTADO EDUARDO VALVERDE PT/RO

Inclui a alínea h, no Inciso II do
Artigo 90

TEXTO:

Inclui a alínea h, no Inciso II do Artigo 90

h- Importação de matéria prima, partes, peças, componentes destinados à
fabricação de aparelhos locomotores e próteses diversas, destinados a
portadores de necessidades especiais, quando importadas por entidades
beneficentes reconhecidas como de utilidade pública.

JUSTIFICAÇÃO

A isenção tributária pretendida para o objeto em epígrafe, visa assegurar o
pleno exercíciO dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de
deficiência e sua efetiva integração social, impedindo o aumento dos custos
das próteses e aparelhos locomotores devido à incidência do tributo na
importação de peças, partes e componentes destinados à sua fabricação.

Sala de Sessões, 04 de fevereiro de 2004.

DEE~~'pJ,,~~/e..o
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USO. EXCLUSIVO DA COMISSÃO
PROJETO DE LEI NO

MP 164/2004

I COMISSÃO DE

jpública.

PARTIDO UF PÁGINJ

AUTOR: DEPUTADO EDUARDO VALVERDE PT RO Dl/Dl
..

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Inclui a alínea h, no Inciso II do Artigo 9°

h- Importação de matéria prima, partes, peças, componentes destinados à fabricação c
\aparelhos locomotores e próteses diversas, destinados a portadores de necessidadl
~speciais,quando importadas por entidades beneficientes reconhecidas como de utilidac

~

URA PARLAMENTAR

OlF 1&2./2.0.:;) 'f
DATA

USTIFICATIVA

isenção tributária pretendida para o objeto em epígrafe, visa assegurar o pler
xercícío dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e Sl

fetiva integração social, impedindo o aumento dos custos das próteses e aparelhl
rocomotores devido à incidência do tributo na importação de peças, partes

omponentes destinados à sua fabricação.
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alíneaInciso

3. O m<>diflCllÚ"II

Página I I Artigo Parágrafo
TEXTO I JUSTIF1CACÃO

Acrescente-se ao inciso 11 do art. 9° a seguinte alinea ")":

"Art. 9° sto isentas das contribuições de que trata o art I".

(...)

li - as hipóteses de:

(...)

I) importação de livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, de que trata o art. 150,
VI, d. da Constituição Federal."

Justificativa

Nos temos da Medida Provisória,a incidência da COFINS e da contribuição para o PISlPASEP
recairá, inclusive, sobre a importação de livros, jamais, periódicos e papel destinado a sua impressão.

Tais produtos, historicamente, vêm sendo objeto de imunidades constitucionais como fornta de garantir
a plena liberdade de informação e opinião, sem qualquer embaraço que possa ser criado neste sentido.
Ora, dar-lhes imunidade de impostos, mas pennitir que, quando de sua importação, sejam taxados
através de contribuições sociais, toma inócuo o princípio, ficando sem sentido a desoneração
constitucional do art 150, VI, d.

A isenção desses produtos de cultura e de manifestação do. pensamento nãO colide com o espírito que
norteou a Medida Provisória 164 uma vez que, em relação a eles, não cabe cogitar de equalização em
face dos produtos nacionais.

A Medida Provisória estabelece, ainda, tratamento completamente descabido, que produzirá forte
impacto tributário nas importações das empresas jornalísticas'que serão oneradas com W % de PIS e
COFINS sobre produtos importados, sem direíto a utilização de crédito.

A presente emenda visa assegurar e manter a total desoneração de tributos sobre livros, jomais,
periódicos e papel destinado a sua impressão, evitando, assim, o aumento do custo final de produtos
com finalidades informativas, culturais e educativas de extrema importância para a formação de nossa
cidadania e da integração cultural. I

PARLAMENTAR I1

Deputado Marcus Vicente In ~1VAN/
.,...-rtj 'lC./'" ~v~

""'" v
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EMENDA ADmVA À ME'DIDA PROVISÓRJIA 164

Acrescente-se o inciso III ao Art, 9",

"m - as importações de insumos agropecuários, máquinas e implementos agrícolas e
material genético animal e vegetal.",

JUSTIFICAÇÃO

I se mantida a COI"IIJilI.riQ do PISlPASEP e da COFINS na importação de ilsumos agropecuários,

principamonIe fertiizarlt8s e defensiyos, haverá eIeYação no custo do produção dos aIirJ81kls agropecuários. O

repasse nos preços dos afimentOS decooente da eIEMJção tia carga lribtllilria poderá aumentar a inIlaçl10 e reduzir a

renda do trabalhador. A reforma l:ribulária deve COIISidenJr o objeIi'.o de reduzir a carga fiscal nos aIimEIntOS,

proaldimento este adotado ro Senado na PEC da refonna tl'ibutáriaque concedeu ba~melllo dif8nJràldo em

relação 80 ICMS, estabelecendo a' isenção para operações com gêneros alimenticios de primeira l1OCIJSSiàade.

com energia elétrica de baixo consumo, com insumos~, i'lClusive com material reprodutivo d!lstinado

ao malhoramento genético animal e vegetar .

- '\r ....·t

~ ~

IDATAJ2i!JWJ2<L

.
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1I OSupressivI

Página

2. OsubstitutivI

Art 9°

J. O modificativa 4.181 aditiva

Parágrafo Inciso JIl
TEXTO I JllSTIFICACÃO

s. O Substitutivo global

Alínea

Acr~cente-se O inciso m ao Art. 9.°.

"Art. 9. o .

111 - as importações de insumos agropecuários. máquinas e implementos
agrícolas e material genético animal e vegetal..,

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PISIPASEP e da COFINS na importação de insumos
agropecuários. principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação no custo de
produção dos alimentos agropecuários. O repasse nos. preços dos alimentos decorrente da
elevação da carga tributária poderá aumentar a inflação e reduzir a renda do trabalhador. A
reforma tributária deve considerar o objetivo de reduzir a carga fiscal nos alimentos,
procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária que concedeu tratamento
diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a "isenção para operações com gêneros
alimentícios de primeira necessidade, com energia elétrica de baixo consumo, com insumos
agropecuários, inclusive com material reprodutivo destinado ao men1'oramento genético
animal e vegetal".

(
( ARLAMENTAA f.
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Inclua-se ao artigo 9° da Medida Provisória 164, de 29 de janeiro de
2004, o seguinte inciso 111:

Art. 9°....

I - .

11 - .

111 - Nas importações realizadas por pessoa jurfdica industrial, das
matérias-primas e materiais de embalagem relacionados no Anexo Único, da
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com exceção daqueles a que se
refere o artigo 51 desta mesma lei, destinados exclusivamente a emprego na
fabricação dos produtos de que trata o art. 49, da mencionada Lei na
10.833/03.

Justificativa

Ao instituir a tributação pelo PIS/COFINS nas importações de insumos
efetuadas pelas indústrias nacionais, fabricantes das matérias-primas e
materiais de embalagem relacionados no Anexo Único da Lei na 10.833/03, a
MP desconsiderou o importante fato de que as vendas de tais produtos são
tributadas à alíquota zero pelas referidas contribuições, em virtude da
sistemática monofásica criada pelos artigos 49 e seguintes da citada Lei na
10.833/03.

Assim, considerando que as empresas descritas no art. 49 da Ler nCl~

10.833/03, optantes pelo Regime Especial a que se refere o art. 52 da mesma
lei, poderão importar os mesmos insumOs, com direito ao respectivo crédito
(art. 17, § 1°, da MP), e, ao meSmo tempo, não terão direito a crédito quando
adquirirem tais insumos no mercado interno, tal fato certamente 'inviabilizará
este setor da indústria nacional, que terá seu custo drasticamente onerado.
Ora, a redação atual da MP privilegia a indústria estrangeira em detrimento da
indústria nacional.

Ante o exposto. a inclusão do dispositivo proposto visa ajustar os termos
da MP ao objetivo contido em sua própria Exposição de Motivos, qual seia, o
de conferir "tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços produzidos
internamente e os importados".

Acrescente-se que o atual texto da MP, ao tratar dos setores sujeitos à
tributação monofásica (automotivo e farmacêutico, dentre outros) buscou
neutralizar ou atenuar os efeitos da tributação dessas contribuições, de forma
tal a estabelecer tratamento isonômico entre as indústrias nacionais e
estrangeiras. Tal medida, contudo, somente não foi adotada em relação às
industrias do setor de cervejarias e refrigerantes.

Este fato revela, sem dúvida alguma, que houve uma grave falha na
redação original da MP, falha esta que deve ser corrigida pela inclusão do
dispositivo ora proposto, sob pena de, repita-se. a MP não cumprir com o seu
próprio objetivo, de não prejudicar a indústria nacional."

Sala de Sessões

/;7/); ."lf .
Senador Eduardo ~.~razzoSOPIiCV
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2. substitutiva

Artigo

J.modifiuliva

I Parágrafo I

.1; aditiva

Inciso alínea

Acrescente-se O inciso 111 ao Art, 9°.

"m - as importações .de insumos agropecuários, máquinas e implementas
agrícolas e material genético animal e vegetaL".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS na importação de
insumos agropecuários, principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação
no custo de produção dos alimentos agropecuários. O repasse nos preços dos
alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a inflação e
reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de
reduzir a carga fiscal nos alimentos, procedimento este adotado·no Senado na PEC
da reforma tributária que concedeu tratamento diferenciado em relação ao ICMS,

estabelecendo a " isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira
necessidade, com energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários,
inclusive com material reprodutivo destinado ao melhoramento benético animal e

vegetal" .

: I
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EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA 164

Acrescente-se o inciso III ao Art. 9°.

"III - as importações de insumos agropecuários, rr áquinas e implementos agrícolas e
material genético animal e vegetal.".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS n8 importação de insumos agropecuários,

principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação no custo de produção dos alimentos agropecuários. O

repasse nos preços dos alimentos decorrente da eievação da carga IribLtária poderá aumentar a inflação e reduzir a

renda do trabalhador. A reforma tribU!âria eleve considerar o objetiv:l ele reduzir a carga fiscal nos alimentos.

procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária· que concedeu tratamento diferenciado em

relação ao ICMS. estabelecendo a' isenção para operações com gêlleros alimentícios de primeira necessidade.

com energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários, itclusive com material reprodutivo destinado

ao melhoramento genético animal e vegetal" .

ASSINATURA

DATA ~2r:--t
~ -----...,--E-SL-/-C-P-D--E-M-E-ND-A-S9-S-.D-O-C-...-



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARAb6s bEPUTADOS Sexta-feira 13 05679

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
L---__-----------'-__~L

MPV-164

00053

DATA PROPOSICÃO 1

-----------
r----------f--:A::uro=R:---'f----------"'--- ..---I N'PllON'11!ÁRlO 1--,

I I ! I

1 - SUPRESSIVA 2 - SUBsntUlVA 3 • MODlFlCAUVA S - SUBST1TU11VO GLOBAL

EMENDA ADITIVA À MEDIDA PROVISÓRIA 164

Acrescente-se o inciso m ao Art. 9°.

"IIl - as importações de insumos agropecuários, máquinas e implementos agrlcolas e
material genético animal e vegetaL".

JUSTIFICAÇÃO

se mantida a contribuições do PISlPASEP e da COFINS na importação de insumos~.

principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação no custo de produção cios alimentos 8Ql......rios. O

repasse nos preços dos alimentos deoorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a inflaçlo. reduzir a

renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de reduzir a carga fiscal nos almantos,

procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária que concedeu f(atamento diferenciBdo em

re\açêo ao ICMS. estabelecendo a' isenção para operações corngêneros alimentícios de primeira .....itlade.

com energia elétrica de baixo consumo. ,com insumos agropecuários. inclusive com material reprodutivo destinado

ao melhoramento genético animal e vegetal" .

ASSINATURA

DATA_/__/_

,:r'IIII~I! illlmll,lilllllllll: 1,li'
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EMENDA ADITIVA AMEDIDA PROVISÓRIA 164

Acrescente-se o inciso IH ao Art. 9°.

"UI - as importações de insumos agropecuários, máquinas e implementos agrícolas e
material genético animal e vegetaL·'.

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS na importação de insumos agropecuários,
principalmenle fertilizantes e defensivos, havera elevação no custo de produção dos alimentos agropecuários. O
repasse nos preços dos alimentos decorrenle da elevação da carga tributária poderá aumentar a inflação e reduzir a
renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objelivo de reduzir a carga fiscal nos alimentos.
procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária que concedeu triltamento diferenciado em
relação ao ICMS. estabelecendo a "isenção para operações com gêneros <,Iimentieios de primeira necessidade.
com energia elétrica de baixo consumo, com insumos.agropecuár.' .' clusite com material reprodutivo destinado
ao melhoramento genético animal e vegetal" J

ASSINATURA

DATA . í------
ESLfCPD-EMENDAS98.DOC
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(à MPV n° 164, de 2004) 00055

Suprima-se o §4° do art. 15 da Medida Provisória n° 164, de 29 de
janeiro de 2004.

JUSTIFICAÇÃO
As contribuições ora instituídas sequer deveriam incidir sobre a

importação· de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda
ou à prestação de serviços_

o Brasil passa por uma fase de terrível dependência externa e a
unanimidade dos estudiosos ressalta que apenas o rápido e substancial
crescimento das exportações pode proporcionar algum alívio nos próximos anos.
Isso implica dar, ao. empresariado nacional, condições de concorrência no
mercado globalizado, tanto em termos de qualidade· quanto de preço. Nesse
contexto, a importação de bens de produção é um itemultra-sensíveI, ligado à
conquista de padrões de qualidade ede produtividade compatíveis com a
concorrência internacional.

E, se o mercado é globalizado, o raciocínio vale para o mercado
interno. Não é por acaso que todos clamam por uma política.indlllstriaI.

Verdadeiro absurdo, portanto, que as importações de bens de
capital sejam oneradas em mais de dez por cento com a incidência das novas
contribuições.

A medida provisória supostamente tenta atenuar a rudeza da
incidência permitindo o crédito do valor pago na importação. Contudo,
determina que a apropriação desse crédito se faça ao longo de toda a vida Útil do
bem, à medida que for feita sua depreciação.

Ora, esse crédito diluído em dez, quinze, ou vinte anos não passa de
um engodo, em termos econômicos. A empresa é brutalmente onerada na
aquisição dos bens de produção de que necessita para modernizar-se e somente
vai recuperar totalmente as contribuições pagas quando o equipamento
transformar-se em sucata, anos e anos após.

A desoneração do investimento produtivo é um imperativo para a
inserção brasileira no mercado mundial e para a superação de suas dificuldades.

Repetindo: não deveria, sequer, haver a incidência. Mas,havendo.
que o crédito integral seja imediato.

SalaMo.mi~.n

sena~lf'~És
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Página Art. 15 t § 3." I Inciso Alínea

Dê-s~ ao § 3.° do art. 15 da presente Medida Provisória a seguinte redação:

·'Art. 15 .

§ 3. <> O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 2." das Leis n. <> 10.637. de 2002, e n." 10.833, de 2003, e
naforma regulamento desta Lei. "

JUSTIFICAÇÃO

o art. 15 trata do crédito relativo às contribuições pa;~as na importação.
O § 3." dispõe que "o crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
aliquotas previstas no art. 20 das Leis nos 10,637, de 20C2, e /0.833. de 2003. sobre o valor
que serviu de base de cálculo das contribuições de que tral?! esta Medida Provisória, acrescido
do valor das próprias contribuições e. quando integral/te do cusro de aquisição. de IPI
vinculado à importação" (grifo nosso).

O texto assinalado suscita dúvidas quanto ao valor do crédito ao detenninar que será
apurado pela aplicação das alíquotas previstas sobre o vaI< !f Que serviu de base de cálculo das
contribuições de que trata esta Medida Provisória - "o 'Jalor aduaneiro~que servir ou que
serviria de base para () cálculo do imposto de importação. acrescido do montante desse
imposto. do Imposto sobre Operações Relarivas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de TranspOrTe Interestadual e ln'ermunicipal e de Comunicação 
ICMS devido e do valor das próprias conrribuições" -- acrescido do valor das próprias
contribuições, levando ao entendimento de que o valor a ser apropriado será o valor das
contribuições recolhidas por ocasião do registro da dedaração de importação mais esse
próprio valor.

A emenda propõe nova redação ao parágrafo fixando que os créditos serão apurados na
foooa das Leis nOs 16.637/02 e 10.833103. bem como na fcnnade reguiamento da presente lei.
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TEXTO I JUSTIFICACÃO

5. ti Subatitutivo global

Alínea

Dê-s~ ao § 4.0 do art. t5 da presente Medida Provisória a seguinte redação:

"Ar!. 15 .

§ 4. o Na hipótese do inciso V o crédito será determinado mediante a
aplicação das alíquotas referidas no § 3. o. sobre o valor da depreciação ou
amortização na data de pagamento ou entrada do bem importado. "

JUSTIFICAÇÃO

A emenda faculta que o ressarcimento dos valores dos encargos de depreciação e
amortização sejam realizados na data de pagamento ou entrada do bem importado.

..

PARl.AMENTAR

I I
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TEXTO I JUSTIFICA Ao

Substitua-se- o seguinte Art. 16 constante da MP 164/04:

"Art. 16. Ressalvado o disposto no art. 17, é vedada a utilização do crédito de que

trata o art. 15 nas hipóteses referidas DOS incisos UI e IV do § 3° do art. 10 e DOS incisos I, lI,

m, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI do art. 8° da Lei n° 10.637, de 2002,e nos incisos I1I e IV

do § 3" do art. l° e nos incisos I, n, m, TV, V, Vll, VllI, IX, X, XI, XII, Xlll, XIV e XV do

art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003."

JUSTIFICATIVA

As sociedades cooperativas, nos termos da redação da presente Medida Provisória,

foram excluídas da possibilidade de descontar créditos nos termos do al't. J5 desta Medida

Provisória

Assim, cria-se um ambiente de patente injustiça entre as sociedades cooperativas e

pessoas jurídicas que podem se utilizar destl;: crédito.

O objetivo desta eml;:nda é colocar as cooperativas no mesmo paràml;:tro dI;:

tratamento dispensado às empresas mencionadas no art. 15 da Medida Provisória 164/04, ou

seja, farão o recolhimento das contribuição, mas também poderão fazer o creditamento dos

valores recolhidos a título de PIS/PASEP-importação e COFINS-importação. Assim, o

tratamento realmente fica isonômico, não havendo diferenças entre sociedades cooperativas e

as demais empresas sujeitas ao regime da não-cumulativídade. Em outros termos, as
cooperativas deixam de ser penalizadas em decorrência da tributação sem direito ao crédito

I:"';:"~õ~ poc ,.,~~. o '"' ~'á" ,,"«ondo '=.~-'" "'"

PARLAMENTAR

------y( 5' Qa",L :-J
D~.~~ilvestri

PP PR
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j Pêgina 01 do 02 I· I Art. 21 I Parágrafo I Inciso Alínea
TEl!:TO!JI'STlflCA Ao

Dê-s'!: ao art. 21 da presente Medida Provisória a seguinte. redação:
"Art. 21. Os arts. 3.". -19. 51 e 53 da Lei n. c 10.833. de 2003, passam a

vigorar coma seguinte redação:
"Art. 3. c ..

§ I." , .
Ill- dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados

nos incisos Vi e fI! do capul· incorridos na data de registro 011 aquisição dos
mesmos.

Art. 49, As contribuições para o PiS/PASEP e a COFINS devidas pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à índustrialização dos
produtos class{ficados nas posições 22.02,22.01. e no código 2106.90.10 Ex
02, todos da TIP!. aprovada pelo DecrelO no-l.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da venda destes
produtos, respectivamente, com a aplicação das alíquotas de 2,5%. (dois
inteiros e cinco décimos por cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por
cento).

.......................... .."(NR}
"Ar/. 51. As receitas decorremes da venda de embalfilgens, pelas

pessoas jurídicas indusrriais e pelos importadores. destinadas ao
envasamento dus produtos relacionados no un. -19. /icam Slljl!itus ao
recolhimemo da contribuição para o PIs/PASEP e da COFINS fixadas por
unida"''!..4.e.p.r.o.d.'!.to.,.~e~p'e.ct.!vamenIe.em-

1/1 - embalagens de vidro não rerornaveis classtficadas na código
7010,90.21 da TIP!, paro refrigerantes ou cervejas: RS 0,0294 (duzentos e
noventa e quatro décimos de milésimo do real) e R$ 0,1360 r'cemo e trinta e
seis milésimos do real), por litro de capacidade nominal de ellvasamenlO da
embaíaf(em final.

...................................... " (NR!
"Art, 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para

redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os quaj.~ poderão ser
alterados para mais ou para menos, ou extintos. em relação aos produtos ou
sua utilização, a qualquer tempo. " (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Não se justifica que o ressarcimento do valor efetivamente pago, em uma única parcela.

por ocasião da importação. ocorra ao longo do tempo, em prestações mensais, em razão de:
a) contradizer o recém adotado princípio da não-cuIDulatividade dascontribuições para

o PIS e o PASEP;
b) contrariar dispositivo constitucional de redução do impacto tributário sobre a

aquisição de bens de capital (art. 153, § 3.", IV da Constituição Federal), que teve
como primeiro alo o Decreto n,· 4.955, de 2004, reduzindo a incidência do IPI sobre
bens de capital; e

c) elevar o custo dos investimentos. desestimulando a geração de empregos, a
modernização e ampliação dc setores produtivos, reduzir o capital de giro das
empresas impelindo-as a recorrer o mercado financeiro. arcando com elevadas taxas
'Í." juros. o que corrói a competitividade das empresas brasileiras, em especial as de
pequeno e médio pane.
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I Parágrafo I Inciso
TEXTO I JUSTIFICAÇÃO

5. OSub.titut;vo globa\

Alínea

Dê-s~ nova redação ao art. 21 da presente Medida Provisória:

"Art. 21. Os arts. 3. ~ 49,51 e 53 da Lei 11. o 10.833. de 2003 e o art.' 3, o da Lei n." 10.637, de
30 de dezembro de 2002. passam a vigorar com a seguinte redação:

(Lei 10.833)
"Art. 3. o Do valor apurado na forma do art. 2. o a pessoa juridica poderá descontar créditos

calculados em relação a:

§ 5. o Sem prejuizo do aproveitamento dos créditos apurados naforma deste anigo, as pessoas
jurídicas, poderão deduzir da COFINS. devida em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no capu; deste artigo. adquiridos de pessoas
físicas residenles no Pais. "

(Lei 10.637)
"ArE. 3. o Do valor apurado na forma do art. 2." a pessoa juridica poderá descomar créditos

calculados em relação a.'

§ la. Sem prejuízo do aproveilOmemo dos créditos apurados naforma deste artigo, as pessoas
jurídicas. poderão deduzir doa contribuição para o P/S/P.tSEP. devida em cada periodo de
apuração. crédito presumido. calculado sobre o valor dos bem e serviços referidos no caput deste
artigo. adquiridos de pessoas físicas residenJes no Pais. "

..
.n;STIFICAÇÃO

As Leis J0.833. de 29 de dezembro de 2003 e 10.637. de 30 de dezembro de 2003, definem um
elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédito presumido respectivamente,
para a contribuição da COFINS e para o PISIPASEP. nas compras da agroindústria quando realizadas
com as pessoas físicas .. A listagem original definida na Lei e.>lclui diversos produtos agropecuários
impondo desvantagens tributárias à sua comercialização. f'entre os produtos que não foram
amparados podemos citar o algodão. sisaJ. rami, juta, flores, etc.

Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuários tratamento
tributário equânime a o setor.

P RLAMENl"AR

~v1f~ ~ ri I'-- -\:r--'r.-- ,
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TEXTO I JUSTIfiCA ÃO

Dê-~ nova redação ao artigo 21 da MP 164. acrescentando-se o incisoIlI ao art. 3° da Lei
n" 10.485, de 3 de julho de 2002 e o inciso IV ao Art. 6° da Lei 10.833. de 29 de dezembro de
2003.

"Art.2I.
(Lei 10.485)
Art. J.o ..

lI] - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia
elétrica de baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo
destinado ao melhoramento genético animal e vegetal. e de medicamentos de uso
humano.

(Lei 10.833)
Art. 6.° .

IV - vendas de gêneros alimenticios de primeira necessídade. de energia
elétrica de baixo consumo. de insumos agropecuários. inclusive material reprodutivo
destinado ao melhoramento genético animal e vegelal • e de medicamemos de uso
humano".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos
agropecuários, principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação no custo de produção
de muitos alimentos agropecuârios. O repasse nos preços dos alimentos decorrente da elevação da
carga tributária poderá aumentar a inflação e reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária
deve considerar o objetivo de desonerar de tributos os alimentos, procedimento este adotado no
Senado na PEC da refonna tributâria que concedeu tratamento diferenciado em relação ao ICMS,
estabelecendo a "isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira necessidade, com
energia elétrica de baixo consumo. com insumos agropecuários, inclusive com material
reprodutivo desrinad~ relhoramento genético animal e vegetal".

(1/ PARLAMENTAR
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TEX.O I JUSTlHCA ',\0

Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se o inciso 11I ao
art. 3° da Lei nO 10.485, de 3 de julho de 2002 e o inciso IV ao Art. 6° da Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

"11I - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia
elétrica de baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo
destinado ao melhoramento genético animal e vegetal , e de medicamentos de uso
humano",

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia
elétrica de baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo
destinado ao melhoramento genético animal e vegetal , e de medicamentos de uso
humano".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos
insumos agropecuários, principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação
no custo de produção de muitos alimentos agropecuários. O repasse nos preços dos
alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a inflação e
reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de
desonerar de tributos os alimentos, procedimento este adotado no Senado na PEC
da reforma tributária que concedeu tratamento diferenciado em relação ao ICMS,
estabelecendo a" isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira
necessidade, com energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários,
inclusive com material reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e

vegetal" .

PARLAMENTAR
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se o inciso III ao art, 3° da Lei n°
10.485, de 3 de julho de 2002 e o inciso IV ao Art. 6° da Lei 10,833, de 29 de dezembro de
2003.

"'UI - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal c vegetal, e de medicame~1tos de uso humano",

"'IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuários,
principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação no custo de produção de murtos alimentos
agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a
inflação e reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar objetivo de desonerar de tributos
os alimentos. procedimento este adotado no Senado nÇ! PEC da refonna -butária que concedeu tratamento
diferenciado em relação ao ICMS. estabelecendo a "isen -o para o açõ m gê alimentícios de Primeira
necessidade, com energia elétrica de baixo co su o, com ' sumos opecu rios, inclusive com material
reprodutivo destinado ao melhoramento genético a i I e aget ",

ASSINATURA

DATA_,_/_

ESL/CPD-EMENDAS98.00C
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se o inciso III ao art. 3° da Lei na
10.485, de 3 de julho de 2002 e o inciso IV ao Art. 6° da Lei 10.833, de 29 de dezembro de
2003.

"ID - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano".

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano".

.ruSTlFICACÃO

IESUCPD-EMENDAS98.DOC

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuários,

principalmente fertiliZantes e defensivos, haverá elevação no (lJsto de produção de muitos alimentos..
agropecuários. O repasse nos preços'dos alimentos decolTlilnte da ele\ ação da carga tributária podera aumentar a

inflação e reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve co 'lsiderar o objetivo de desonerar de tributos

os alimentos. procedimento este adotado no Senado na PEC da rdorma tributária que concedeu tratamento i
diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a" isenção para operações com gêneros alimentrcios de primeira i

I
necessidade, com energia elétrica de baixo consumo. com insumos agropecuários, inclusive com material I

,-;:re:prod=:UÜVO:'=d:es=tin:a:ào=a:o:m:e:lh:o:ra:m:e:n:to:
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164. acrescentando-se o inciso UI ao art. 3° da Lei n°
10.485, de 3 de julho de 2002 e o inciso IV ao Art. 6° da Lei 10.833, de 29 de dezembro de
2003.

"m - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhommento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano".

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuários.

principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação no custo de prOduçã,? de muitos alimentos

agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a

inflação e reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de desonerar de tributos

os alimentos. procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária que concedeu tratamento

diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a" isenção para operações com gêneros alimentícios de primeira

necessidade. com energia elétrica de baixo consumo. com insumos agropecuários, inclusive com material

reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal"

DATA I I------
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se O inciso IV ao Art. 6° da Lei I
10.833, de 29 de dezembro de 2003. I

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de )
baixo consumo, de insumos agropecuários. inclusive material reprodutivo destinado ao I
melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano". I

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PISlPASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuários,

principalmente fertilizantes e defensiVos. haverá elevação no ctlSto de produção de muitos alimentos

agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos d600rrente da eIeY8ção da carga tributária poden\ amentar 8

infIaçlkl e reduzir a renda do lnIbaIladoI. A refOrma tJibuIária deve considerar o objetivo de desonenir de lritIutos

os alimentos, procedimento este adotado no 5enado na PEC da refolma tributária que concedeu tT'8blmento

diferenciado em relação ao ICMS. estabelecendo a' isenção para operações com gêneros alimentlcios de primeira,
necessidade, com energia elétrica de baixo consumo. com insumos agropecuátios. inclusive com material \'

reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal" ,

I

DATAQY /OJ/.Q2.
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4. aditiva

Inciso alrn..

Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se o inciso IV ao
Art. 6° da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia
elétrica de baixo consumo, de insumos agropecuários, •inclusive material reprodutivo
destinado ao melhoramento genético animal e vegetal , e de medicamentos de uso
humano".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos
insumos agropecuários, principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação
no custo de produção de muitos alimentos agropecuários. O repasse nos preços dos
alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a inflação e
reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de
desonerar de tributos os alimentos, procedimento este adotado no Senado na PEC
da reforma tributária que concedeu tratamento diferenciado em relação ao ICMS,

estabelecendo a" isenção para operações com gêneros alimel'ltícios de primeira
necessidade, com energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários.
inclusive com material reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e

vegetal" .

__________:Jff)_R _
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da ,\1P 164, acrescentando-se o inciso IV ao Art. 6° da Lei I

10.833, de 29 de dezembro de 2003.

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao I

melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano",

JUSTIFICAÇAO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuários,
principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação no custo de produção de muitos alimentos
agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a
inflação e reduzir a rendado trabalhador. A refonna tributária devê co Jsiderar o objetivo de desonerar de tributos
os alimentos, procedimento este adotado no Senado na PEC da rdonna tributária que concedeu tratamento
diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a "isenção para oper;tções corn géner~s alimenticios de primeira I
necessidade, com energia elétrica de baixo consumo. com insUm9$ agropecuários. inclusive com material
reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal". I

1\'
jf9
I
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se o inciso IV ao Art. 6° da Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

"IV - vendas.de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal e vegetal , e de medicamentos de uso humano".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuários,

principalmente fertilizantes e defensivos, haverá elevação no custo de produção de muitos alimentos

agropecuários. O repasse nos preços dos atimentosdecorrente da elevação da carga tributária podara aumentar a

inflação e reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de desonerar de tributos

os alimentos. procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária que concedeu tratamento

diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a· isenção para operações com gêneros-elimenticios de primeira

necessidade. com energia elétrica de baixo consumo, com insumos agropecuários, inclusive com material

reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal" .

DATA I I
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Dê--se nova redação ao artigo 21 da MP 164, acrescentando-se o inciso IV ao Art. 6° da Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003.

"IV - vendas de gêneros alimentícios de primeira necessidade, de energia elétrica de
baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material reprodutivo destinado ao
melhoramento genético animal e vegetal, e de medicamentos de uso humano",

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PIS/PASEP e da COFINS incidentes nos insumos agropecuáfios.

principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação no custo de produção de muitos alimentos

agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos decorrente da elevação da carga tributária poderá aumentar a

inllação e reduzir a renda do trabalhador. A reforma tributária deve considerar o objetivo de desonerar de tributos

os alimentos. procedimento este adotado no Senado na PEC da reforma tributária que concedeu tratamento

diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a' isenção para operações com gêneJ;pS alimentícios de primeira

necessidade, com energia elétrica de baixo consumo. com insumos agropecuários, inclusive com material

reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal" ,

DATA I /
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I ASSINATURA r--
I ESUCPD-EMENDAS98.DOC



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05697

MPV-164
00071APRESENTACAo DE EMENDAS

dara I propus;""u

1 Medida Provisórian" 164. de 29 de janeiro de 2004.

.\utor

L.....----j~lJ:LRtv FPffi4
h" do prontuário

1 U Supres.i'.

Págína

2. JJSUbstituthi 8

Artigo Paragrafo Im;íso alínea

I EXl'lI!.l1 snF[(',\í;AII

..
Oê-se nova redacão ao artis~o 21
Art. 21. Os arts. 3°, 49. 51 e-53 da Lei n~ 10.833, de 2003, passam a vigorar com a seguinte
retiaçâo:

"Artigo 3° Do valor apurado na fonna do art. 2" a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a

§ 5" Sem prejuizo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no csput deste artigo, adquiridos
de pessoas físícas residentes no Pais"

JUSTIFICATIVA

o art. 3°, § 5º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. na sua forma origina! define
um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédilQ presumido nas
compras da agroindústria quando realizadas com as pessoas físicas. A listagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agfOpecuânos IInpondo desvantagens tributárias
à sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o
algodão, sisal rami luta flores etc
Com a redação ora proposta estabelece-se a toda os produtos agropecuanos tratamento
tributário equanlfne ao setor.

JJep .llt-eE:RTD PRAG'-i
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Art. 21
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I Parágrafo I Inciso
TEXTO I JUSTIFICA .ÁO

5. O Substitutivo global

Alínea

Art, "21. Os arts. 3.",49. 51 e 53 da Lei n.O 10,833. de 2003. passam a vigorar com a
seguinte redação:

'Art. 3." Do vaZor apurado na forma do art. 2. o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:

§ 5, o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período
de apuração, crédito presumido. calculado sobre o valor dos bens e serviços
referidos no caput deste artigo, adquiridos de pessoas físicas residentes no País"

JUSTIFICAÇÃO

o art. 3.". § 5.° da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na sua fonua original define
um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédito presumido nas
compras da agroindústria quando realizadas com as pes.;oas físicas. A listagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias à
sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o algodão,
sisal, rami, juta, flores, etc. ...

Com a redação ora proposta estabelece-se a todo osprodums agropecuários traramento
rributário equânime ao setor.

PARL~lTAR ~
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSFevereiro de 2004

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS r HPV-164
00073

Sexta-feira 13 05699

04/02/2004

DATA

,.----------jl PROPOSlC.~O

IDispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social c(
:de Formação do Patrimônio. do Servidor, Público e a Contribuição para
110 Financla01enw da Seguridade Social. incidentes sobrc a lmportação de I
, bens e serviços. e da outras providências _. - ;

d PAGINA 6 c:J2'T=J(=H~====~I,=.\R~"=G=R\~f(~'======::::::::"'='c=ls=o=::::'.:I::Ci=:::1=.="-L=ÍN=E.=~==,==
TF'\T() I

I TR:'I:TO I ~n -!t"TIFJ{·.-\~:Ao

I
Dê-se nova redação ao artigo 21
Art. 21. Os arts. 3,49, 51 e 53 da Lei nQ. 10.833, de 2003 e e o art. 3° da lei

!10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte

/

redação:
(lei 10.833)

,"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá
.Idescontar créditos calculados em relação a: ...

; .

I § 5.2 Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo. as pessoas jurídicas, poderão deduzir da COFINS; devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no caput deste artigo, adquiridos de pessoas físicas
residentes no País"
(Lei 10.637) .

"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:

§ 102 Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir doa contribuição para o
PIS/PASEP,devida em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no caput deste artigo,

iadauiridos de pessoas físicas residentes no País"
JUSTIFICArlVA

IAs Leis 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e 10.637. de 30 de dezembro de 2003, definem)d'l'{l"..Ielenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédito presumido
respectillamente, para a contribuição da COFINS e para o PIS/PASEP, nas compras dá'
Iagroindústria quando realizadas com as pessoas fisicas.. A listagem original definida na Lei exclui
j dillersos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias à sua comercialização. Dentre
:os produtos que não foram amparados podemos citar o algodão, sisal, rami, juta, flores, etc.
ICom a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuários tratamento tributário
: equânime a o setor.

I
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TEXTO I JUSTIFICAÇÃO
Il

Dê-se nova redação ao artigo 21
Art. 21. Os arts. 3°, 49, 51 e 53 da Lei n2 10.833, de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação;

"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:

§ 52 Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no caput deste artigo, adquiridos
de pessoas físicas residentes no País"

JUSTIFICATIVA

o art. 3°, § 52 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na sua forma original define
um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de créditO presumido nas
compras da agroindústria quando realizadas com as pessoas fisicas. A listagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias
á sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o
algodão, sisal, rami, juta, flores, etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuários tratamento
tributário equânime ao setor.
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TEXTO .. JUSTIFICAÇÃO

Dê-se nova redação ao artigo 21
Art. 21. Os arts. 3. 49, 51 e 53 da Lei nQ 10.833, de 2003 e e o art, 3° da Lei 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

(Lei 10.833)
"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 2Q a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: ...

§ 52 Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas, poderão deduzir da COFINS; devida em cada periodo de apuração, crédilo
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no caput deste artigo, adquiridos
de pessoas físicas residentes no País"

(Lei 10.637)
"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica poderá descontar créditos

calculados em relação a:

§ 1()l! Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas, poderão deduzir doa contribuição para o PIS/PASEP, devida em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos,nocaput
deste artigo, adquiridos de pessoas fisicas residentes no País"

JUSTIFICATIVA

As Leis 10.833. de 29 de dezembro de 2003 e 10,637, de 30 de dezembro de 2003,
definem um elenco de produtos agropecuários passiveis de recebimento de crédito
presumido respectivamente, para a contribuição da COFINS e para oPIS/PASEP, nas
compras da agroindústria quando realizadas com as pessoas físicas.. A listagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias
à sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o
algodão, sisal, rami, juta, flores. etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuários tratamento

tributário equânime a o ,",0'- ~~
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Dê-se nova redação ao artigo 21

Art. 21. Os arts. 3, 49, 51 e 53 da Lei nº 10.833, de 2003 e e o art. 3° da Lei
10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte
redação:

(Lei 10.833)
"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a; ...

§ 5º Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na
forma deste artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir da COFINS,
devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no caput deste artigo, adquiridos de
pessoas físicas residentes no Pais"

(Lei 10.637)
"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica

podera descontar créditos calculados em relação a:

§ 1Oº Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na
forma deste artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir doa contribuição
para o PIS/PASEP, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviço 3 referidos no caput
deste artigo, adquiridos de pessoas físicas residentes no Pais"

;NSTIFICATIVA
As Leis 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e 10.637, de 30 de dezembro de 2003,
definem um elenco de produtos agropecuários passíveL; de recebimento de crédito
presumido respectivamente, para a contribuição da CCFINS e para o PIS/PASEP, '
nas compras da agroindústria quando _realizadas com as pessoas físicas. . A

Ilistagem origina! definida na lei exclui diversos prod\lOs agropecuários impondo
desvantagens tributárias à sua comercialização. Dentre, os produtos que não foram

, amparados podemos citar o algodão, sisa!, rami, juta, fio 'es, etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todo ::>s produtos agropecuários
tratamento tributário equânime a o setor.
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP ((í4:

IArt. 21. O art. 3° da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e os arts. 49, 51
ia 53 da Lei n2 10.833, de 2003 passam a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:

§ 1()!l Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir da contribaição para o
PIS/PASEP, devida em Célda período de apura~ão, crédito presumidcf;'

Icalculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no caput deste artig~,

adQuiridos de pessoas físicas residentes no País"
JUSTIFICATIVA

O art. 3°, § 102 da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na sua forma I

original define um elenco de produtos agropecuários passíveis de i
recebimento de crédito presumido nas compras da agroindústria quando I
realizadas com as pessoas físicas. A listagem original definida na Lei I
exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias)
à sua, comercialização. Dentre os produtos que não foram amparadoS

j
l

podemos citar o algodão, sisal, rami, juta, flores, etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todO os produtos!

agro~~áóostraffimen=Fh~ZIGf !
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5. O Substitutivo global

alínea

TEXTO f JUSTIFICAÇÃO

Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164:
Art. 21. O art. 3° da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e os arts. 49, 51 e 53 da Lei nº
10.833, de 2003 passam a vigorar com a seguinte redação:

~Artigo 30 Do valor apurado na forma do art. 2Q a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:

§ 1Q2 Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP, devida em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens é serviços referidos no caput deste
artigo, adquiridos de pessoas físicas residentes no País·

JUSTIFICATIVA

o art. 3°, § 101< da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na sua forma original define
um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédito presumido nas
compras da agroindústria quando realizadas com as pessoas físicas. A 'i~tagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias
à sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o
algodão. sisal, rami, juta. flores, etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuários tratamento
tributário equânime a o setor.
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Inciso alínea

TEXTO t.nJsrmCAÇÃO

..
Dê-se Dova redação ao artigo 21 da MP 164:
Art.21. O art. 3D da Lei 10.637, de 30 de dezembro. de 2002, e os arts. 49, 51 e 53 da Lei nll
10.833. de 2003 passam a vigorar com aseguintere<tação:

"Artigo 3D Do valor apurado na forma do art. 2l! a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:

§ 10º Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas, poderio deduzir da contribuição para o PISIPASEP, devida em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens eserviQOs referidos nocaput
tjeste artigo, adquiridos de pessoas físicas residentes no País·

JUSTIFICATIVA

o art. 3°, § 1Q2 da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na sua forma original define
um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédito presumido nas
compras da agroindústria quando realizadas com .as pessoas físicas. A li5tagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias
à sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o
algodão, sisal, rami, juta, flores, etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuáríos tratamento
tributário equânime a o setor.

;1:111~llilllllllllll'I'[
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Dê-se nova redação ao artigo 21 da MP 164:
Art. 21. O art. 3° da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e os arts. 49.
51 e 53 da Lei nQ 10.833, de 2003 passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Artigo 3° Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:

§ 1cP Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na
forma deste artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP, devida em cada período de apuração, crédito
presumido. calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no caput

i deste artigo, adquiridos de pessoas físicas residentes no País"
I

JUSTIFICATIVA

o art. 3°, § 1oº da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na sua forma original
define um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de crédito
presumido nas compras da agroindústria quando realizadas com as pessoas físicas.
A listagem original definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo
desvantagens tributárias à sua comercialização. Dentre os produtos que não foram
amparados podemos citar o algodão, sisal, rami, juta, flores, etc.
Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuáriosItratamento tributário equânime a o setor.
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TEXTO t JUSTIfiCAÇÃO
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Alinea

Dê.s~ nova redação ao artigo 2ida presente Medida Provisória com a seguinte redação:

··Art. 21. O art. 3.' da Lei n. o 10.637, de 30 de dezembro .de 2002, e os arts.
49, 51 e 53 da Lei 11.' 10.833, de 2003passam a vigorar com a seguinte redação:

'Artigo 3. o Do valor apurado na forma do art. 2.' a pessoa juridica
poderá descontar créditos calculados em relação a:

§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados nafarma
deste artigo, as pessoas jurídicas, poderão deduzir da contr.ibuiÇão para o
PIs/PASEP, devida em cada período de apuraçâo, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no caput deste artigo.
adquiridos de pessoas fisicas residentes no País. '

'.'

JUSTIFICAÇÃO

o art. 3.°. § 10 da Lei 10.637. de 30 de dezembro de 2002. na sua forma original define
um elenco de produtos agropecuários passíveis de recebimento de -crédito presumido nas
compras da agroindústria quando realizadas com as pessoas físicas. A"1istagem original
definida na Lei exclui diversos produtos agropecuários impondo desvantagens tributárias à
sua comercialização. Dentre os produtos que não foram amparados podemos citar o algodão.
sisal. rami, juta, flores. etc.

Com a redação ora proposta estabelece-se a todo os produtos agropecuários tratamento
tributário equânime a o setor.

íi
I PARLAMENTAR 1 I

v v
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I

I

Dê-s~ nova redação ao artigo 21 da MP 164. acrescentando-se o inciso IV ao Art. 6° da
Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003,

"IV - vendas de gêneros alimentícios de prímeira necessidade. de energia
elétrica de baixo consumo, de insumos agropecuários, inclusive material
reprodutivo destinado ao melhoramento genético animal e vegetal e de
medicamentos de uso humano ".

JUSTIFICAÇÃO

Se mantida a contribuições do PISIPASEP e da COFINS incidentes nos insumos
agropecuários. principalmente fertilizantes e defensivos. haverá elevação no custo de
produção de muitos alimentos agropecuários. O repasse nos preços dos alimentos decorrente
da elevação da carga tributária poderá aumentar a inflação e reduzir a renda do trabalhador. A j
reforma tributária deve considerar o objetivo de desonerar de tributos os alimentos.
procedimento este adotado no Senado na PEC da refonna tributária que concedeu tratamento
diferenciado em relação ao ICMS, estabelecendo a "isenção para operações com gêneros
alimentícios de primeira necessidade, com energia elétrica de baixo consumo. com insumos
agropecuários, inclusive com material reprodutivo destinado ao melhoramento genético
animal e vegetal", ..

PARLAMElU....1'(.\
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TEXTO / JUSTIFICAÇAO

Inciso alinea

Art 21. Os arts. 6°, 49, 51 e 53 da Lei nQ 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte I1ldação:

"Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:

I • exportação de mercadorias para o exterior;

11 - prestat;ão de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111- vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02. todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)'e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento) .

..........................................................................." (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

!!!.: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
códi o 7010.90.21 da TIPI, ara refri erantes ou cerve'as: R$
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0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ O, 1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final .

.................................................................... ........ (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos a.rts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

A supressão dos parágrafos do art. 6~ da Lei 10.B33/2003 se impõe para corrigir grave
distorção concorrencíal gerada pelo disposto em seu § 1°, in verbis:

§ 1º Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3º, para fins de:..

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a iegislação específica aplicável à matéria.

Mantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributária relativamente
majorada, já que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributários
gerados na exportação. a serem gozados nas operações ;nternas, ou mesmo compensados

Iem outros tributos. Simplesmente, as sociedades cooperativas e as microempresas, bem
como as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 1é), I a VI da mesma Lei não gozam
deste crédito. Grave é a situação. porque que a CoMtituição Federal manda o.Estado
estimular e fomentar esses tipos jurídicos ora alijados de um incentivo tributário para a
exportação que gera para elas uma desvantagem competitiva no mercado interno.

Em anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrencial
entre a sociedade cooperativa t: a grande empresa. O simples exame da situação deixa
patente que as cooperativas se encontram em clara desvantagem, ainda que realizem as
deduções de base de cálculo que lhes são facultadas.

...
PARLAMENTAR

I
Brasília - DF O

_ 4"'OJV~
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Art. 21. Os arts. 6°, 49, 51 e 53 da Lei nQ 10.833, de 2003, passam a vigorar com a

seguinte redação:

~ A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;

11 • prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111 • vendas a empresa comercial exportadora como fim
específico de exportação.

"Art. 49. As contribuições para o PISfPASEP e a COFINS
devidas petos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente d~

venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2.5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento) .

............................................................................" (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

lli..: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
códi o 7010.90.21 da TIPI, ara ref í erantes ou cerve'as: R$
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0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

A supressão dos parágrafos do art. 6° da Lei 10.833/2003 se impõe para corrigir grave
distorção concorrencial gerada pelo disposto em seu § 1°, in verbis:

.. § 1Q Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3º, para fins de:

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Mantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributária relativamente
majorada, já que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributários
gerados na exportação, a serem gozados nas operações internas, ou mesmo compensados
em outros tributos. Simplesmente, as sociedades cooperativas e as microempresas, bem
como as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 10, I a VI da mesma Lei não gozam
deste crédito. Grave é a situação, porque que a Constituição Federal manda o Estado
estimular e fomentar esses tipos jurídicos oraali}ados de um incentivo tributário para a
exportação que gera para elas uma desvantagem competitiva no mercado interno.

Em anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrencial
entre a sociedade cooperativa e a grande empresa. O simples exame da situação deixa
patente que as cooperativas se encontram em clara desvantagem, ail;lda que realizem as
deduções de base de cálculo que I es são facultadas.

~

IsraSilia-OF ~-
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Art. 21. Os arts. 6°, 49, 51 e 53 da Lei n2 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 6" A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;

Il - prestação de selViços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.

"Art. 49. As contribuiçóes para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nll 4.542, de 26 de dezembrd'de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

............................................................................. (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49. ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

ão retornáveis classificadas no
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código 7010.90.21 da TIPI, para refrigeran:es ou cervejas: R$
0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis mil'!isimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamer to da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizad'J a fixar coeficientes
para redução das aliquotas previstas nos GirtS. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua lltilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

iA supres~ão dos parágrafos do art. 6° da Lei 10.833/:>.003 se impõe para corrigir grave
distorção concorrencial gerada pelo disposto em seu § 1°, in verbis:

§ 19 Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 39, para fins de:

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado intemo;

11 - compensação com débitos próprk)s, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação especifica aplicável à matéria.

I
Mantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributária relativamente
majorada, já que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributários
gerados na exportação, a serem gozados nas operações intemas, ou mesmo compensados
em outros tributos. Simplesmente, as sociedades cooperativas e as microempresas, bem
como as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 1D, I a VI da mesma Lei não gozam

! deste crédito. Grave é a situação, porque que a COn!itituição Federal manda o Estado
estimular e fomentar esses tipos jurídicos ora alijados de um incentivo tributário para a
exportação que gera para elas uma desvantagem competitiva no mercado intemo.

..
Em anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrencial
entre a sociedade cooperativa e a grande empresa. O simples exame da situação deixa
ipatente que as cooperativas se encontram em clara desvantagem, ainda que realizem as
!deduções de base de cálculo que lhes são facultadas.

i

IBrasília - DF

I
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Página

Art.21. Os arts. 6°,49,51 e 53 da Lei nll 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redaÇão:

DArt. 6° A COFINS nãoíncidrrá sobre as receitas decorrentes
das operaÇÕ6sde:

I • exportaÇão de mercadorias para o exterior;

11 - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.

"Art. 49.. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, tod08 da
TIPI, aprovada pelo Decreto nll 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respedivamente, .com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento}.

..........................................................................." (NR}

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto.
respectivamente, em:
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.!li..:: embalagens de vidro não retomáveis classificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: R$
0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real}, por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer
tempo." (NR)

Fevereiro de 2004

JUSTIFICATIVA

A supressão dos parágrafos do art. 6° da Lei 10.83312003 se impõe para corrigir' grave
distorção concorrencial gerada pelo disposto em seu § 1', in verbis:

§ 12 Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 311, para fins de:

I • dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos próprios. vencidos ou vincendos.;;; ..
relativos a tributos e contribuições administrados pela secretaria ~.-
Receita Federal. observada a legislação específica aplicável à matéria. .....

Mantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributária relativMn&lte
majorada, jã que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributlirios
gerados na exportação, a serem gozados nas operações internas, ou mesmo compenlliWos
em outros tributos. Simplesmente, as sociedades cooperativas e as microempresa;;beri1
como as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 10, I a VI da mesma Lei não-Q8iBBfl'I
deste crédito. Grave é a situação, porque que a Constituição Federal manda o~
estimular e fomentar esses tipos jurídicos ora alijados de um incentivo tributário para a
exportação que gera para elas uma desvantagem competitiva no mercad'b interno.

Em anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrenci~ i
entre a sociedade cooperativa e a grande empresa. O simples exame da situação deixai I
patente que as cooperativas se encontram em clara desvantagem, ainda que reali:!:en'i SIlI I
deduçóes de base de cálculo que lhes são facultadas. !

..;

Brasília - DF
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..
Art. 21. Os arts. 6°,49,51 e 53 da Lei n~ 10.833, de 2003, passam a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operaçãesde:

I • exportação de mercadorias para o exterior;

11 - prestação de serviços para pessoa fíSIca ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.

"Art 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelaS pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto n~ 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da"
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

..........................................................................:. (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores.
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto.
respectivamente, em:

!!L: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
códi o 7010.90.21 da TIPI. ara refri erantes oucerve'as: R$
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0,0294 (duzentos e noventa e quatro décinlos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milf~simos do real), por
litro de capacidade nominal de envasameno da embalagem
final.

............................................................................. (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos érts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos. ou
extintos, em relação aos produtos ou sua ~tílízação. a qualquer
tempo." (NR)

I JUSTIFICATIVA

[A supressão dos parágrafos do art. 6° da Lei 10.833/::003 se impõe para corrigir grave
distorção concorrencial gerada pelo disposto em seu § 10 in verbis:

,§ 12 Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3Q, para fin$ de:

! • dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos própriDs, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.

IMantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
1SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributária relativamente
Imajorada, já que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributários
gerados na exportação, a serem gozados nas operações intemas, oU mesmo compensados
em outros tributos, Simplesmente. as sociedades cooperativas e as microempresas. bem
como as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 10. I a VI da mesma Lei não gozam
deste crédito. Grave é a situação, porque que a Con:;;tituição Federal manda o Estado
estimular e fomentar esses tipos jurídicos ora alijados· de um incentivo tributário para a
exportação que gera para elas uma desvantagem competitiva no mercado interno.

Em anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrencial
entre a sociedade cooperativa e a grande empresa. O simples exame da situação deixa
patente que as cooperativas se encontram em clara de!wantagem, aind.f1 que realizem as
deduções de base de cálculo que lhes são·facultadas.

IBrasma -DF p~/êJ0
-=---------------'
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TEXTO / JUSTIFICA Ao

Art. 21. Os arts, 6°, 49, 51 e 53 da Lei n2 10.633, de 2003, passam a vigorar coma
seguinte redação:

'Art. 6° A COFINS não Incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:

j • exportação de mercadorias para o exterior;

11 - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
especifico de exportação.

"Art. 49, As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIP!, aprovada pelo Decreto nQ 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)' e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento)

..........................................................................."(NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

!li.: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
códil!o 7010.90.21 da TIPI. para ref~rantesou cervelas: R$
0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final,
................................................. , ", "(NR)
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"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer
tempo" (NR)

JUSTIFICATIVA

A supressão dos parágrafos do art. 6' da Lei 10.83312003 se impõe para corrigir grave
distorção concorrencial gerada pelo disposto em seu § 1', in verbis:

§ 1ºNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3Q

, para fins de:
~

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relatIVOS a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação especifica aplicável à matéria.

Mantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributárill relativamente
majorada, já que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributãtios
gerados na exportação, a serem gozados nas operações internas, ou mesmo compensâdos
em outros tributos. Simplesmente, as sociedades cooperativas e as microempresas, bem
como as demais pessoas juridicas mencionadas no art. 10. I a VI da mesma Lei não gozam
deste crédito. Grave é a sitUação, porque que a Constituição Federal manda o Estado
estimular e fomentar esses tipos jurídicos ora alijados de um incentivo tributário para a
exportação que gera para elas uma desvantagem competitiva no mercado interno.

Em .anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrencial
entre a sociedade cooperativa e a grande empresa. O simples exame da situação deixa
patente que as cooperativas se encontram em clara desvantagem, ainda que realizem as
deduções de base de cálculo que lhes são facultadas.

PARLAMENTAR

Brasília, 04 de fevereiro de 2004. ~ f!(. ,
Deputado Rubens atam - PTIGO

- IMPORTAÇÃO OPERAÇÃO INTERNA
DESCRIÇAO COOPERATIVA OUTRAS COOPERATIVA OUTRAS

DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Aquisiçao 100.00 100,00 100,00 100,00
Crédito Pis 1,65 1,65 0,00 1,65
Crédito Cofins 7,50 7,60 0,00 7,60

i1Wíiji ",," ;\-1C9,u~."i',Q•

1,42 16,jfi .

Cofins Devido 9,12
(-) Crédito Cofms 7,60 1,52

~

Pis devido 1,98
(-) Crédito Pis 1,65 0,33

Vir. A recolher 1,85
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5. O Substilutivo lobal

alínea

Art. 21. ~s arts. 6", 49,51 e 53 da Lei n9 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 6° A COFINS não incidira sobre as receitas decorrentes
das operações de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;

11 - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda
conversível;

111 - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
especifico de exportação.

"Art. 49. As contribuições para o PIs/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto n9 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrent~ da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (dnze inteiros e nove décimos por cento).

............................................................................. (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIs/PASEP e da COfINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

ill..: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
códi o 7010.90.21 da TlPI, para refrigerantes ou carveas: R$

i!; !
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0,0294 (duzentos e noventa e quatro déCimos de milésimo do
reai) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis miésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamanto da embalagem
final.

........ ; " (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizadJ a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais JU para menos. ou
extintos, em relação aos produtos ou sua litilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

A supressão dos parágrafos do art. 6° da Lei 10.8331;'003 se impõe para corrigir grave
distorção concorrencial gerada pelo disposto em seu § 1" jn verbis'

§ 12 Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
~ crédito apurado na fOrlTla do art. 3Q

, para fins de:

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;

11 - compensação com débitos própril.)s, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições admin~:;trados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.

Mantido o atual regime imposto pela Lei em comento, as microempresas optantes do
SIMPLES e sociedades cooperativas, passam a ter uma carga tributária relativamente
majorada, já que as grandes sociedades empresárias terão direito a créditos tributários,
gerados na exportação, a serem gozados nas operações<.nternas, ou mesmo compensados
em outros tributos. Simplesmente, as sociedades cooperativas e as microempresas, bem
como as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 10, I a VI da mesma Lei não gozam
deste crédito. Grave é a situação. porque que a Comitituição Federal manda o Estado
estimular e fomentar esses tipos jurídicos ora alijados de um incentivo tributário para a
exportação que gera para etas uma desvantagem competitiva no mercado interno.

Em anexo, segue um demonstrativo comparativo do impacto econômico e concorrencial
entre a sociedade cooperativa e a grande empresa. o simples exame da situação deixa
patente que as cooperativas se encontram em clara desvantagem, ainda que realizem as
deduções de base de cálcu ue lhes são facultadas. ..

I Brasilia - DF
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alinuInçiso
TEXTO I JUSTIFICA AO

Artigo . I Parágrafo IPágina

Art. 21. Os arts. 10,49,51 e 53 da Lei n~ 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte ~ação:

A,t.10· Permanecem sujeitas as normas da legislação da cofins, vigente-.
anteriormente á esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos alts. ,." ao:

'11- Sociedades Cooperativas, exceto as de consumo

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto n'l4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento). ..

..........................................................................."(NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

lli.: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: R$
0,0294 duzentos e noventa e uatro décimos de milésimo do

I: 1
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real) e R$ 0,1360 (oento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capaoidade nominal de envasamento da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

Em princípio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base de
cálculo previstas na MP 2.158-35 e Leis 10.684/2003 e 10.67612003 deveriam ser afastadas das
regras da não cumulatividade da COFINS. Estando as cooperativas de consumo sujeitas às
mesmas regras de incidência da COFINS aplicáveis às sociedades em geral, por força do art. 69 da
LeI953~,não há sentido em afastá-las das regras de não cumulatividade

{) PARLA.MENTARIBrasíl~ - DF LJ'I
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Inciso alln..

..
Art.21 Os arts. 10,49,51 e 53 da Lei nl< 10.833, de.2003, passam a vigorar com a

seguinte redação:

Art.10 • Permanecem sujeitas as normas da legislação da cofins, vigen....
anteriormente á esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. '0 a '0:

VI- Sociedades Cooperativas. exceto as de consumo

~ As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurfdicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto n2 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente,·com a aplicaçáQ das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

..........................................................................." (NR}

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurfdicas industriais e pelos ·importadores.
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIs/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

!!L: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: R$
0,0294 duzentos e noventa e uatro décimos de milésimo do
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real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milf~simos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamerto da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizad,) a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos tlrtS. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua lrtilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

Em princípio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base de
cálculo previstas na MP 2.158-35 e Leis 10.684/2003 e 10.€7612003 deveriam ser afastadas das
regras da não cumuiativídade da COFINS. Estando as cuoperativas de consumo sujeitas às
mesmas i'egras de incidência da COFINS aplicáveis às sociecades em geral, por força do art. 69 da
Lei 9532196, não há sentido em afastá-Ias das regras de não r::umulatividade

Brasília - DF



Fevereiro de 2004 DIÁRiO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV-164

Sexta·feira 13 05727

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00092 J
Data

0410212004
Proposição

Medida Provisória n° 164. de 29 de ·.neiro de 2004.

_
____~ A_ut_o_r II...._n_od_o__p~rO_n1Ué__ri_O_LEONARDO MOURA VILELA . .

11 o supressiva 2. O substltUlIVa 3 X modificativa 4. adiliva S. O SubstltullVo global

Página

..
Artigo I Parágrafo I

TEXTO I JUSTIFICA AO
Inciso alínea

Art. 21. Os arts. 10,49,5.1 e 53 da Lei nS! 10.83S, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

Art10 - Permanecem suje/tas as normas da /egis/açlo da cofins, v/gentes
anteriormente á esta Lei, nlIo se lhes aplicando as disposiçóes dos arts. 1° a 8°:

VI - Sociedades Cooperativas, exceto as de consumo

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nll 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente Qfl.
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento) .

............................................................................. (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda' de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49. ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

lli..: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
códi o 701Q.90.21 da TIPI, ara rafri erantes ou cerve'as: R$
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0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos o.u sua utilização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

Em princípio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base de
cálwlo previstas na MP 2.158-35 e Leis 10.68412003 e 10.67612003 deveriam ser afastadas das
regras da'" não cumulatividade da COFINS. Estando as oooperativas de consumo sujeitas às
mesmas regras de incidência da COFINS aplicáveis às sociedades em geral, por força do art. 69 da
Lei 9532196, não há sentido em afastá-las das regras de não cumulatividade

IBrasili. - DF PAr;:).N.T.AR •

.~
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Artigo I Parágrafo I
«

Página

Art.21. Os arts. 10, 49. 51 e 53 da Lei n2 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

Att.10· Permanecem sujeitas as normas da/egislllçlo dll cofins, vlgen"
anter/ormente.t esta Lei, nlo se lhes aplicando as disposiç6es dos arts. 1° a r:

VI - Sociedades CoopeIativas, exceto as de consumo

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Oecreto n2 4.542, de 26 de dezembro~e

2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

............................................................................. (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens.
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixaaas por unidade da produto.
respectivamente, em:

111 • embala ens de vidro não retomáveis classificadas no
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código 7010.90.21 da TIPI. para refrigerantes ou cervejas: R$
0,0294 (duzentos e noventa e quatro décir10s de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamerto da embalagem
final.

..........................................................................." (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizad:l a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos élrtS. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua lltitização, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTFlCATIVA

Em principio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base de
cálculo previstas na MP 2.158-35 e Leis 10.684/2003 e 10.67612003 deveIiam ser afastadas das
ll3QI'3S da não wmulatividade da COFINS. Eslando as cooperativas de ronsumo sujôI:as às
mesmas regras de incidência da COFINS aplicáveis às sociedades em geral, por força do ai 69 da

ILei 9532/SEl. não há sentido em afastá-las das regras de não l:Umulativi<:lade

Brasília - DF

MOACIR MICHELETTO
Dep d fi I



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta·feira 13 05731

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
[ MPV-164

00094

Data
04/02/2004

Proposição
Medida Provisória nO 164, de 29 de anelro de 2004.

D~ Autor
A.úI.!>.

1 O Supre"sjya 2. " substitutiva 3. Xmodificativa 4. aditiva 5... Substitutivo global

Página Artigo I Parãgrafo I Inciso alínea

..
Art. 21. Os arts. 10,49,51 e 53 da Lei n2 10.833, de 2003, passam a vigorar com a

seguinte redação:

Art. 10 • Permanecem sujeitas as normas da legislação da cofins, vigentes
anteriormente li esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:

VI - Sociedades Cooperativas, exceto as de consumo

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto n2 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, cOm a aplicação eles
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inleiros e nove décimos por cento).

............................................................................. (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas juridicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

lli.: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: R$
0,0294 duzentos e noventa e uatro décimos de milésimo do
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real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final.

, , , (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utílização. a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

Em princípio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base de
cálculo previstas na MP 2.158-35 e Leis 10.684/2003 e 10.676/2003 deveriam ser afastadas das
regras da não cumulatividade da COFINS. Estando as cooperativas de consumo sujeitas às
mesmas r~ras de incidência da COFINS aplicáveis às sociedades em geral, por força do art. 69 da
Lei 9532/96, não há sentido em afastá-Ias das regras de não cumulatividade

IBrasllla-OF
PARLAMENTAR
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Páglnl! Artigo I Parágrafo I
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

Inciso alinea

Art. 21. Os arts. 10,49.51 e 53 da.Lei nQ 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

Art.10 • Permanecem sujeitas as normas da legislação da r.:ofins,vigentes
anteriormente á esta Lei, não se lhes apl;cando as disposições dos arts. 1Ga SG:

VI - Sociedades Cooperativas, exceto as de consumo

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas juridicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados. nas
posições 22.02, 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nQ 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplícação das
aliquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento). ..

............................................................., " (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

ill..: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: R$
0,0294 duzentos é noventa e uatro décimos de milésimo do
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real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamerto da embalagem
final.

............................................................................. (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizad<) a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos êlrtS. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua lltifização. a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

Em princípio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base ele
cálculo previstas na MP 2.158-35 e Leis 10.684/2003 e 10.676/2003 deveriam ser afastadas das
regras da não cumulatividade da COFINS. Estando as cçq:>erativas de consumo sujeitas às
mesmas regras de incidência da COFINS aplicáveis às sociedades em geral, por força do art. 69 da
Lei 9532J9Q, não há sentido em afastá-Ias das regras de não l:umulatividade I

I
PARLAMENTAR

IBrasília, 04 de fevereiro de 2004. ~t
Deputado Rubens Otoni - PT/GO

---------~----~-~----._.
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Art. 2-r Os arts. 10,49,51 e 53 da Lei nQ 10.833, de 2003. passam a vigorar com a
seguinte redação:

Art.10· Permanecem sujeitas as normas da legislação da cofins, vigentes
anteriormente á esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1" a 8°;

VI· Sociedades Cooperativas, exceto as de consumo

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nQ 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação~das

alíquotas .de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

..................................... , " (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

!!l..: embalagens de vidro. não retornáveis classificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: RS
0,0294 duzentos e noventa e uatro décimos de milésimo do
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real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem
final.

.............................................._ (NR)

"Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fjxar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua utilízação, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATIVA

Em princípio e por lógica, somente as cooperativas aptas a realizarem as deduções de base de
cálculo previstas na MP 2.158-35 e LeiS 10.68412003 e 10.67612003 deveriam ser afastadas das
regras da não cumutatividade da COFINS. Estando as cooperativas de consumo sujeitas às
mesmas regias de incidência da COFINS aplícáveis às sociedades em geral, por força do art 69 da
Lei 9532196, não há sentido em afastá-Ias das regras de não cumulatividade

/'. 1"1 !

Brasília- DF
PARt,AMeNTAR/ /\/ 1,' ' . /

.
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[fágina I IArtigo 21 IParágrafo IInciso
TEXTO I ,JUSTIHCAC4.0

IAlínea

11 - Emende Modificativa Aditiva

1. O artigo 21, da Medida Provisória n° 164, de 29 de janeiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - Os arts, 10, inciso XIII, 49,51 e 53, da Lei nO 10,833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei"nãose lhes aplicando as disposições dos arts. l° a 8°:

xm - as receitas decorrentes da prestação de serviços de estabelecimentos
privados de assistência à saúde.

Art• 49
................................................................................................................................~ ..

Art.

Art.

5]

53
".................. u ..

PAR~E rÀR
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A atividade exercida pelos hospitais, c1inicHs, pronto-socorros e demais
estabelecimentos privados de assistência à saude já eSlá sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributária será insustt:ntável para o setor. A elevação da
.carga tributária produzirá, automaticamente, uma pressão por aumentos do valor aos
serviços, por parte dos estabelecimentos de assistência à saude em relação às operadoras de
planos de saúde, prejudicando, sensivelmente, uma população de aproximadamente 40
milhões de pessoas, assistida por estas empresas. Há que se considerar também, os efeitos
que a elevação da carga tributária dos estabelecimentm: privados de assistência à saúde,
bem como repercutir, inclusiye, nos preços ora pagos pelo Sistema Único de Saúde,
onerando os jà sobrecarregados orçamentos públicos da à rea.

Acresça-se a isso, o fato de que, nesse segmento pre:;tador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saude dos b-asileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência á saúde
contribuintes do PIS e da COFINS, inexistindo possibilidade prática de compensação das
citadas Contribuições Sociais pagas pelos outros prestadores de serviços àqueles
estabelecimentos.

O inciso XIII, do art. lO, da citada Lei nO 10.833, de 2003, em sua redação hoje em
vigor, já contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saúde, porém, não
incluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos, algumas de suas espéci'lts, como, por
exemplo, clinicas, os serviços de laboratórios de pesql!isas e análises clinicas e demais
serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento de pacient<~s.

Além disso, por força do disposto no inciso 11. do an. 150. da Constituição Federal, na
forma como atualmente consta da redação do aludido inciso XIII. do art. 10, da Lei n°
10.833, de 2003, ha uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Por isso, em virtude do exposto, o acolhimento da pfi~sente emenda se impõe.

.. JUSTIFlC4.TIVA

L-----------=-:::-=\---:-:-::::-:k:1r::----.-~---------..J
R
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1) • S-da 1I0lWleati'n Mit.h'a

1. O artigo~21, da Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.:n - Os arts. 10, inciso XIII., 49,51 e 53, da Lei nO 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. lO - Penoaoecem sujeiw às nonou dalegúlaçio da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei. nio se lhes lI.plicll.ndo u dilposições dos arts. l° a 8":

xm - 81 receitas decorrentes da prestação de serviços de estabelecimentos
privados de IIIIWência à saúde.

Art.

Art.

49

51
......................._ _ - _ _ ""

Art. 53
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A ativida~e exercida pelos hospitais, clinicas, pronto-socorros e demais
estabelecimentos privados de assistência à saúde já está sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributária será insustentável para o setor. A elevação da
carga tributária produzirá, automaticamente, uma pressão por aumentos do valor dos
'.-viços, por parte dos estabelecimentos de assistência à saúde em relação às operadoras de
planos de saúde, prejudicando, sensivelmente, uma população de aproximadamente 40
milhões de pessoas, assistida por estas empresas. Há que se considerar também,. os efeitos
que a elevação da carga tributária dos estabelecimentos privados de assistência à saúde,
'~'-corno repercutir, inclusive, nos preços ora pagos pelo Sistema Único de Saúde,
--onerando os já sobrecarregados orçamentos públicos da área.

Acresça-se a isso, o fato de que, nesse segmento prestador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saúde dos brasileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência à saúde
contribuintes do PIS e da COFINS, inexistindo possibilidade prática de compensação das

-ciUdas Contribuições Sociais pagas pelos outros prestadores de serviços àqueles
estabelecimentos.

O inciso XIII.. do art. lO, da citada Lei nO 10.833, de 2003, em sua redação hoje em
vigor, já contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saúde, porém, não
mcluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos, algumas de suas espécies, como, por
exemplo, os serviços de laboratórios de pesquisas e análises clínicas e demais serviços
auxiliares de diagnóstico e tratamento de pacientes.

Além disso, por força do disposto no inciso fi, do art. 150, da Constituição Federal, na
forma como atualmente consta da redação do aiudido inciso XIIl, do art. 10, da Lei n°
10.833, de 2003, há uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Por isso, em virtude do exposto, o acolhimento da presente emenda se impõe.

[,----~-____r~~::::""T_---------.I
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IPlaina IArtigo 21 IParágrafo IInciso IAlínea
TEXTO IJUSTIFICA ÃO

1) - E...... MocIlftoatma Adittft

1. O artigo"21, da Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004, passa a
.vigorar com a seguinte redação:

"Art. :11- Os arts. 10, inciso XIII. 49,51 e 53, da Lei nO 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - Pennaneeem sujeitas às normas da legislação da COFlNS,vigentes
anteriormeute a esta Lei, nio se lhes aplicando as disposições dos. arts.l" a 8":

........._ -.....•...- - -.......................••..........._ _ _ ....

xm - as ~eitas decorrentes da prestaçio de serviços de estabelecimentos
. privados de aIIiatência à saúde.

49
._ _ _•••••••••••••••••_._ __ 11-_••••_._•••••••••••••••_ ••••••••,. .

..
Art. 51
.....•.•...- _._ - ,. ,. .

Art. 53
_ _ -e __••••••••••••••••••••••••••••_ _ _ •••••
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JUSTIFICATIVA

A ativida1:te exercida pelos h.ospitais, clínica~ pronto-socorros e demais
,'CItabelecimentos privados de assistência à saúde já esú sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributária será insuste mávei para o setor, A elevação da
carga tributária produzirá, automaticamente, uma pres\ão por aumentos do valor dos

"./i1II!fViços, por parte dos estabelecimentos de assistência à ~aúde em rdação às operadoras de
.planos de saúde, prejudicando, sensivelmente, uma pO.:)u1ação de aproximadamente 40
·milhões de pessoas, assistida por estas empresas. Há que se considerar também, os efeitos
.que a elevação da carga tributária dos estabelecimentos privados de assistência à saúde,
o:bem como repercutir, inclusive, nos preços ora pagm~ pelo Sistema Único de Saúde,
onerando os já sobrecarregados orçamentos públicos da á:l'ea.

Acresça-se a isso, o fato de que, nesse segmento prestador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saúde dos brasileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência à saúde
contribuintes do PIS e da COFINS, inexistindo possibildade pratica de compensação das
.citadas Contribuições Sociais pagas pelos outros p;reS1adores de serviços àqueles
estabelecimentos,

O inciso XIII, do art. 10, da citada Lei n° 10.833, de 2003, em sua redação hoje em
vigor, já contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saúde, porém, não
incluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos, algumas de suas espécies, como, por
ex.emplo, os serviços de laboratórios de pesquisas e análises clinicas e del'l1aÍs serviços
auxiliares de diagnóstico e tratamento de pacientes.

Além disso, por força do disposto no inciso n, do art \ 50, da Constituição Federal, na
fonna como atualmente consta da redação do aludido inciso XIII, do art. 10, da Lei nO
10.833, de 2003, há uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Por isso, em virtude do exposto, o acolhimento da presente emenda se impõe,



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

HPV-164

Sexta-feira 13 05743

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00100

pl'OJlClOk'iO
Medida Provisória o" 164, de 29 de .aneirG de 2004

4.LJ ""Iüv"

[ _ I I o'4op",-rlo

______D_e....p_uta__d_a~La;......;.u_ra...._C_a_m_e_i_ro_______ ;......;.~---~--

[iJ) S!IpnIII!t 2. U -.n.

[Piiina I 1.::1Arti-="",,9;::.O..;:2..o.1 .J..:!p,-,a7.r~ág!!:,r,::af7o==-,-:-:-::7;ft~n:",c::::is..;:O ..LI.:..:A:.::;lín:.:.:e::::a=-- ---l
- rE.XTO! JUSflnCA 'Áo

1) • E_da ModJfleativa AcUtiva

1. o anigo" 21, da Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"AI1.. %1- Os arts. la, inciso XIll, 49, 51 e 53, da Lei n° ]0.833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - Perm~lDecem sujeitas às nonnas da legislação da COFINS, vigeotes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos am. 1" a 8":

...................................................................'/1 _ _ ,. _ •••••••••••••••__ .

xm - lU re«itas dftolTentcs da prestação de seniços de.est1lbdftimeotoS
priv8dos de Ulutâaci8 à saúde.

Art.

Art.

Art.

:!I !1111r1111!1I11 !!Im!' ':[

49

51

53 ,.
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..
A atividade exercida pelos hospitais, clinicas, pronto-socorros e demais

estabelecimentos privados de assistência a saúde já está sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributária será insustentável para o setor. A elevação da
carga tributária produzirá, automaticamente, uma pressão por aumentos do valor dos
serviços, por parte dos estabelecimentos de assistência à saúde em relação às operadoras de
planos de saúde, prejudicando, sensivelmente, uma população de aproximadamente 40
milhões de pessoas, assistida por estas empresas. Há que se considerar também. os efeitos
que a elevação da carga tributária dos estabelecimentos privados de assistência à saúde
poderá provocar nos preços ora pagos pelo Sistema Único de Saúde, onerando os já
sobrecarregados orçamentos públicos da área. ' '"

Acresça-se a isso, o fato de que, nesse segmento prestador de serviços essenciais - pois . l'lr

se trata de atendimento aos agravos de saúde dos brasileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência à saúde
contribuintes do PIS e da COFINS, inexistindo possibilidade prática de compensação das
citadas Contribuições Sociais pagas pelos outros prestadores de serviços àqueles
estabelecimentos.

O inciso XIIl, do art. 10, da citada Lei nO 10.833, de 2003, em sua redação hoje em
vigor, jà contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saúde. porém, não
incluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos, algumas de suas espécies, como, por
exemplo, clinicas, os serviços de laboratorios de pesquisas e análises clíní~ e demais
serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento de pacientes

Além disso, por força do disposto no inciso ll, do art. 150, da Constituição Federal, na
fonna como atualmente consta da redação do aludido inciso XIII., do art. !O, da Lei n"
10.833, de 2003, há uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
irmituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Porisso, em virtude do exposto, o acolhimento da presente emenda se impõe.

~~ENTAR
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1) - Em.eada II~AdI.t:miI

1. O artigo"21, daMedida Provisória .n° 164, de 29 de janeiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - Os arts. lO, inciso XIII. 49, 51 e 53, da Lei n~ 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - Permanecem sujeitas às Dormas da IePlação da COFINS. vigentes
uteriormente a esta Lei, oio se lhesapliuodo as disposiÇÕeldos aras. r a 8":

_.._..__ _ -.._ _.......•_..- -.-_ _ -_ __.- _._ ..

xm - as ~eitas deeorreotes da prestação de sem~ de estabelecimentos
privados de 811istêDcía à saúde.

Art. 49
............................................................................................._ _ -

Art. 51
............................................- _ _ _ ..

....-..-.-._._.._._.._ _ _ _.._ _ _ .
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A atividade exercida pelos hospitais, clíniC2s, pronto-socorros e demais
estabelecimentos privados de assistência à saúde já est á sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributária será insusttntável para o setor. A elevação da
carga tributária· produzirá, automaticamente. uma pressão por aumentos do valor dos
serviços, por parte dos estabelecimentos de assistência aiaúde em relação às operadoras de
pianos de saúde, prejudicando, sensivelmente, uma população de aproximadamente 40·
milhões de pessoas, assistida por estas empresas. Há qUI: se considerar também, os efeitos
que a elevação da carga tributária dos estabelecimento! privados de assistência à saúde,
bem como repercutir, inclusive, nos preços ora pagot: pelo Sistema Único de Saúde,
onerando os já sobrecarregados orçamentos públicos da área.

Acresça-se a isso, o fato de que, nesse segmento pw;tador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saúde dos brasileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência à saúde
contribuintes do PIS e da COFINS, inexistindo possibilidade prática de compensação das
citadas Contribuições Sociais pagas pelos outros prestadores de serviços àqueles
estabelecimentos.

O mciso xm, do art. lO, da citada Lei nO 10.833, de 2003, em sua redação hoje em
vigor, já contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saúde, porém, não
induindo na lista de taxativa desses estabelecimentos, algumas de suas espécies, como, por
exemplo, os serviços de laboratórios de pesquisas e a;:lálises clínicas e demais serviço!!
au.xiliares de diagnóstico e tratamento de pacientes.

Além disso, por força do disposto no inciso li, do ano 150, da Constituição Federal, na
falma como atualmente consta da redação do aludido inciso XIII, do art. 10, da Lei n"
10.833, de 2003, há uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Por isso, em virtude do exposto, o acolhimento da pmsente emenda se impõe.

L-, =-=~===_-~---------------'
PAR 'Ç

L ~'_____\_'_-.\-----'-~--------'
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IPágina IArtigo 21 IPatágrafo IInciso jAlínea
TEXTO I Jl:SHFlC.\ ÁO

1) - Emenda Modificativa Aditiva

L O artig~ 21, da Medida Provisoria n° 164. de 19 de janeiro de 1004. passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21- Os arts. 10, inciso XIII, 49, 51 e 53. da Lei nO 10.833. de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10- Permaneeem sujeitas às normas da legísJa~ão da COFINS. vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplitaudo as disposições dos arts. 1° a 8°:

xm ~ as reeeitas deeonoentes da prestação de serviços deestabeleeimentos
privados de assistência à saúde.

Art. 49

Art. 51

Art, 53

"
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JUSTIFlC.J.TlVA ~

..\ ativiaade ~xercida pelos hospitais_ dinicas. pronto-socorros "" demais I
estabelecimentos privados de assistência a saude já esta sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributaria sera insustentavel para o setor. A elevação da
carga tributária produzirá. automaticamente. uma pressào por aumentos do valor dos
serviços, por parte dos estabelecimentos de assistência à saúde em relação às operadoras de
planos de saúde, prejudicando. sensivelmente. uma população de aproximadamente 40
rrúlhões de pessoas. assistida por estas empresas. Hâ que se considerar também. os efeitos
que a elevação da carga tributaria dos estabelecimentos privados de assistencia á saúde,
bem como repercutir. inclusive. nos preços ora pagos pelo Sistema lrruco de Saúde,
onerando os já sobrecarregados orçamentos públicos da área

Acresça-se a isso. o fato de que, nesse segmento prestador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saúde dos. brasileiros - a cadeia produtiva é
composta ulÚcamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência à saúde
contribuintes do PIS e da COFINS. inexistindo possibilidade prâtica de compensação das
ciladas Contribuições Soc.iais pagas pelos outros prestadores de serviços aqueles
estabelecimentos.

O inciso xm, do art. !O, da citada Lei n" 10833. de 2003, em sua redação hoje em
vigor, já contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saúde. porém, não
incluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos. algumas de suas espécies. como. por
exemplo, clínicas, os serviços de laboratórios de pesquisas e análises clínicas e demais
serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento de pacientes.

Além disso, por força do disposto no inciso 11, do ano 150. da Constituição F~deraL na
forma como atualmente constada redação do aludido inciso XIII. do art. 10. da Lei n"
10.833, de 2003, h.á uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
ínstituição de 1ratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Por isso, em virtude do exposto, o acolhímento da presente emenda se impõe.

PARLAMENTAR
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_Página ' Artigo 21 i Parágrafo !Inciso
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,Alínea

11 . Emenda. Modificativa Aditiva

I. O artigo': i. da Medida Provlsoria n° !()4. de ::9 de~anelro de '::004. passa a
vigorar com a seguinte redaçào

.,Art. 21 - Os arts. 10. inciso XIII. 49, 51 e 53. da Lei n" IO 833, de 29 de
dezembro de 2003. passam a vigorar com a seguinte redação

Art. 10 - Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS. vigentes
anteriormente a esta Lei.,não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:

XIII - as receitas decorrentes da prestação de serviços de estabelecimentos
privados de assistência à saúde.

Art.

Art. 51
.~"".".""'.."".. ' .

Art.

111 1'111111 illlllll11ll11 11111"' 11

53
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:\ atividade exercJda pelos hospitais. -:lmicas. pronto-socorros e demaIs
~s(abelecimentos privados de assistência a saude .Ia eso sobremaneira onerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributaria sera msustentavcl para o selOr .\ elevação da
cargatributària produzira. automaticamente. uma pres',ào por aumentos do valor dos
,erviços. por parte dos estabelecimentos de assisléncia a saude em relação as operadoras de
olanos de saúde. prejudicando. sensIVelmeme. uma pOJulaçào de aproximadamente 40
milhões de pessoas. assistida por estas empresas I-Ia que se considerar lambem. os eteitos
que a elevação da carga tributaria dos estabelecimentos privados de assisrencia a saúde,
bem como repercutir. inclusive. nos preços ora pagos pelo Sistema Limco de Saúde,
onerando os já sobrecarregados orçamentos públicos da ill ea.

Acresça-se a isso. o tàto de que. nesse segmento prestador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saúde dos br asileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assísréncia à saúde
contribuintes do PIS e da COFrNS, inexistindo possibilidade prática de compensaçào das
citadas Contribuições Sociais pagas pelos outros prestadores de serviços àqueles
estabelecimentos.

O inciso XIII, do art. 10, da citada Lei n" 10 833. de 1003, em sua redação hoje em
\igor. já contempla parte dos estabelecimentos pnvados ce assistencia a saude. porem, não
mcluindo na lista de taxativa desses estabelecimeolOs. algumas de suas especies. como, por
exemplo. os serviços de laboratórios de pesqll!sas e ar alises clínicas e demaiS serviços
,1uxiiiares de diagnostico e tratamento de pacientes

Além disso, por larça do dispOSTO no inciso 11. do 3rt 150. da ConsctUlçào Federal, na
tarma como atualmente consta da redação do aludido uciso xat do 311 10. da Lei nO
10833. de 2003. há uma manifesta inconstitucionalidade. de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre comnbuintes que se encontrem em situação
equivalente.

Por isso. em virtude do exposto. o acolhimento da presente emenda se impõe

~.,.

'--- ~..-L----_-_--_----
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l. O artigo 21. da Medida Provisória nO 164, de 29 de janeiro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - Os am. !O, inciso XIII, 4Cl, 51 e 53, da Lei nO 10 833. de 29 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação

Art. 10 - Permanecem sujeitas às normas da legislado da COFINS. vigentes
anteriormente a esta Lei. não se lhes aplicando as disposições dos arts. 16 a 86

:

...........................................................................................................Il., ,.,.•• •·••••••••• ..

xm - as receitas decorrentes da prestação de sen'iços de estabelecimentos
privados de assistência à saúde.

Art• 49
............................................ "' ..

Art. 51
...............................................................................................................................................

Art. 53
....................................., ,. .

I
L. --:_=-=__,,-.,.,.~.._c;_::::••_c:_:._,--__::=>-o;:_...--~---'
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.'\ atlvídade exercida pelo::. hOSjJIlcllS. (i1111CJS. promo-snco!Tus ~ demais
l'slabelecimemos privados dé asslsténCla a saude ia esta subremaneira IHlerada em seus
custos e qualquer aumento da carga tributana sera lI1sustent<lvcl para o setor .\ elevação da
carga tributaria produzira. automatIcamente. urna pressào por aumel1los do \'alor dos
serviços. por parte dos estabelecimentos de asslsténcia a saude em relação as operadoras de
planos de saude. prejudicanoo. sel1siH~lmente. ~Jlna população de aproxImadamente 40
mdhões de pessoas. assistida por eSlas empresas [la que se considerar lambem. os efeitos
que a elevação da carga rrib'.llaria dos estabelecimentos privados de assistência à saúde
poderá provocar nos preços ora pagos pelo Sistema L'nico de Saúde. onerando os já
sobrecarregados orçamentos publicos úa area

:\.cresça-se a isso, o fato de que. nesse segmento prestador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saude dos brasileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistência à saude
contribuintes do PIS e da COFINS. ineXistindo possibilidade pratica óe compensação das
citadas Contribuições Sociais pagas .pelos outros prestadores de serviços aqueles
estabelecimentos

O inciso XIII. do art. la. da citada Lei n° 10833. de 2003. em sua redação hoje em
vigor. já contempla parte dos estabelecimentos privados de assistência à saude. porem. nào
incluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos. algumas de suas especles. como. por
exemplo. clínicas, os serviços de laboratoríos de pesquisas e analises clinicas e demais
';L'f\IÇOS au'(iliares de diagnostico c tratamento Je pacicnte:;

Além disso, por força do disposto no mciso I!. do art 150. da Constlluição Federal. na
forma como atualmente consta da redação do aludido inciso XIII. do ar1 10. da Lei nO
10833. de 2.003. há uma manifesta inconstitucionalidade. de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em slillaçàD
equivalente

Por isso, em virtude do exposto. o acolhimento da presente emenda se impõe

L-. _

_425ijI?-

---_..._----
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L O artigo .2 L da \1edida Provisoria nO 16-\. de 2" de;:lIleiro de:OO-\. passa a
vigorar com a seguinte redação

··Art. 21- Os arts. 10. illciso XIII. ";Q. 51 e 53. da Lei n" \0833. de 29 de
dezembro de 2003. passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 - Permanecem sujeitas :ls normas da legislação da COFINS. vigentes
anteriormente a esta Lei. não se lhes aplicando as disposições dos arts. I" a 8";

....................................................._---------_ .

XIII - as receitas decorrentes da prestação de serviços de estahelecimt"ntos
privados de assistência à saúde.

Art. 49
............................._~---....-~ .

Art. 51
...................................................................................._~-..,...--

Art. 53
.................._----_ .

1I11111I I I
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A ~tividade '~xercida I'cios "(lspnais. Ciir1iCilS, pronto-socorros e demais
.:stabelecimentos privados de assisH~m:ia a saudeia es' a sobremaneira onerada .:m seus
..:ustos e qualquer aumemo da carga tributaria SCfJ insustl'ntJvei para o setor. :\ elevação da
..:arga tributaria produzira, automaticamente, uma pre~,5ão por 3umentos do valor dos
serviços, por pane dos estabelecimentos de assistencia 3i3ude em reiação as operadoras de
planos de saude, prejudicando, senslvc1mente. uma pc pulação de aproximadamente 40
milhões de pessoas. assistida por estas empresas. Ha qtlf' se considerar também, os efeitos
que a eievaçào da carga tributaria dos estabelecimento:; privados de assistencia à saúde,
bem como repercutir, inclusive. nos preços ora pago.; peío Sislema Unico de Saúde,
onerando os ja sobrec"<I.ITe'gadm; orçamentos publicas da area

Acresça-se a isso_ o fato de que. nesse segmento pre ;tador de serviços essenciais - pois
se trata de atendimento aos agravos de saude dos b:asileiros - a cadeia produtiva é
composta unicamente de estabelecimentos privados de serviços de assistencia à saúde
contribuintes do PIS e da COFINS. inexistindo possibilidade pratica de compensação das
citadas Contribuições Sociais pagas pelos outros prestadores de serviços àqueles
estabelecimentos

O inciso XUI. do art 10. da citada Lei n° 10833. de 2003. ~m sua redação hoje em
vigor. já contempla parte dos estabelecimentos privados ele assistencia à saúde. porém, não
incluindo na lista de taxativa desses estabelecimentos. algumas de suas espécies, como, por
exemplo. clinicas, os serviços de laboratorios de pesquisas e analises clínicas e demais
."erviços auxiliares de diagnostico e tr:ltamenro de p3cicntes

Alem disso. por torça do disposto no lllClSO lI, do ar' 150, da Constituição Federal, na
forma como atualmente consta da redação doaludidonclso XIII. do art 10, da Lei n°
10833. de 2003. há uma manifesta inconstitucionalidade, de vez que estabelece a
instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situaçào
equivalente.

Por isso, em virtude do exposto. o acolhimento da pr;sente emenda se impõe.

l PARLAMENTAR
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TEXTO I JUSTIFICA AO

Art. 21 . Os arts. 32. 49. 51 e 53 da lei n~ 10.833. de 2003. passam a vigorar com a
. seguinte r.edação:

"Art. 32 A retenção de que trata o art 30 não será exigida na
hipótese de pagamentos efetuados a:

Parágrafo primeiro. A retenção da COFINS e da contnbuição
para o PIS/PASEP não será exigida. cabendo. somente. a
retenção dâ CSLL nos pagamentos:

Parágrafo segundo - A retenção da CSLL não sera exigida,
cabendo, somente. a retenção da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP nos pagamentos às sociedades
cooperativas.

·'Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classIficados nas
posições 22.02.22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI. aprovada pelo Decreto nQ 4.542. de 26 de dezembro de
2002. serão calculadas soare a receita bruta decorrente da
venda .destes produtos. respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2.5% (dOIS mteiros e cinco décimos por cento) e
11 ,9% (onze inteiros e nove décimos por cento) .

....................................................: " (NR)

·"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas par unidade de produto,
respectivamente, em:
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llL: emoalagens as vidro não retornáveis classificadas no
código 7D10.90.21 da TIPI. para refrigerantes ou cervejas: RS
0.0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de mIlésimo do
real) e R$ 0,1360 (cenro e trinta e seis milésimos do real). por
litro de capaciaade nominal de envaSamento da embalagem
final.

'/NR)

'Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos. ou
extintos. em relaçâo aos produtos ou sua utllizaçâo. a qualauer
tempo' (NR)

JUSTIFICATIVA

Fevereiro de 2004

i
iA lei nO'1V.833/03. em seus arts. 30 e 31. trouxe para o Ordenamemo Jurídico pátrio uma
Inova forma de recoihimento da exação aqUI debatida. qual seja a sua retenção na fonte.
iDesta forma, caberá ao tomador de seus serviços a retenção e conseqüente recolhimento
i da CSLL. que prejudicará sobremaneira a atividade das cooperativas. Já que estarão
isofrendo a cobrança de tributo presumidamente calculado com base no que é devido pelas
iempresas, quando não devem pagar a contribuição nos mesmos lermos dessas empre$8s.

I No âmbito do STJ, ambas Turmas da 1a Sessão (ex: RESP 170.371/RS, RESP 171.8001RS,
!RESP 152.S46/SC. bem como o 1° Conselho de Contribuintes do Mimstério da Fazenda (ex.
IAcórdãos 101·93359. 103-20227. 105-13114, 108-06365, já proferiram decisões unânimes
Ia respeito da nào incidência da CSSL sobre resultados auferidos em operações decorrentes
,de atos cooperativos, o que demonstra um entendimento pacífico.

Se as cooperativas não recolhem a CSLL com base em resultados das operações
decorrentes dos atos cooperativos. quando elas sofrem uma retenção igual à sofrida pejas
sociedades empresárias. os dispositivos em te/a estão criando a cargo das cooperativas um
adicional restituível. Adquire portanto a mesma literal feição do tributo da espécie
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO, cu/a instituição, conforme o art. 144 da Constituição
Federal. samente pode ser feito a partir de Lei Complementsr.

A figura do empréstímo compulsório se impõe face o pretenso recolhimento antecipado por
retenção na tonte, quando a sistemática ora instituída pelos arts. 30 e 31 da Lei 10.83312003
condena as cooperativas a uma retenção sempre e certamente maior do a contribuição da
espécie por ela devida e portanto, mês a mês, sem que haja qualquer possibilidade de
resultado diferente, à demorada e burocrática restituição do valor recolhido a maior. Isso
porque não é crível que as cooperativas operem em decorrênCia dos atos cooperativos em
proporção menor do que as operações equiparadas às empresariais.

PARLAMENTAR
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IncIso alínea

~

Art. 21. Os arts. 32. 49. 51 e 53 da Lei n· 10.833. de 2003. passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 32 A retenção de que trata o art 30 não sera exigida na
hipótese de pagamentos efetuados a:

Parágrafo primeiro A retenção da COFINS e da contnbuição
para o PIS/PASEP não será exigida. cabendo. somente. a
retenção da CSLL nos pagamentos:

Parágrafo segundo - A retenção da CSLL não será exigida.
cabendo, somente, a retenção da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP nos pagamentos às sociedades
cooperativas.

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 2202.2203 e no código 2106.90.10 Ex 02. todos da
TIPI. aprovada pelo Decreto Oi 4.542. de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (doIs inteiros e cinco décimos por cento) e
11.9% (onze inteiros e nove décimos por cento)"

............... , ,., (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens.
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49. ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PlS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto.
respectivamente. em:
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!.!.L= embalagens oe vidro não retornáveis classificadas no
código 7010.90,21 da T1PI. para refrigerantf's ou cervejas: R$
0.0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésima do
reai) e RS 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos da real), por
litro ae capacidade nominal de envasamento da embalagem
final.

., ,' , ,.. ", .. ,''', " (NR)

"Art, 53 Fica a Poder Executivo autorizado a fixar coefiCientes
para reoução das alíquotas previstas nos ar:s, 51 e 52. os
quais poderão ser alteraaos para mais ou pnra menos. ou
extintos. em relação aos produtos ou sua ut:ização, a qualquer
tempo. (NR)

JUSTIFICATIVA

Fevereiro de 2004

I
IA lei nO 10,833/03. em seus arTs. 30 e 31, trouxe para o Ordenamento Jurídico pátrio uma
Inova forma de recolhimento da exação aqui debatida. qual seja a sua retenção na fonte.
.Desta forma, caberá ao tomador- de seus serviços a retelção e conseqüente recolhimento
ida CSLL, que prejudicará sobremaneira a atividade cas cooperativas, já que estarão
': sofrendo a cobrança de tributo presumidamente calculado com base no que é devido pelas
empresas, quando não devem pagar a contribUição nos musmos termos dessas empresas,

No âmbito do STJ, ambas Turmas da 1a Sessão (ex: RESe 170,371IRS, RESP 171.8()(JIRS,
RESP 152,546/SC, bem como o 1 0 Conselho de Contribuírrtes do Ministério da Fazenda (ex.
Acórdãos 101·93359, 103-20227, 105-13114. 108-06365, já proferiram decisões untinimes
a respeito da não incidência da CSSL sobre resultados 8weridos em operações decorrentes
de atos cooperativos, o que demonstra um entendimento p!jcifico,

Se as cooperativas não recolhem a CSLL com basG. em resultados das operações
decorrentes dos atos cooperativos, quando elas sofrem uma retenção igual à sofrida pelas
sociedades empresárias. os dispositivos em tela estão criéindo a cargo das cooperativas um

"adicional restituivel. Adquire portanto a mesma literal' feição do tributo da espécie
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO, cuja instituição, conforme o art. 144 da Constituição
Federal, someme pode ser feito a partir de Lei Complementar

A figura do empréstimo compulsório se impõe face o pretfmso recolhimento antecipado por
retenção na fonte, quando a sistemática ora instituída peloi] arts. 3Q e 31 da Lei 10,83312.003
condena as cooperativas a uma retenção sempre e certamente maior do a contribuiçl1o da

, esoecie por ela devida e portanto mês a mês, sem au,] haja qualquer possrbílidade de

I
,resultado diferente, a demorada e burocratrca resttturção do valor recolhido a maior. Isso I
porque não é crivei que as cooperativas operem em decorrêncr8 dos aros cooperativos em\

Ipro_OO men", do qU" " opemçõe' eqwporodos à' "",,,,,,,ono" I

I PARtlMEN;r~
IBrasília - DF

I



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MPV-164

Sexta·feira 13 05759

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 00108

Data
04/02/2004

ProposiçãO
Medida Provisória nO 164, de 29 de 'aneiro de 2004.

n" do prontuárioAutor i 1

:.- ....:L;:E:.::O~N::::A:::.R~D:.::O:.M~O.:::U.:.:R:;:A..:V.:.:IL:::E:.::LA::;;.=-- ......' i..: ...J

I 1 d Supressiva 2. substitutIVa J X modificativa 4. aol!lva 5... Substitutivo global

Página Artigo parágrafo! Inciso allnea

·Art. 32 A retenção de que trata o art. 3D não sera exiglda·na
hipótese de pagamentos efetuados a:

Parágrafo primeiro. A retl'!nção da COFINS e da ccntribuição
para o PIS/PASEP não será exigida cabendo, somente. a
retenção da CSlL nos pagamentos:

Parágrafo segundo - A retenção da CSLL não será exigida,
cabendo, somente. a retenção da COFINS e da contribuiçào
para0 PIS/PASEP nos pagamentos as SOCIedades
cooperativas.

"Art 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos Importadores e pejas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.02.22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TI PI, aprovada pelo Decreto n~ 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

........................... " (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoasjuridicas Industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unrddde de produto,
respectjvame
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liL:: embalagens de vidro não retornáveis classificadas no
código 7010.90 21 da TI PI para refrigerantes ou cervejas RS
0.0294 (duzentos e novema e quatro décimos de milésimo do
real) e RS O. í 360 (cento e trinta e seis milésimos do real). por
litro de capacidaae nominal de envasamento da embalagem
finaL

........... ' (NR)

·'Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das atiquetas previstas nas arts. 51 e 52, os
quais poderào ser alteradas para mais ou para menos. ou
extintos. em relação aos prodlitoS ou sua utliização. a qualquer
tempo. (NR)

JUSTIFICATIVA

retenção na fonte. quando a sistemática ora instituída pejos arts. 30 e 31 da Lei 10.83312003
condena as cooperativas a uma retenção sempre e certamente maior do a contribuíçAo da

, espécie por ela devida e portanto. mês a mês. sem que haja qualQuer possibilidade de
resultado diferente. a demorada e burocrática restituição do valor recolhido a maior. Isso
porque não é crivei que as cooperativas operem em decorrência dos atos cooperativos em
proporção menor do que as operações equiparadas às empresariais.

PARLAMENTAR
Brasília - DF

~lJJ--'

I

I A lei nO 10.833/03. em seus arts. 30 e 31. trouxe para o Ordenamento Jurídico pátrio uma
~ nova forma de recolhimento da exação aoui debatida. qual seja a sua retenção na fonte.
Desta forma. cabere ao tomador de seus serviços a retenção e conseqiJente recolhimento

I da CSLL, que prejudicará sobremaneira a atividade das cooperativas, já que estamo
i sofrendo a cobrança de tributo oresumidamente calculado com base no que é devido pelas
I empresas, quando não devem pagar a contnbuição nos mesmos termos dessas empresas.

No âmbito do STJ, ambas Turmas da 1a Sessão (ex: RESP 170.371IRS. RESP 171.800/RS,
RESP 152.546/SC, bem como o 1· Conseiho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (ex.
Acórdãos 101-93359. 103-20227. 105-13114. 108-06365, já proferiram decisões uniJnímes
a respeito da não incidência da CSSL sobre resultados auferidos em operações decommtes
de atos cooperativos. o que demonstra um entendimento pacífico.

Se as cooperativas não recolhem a CSLL com base em resultados das opel8ç{jes I
i decorrentes dos atos cooperativos. quando elas sofrem uma retenção igual à sofrida pelasI
sociedades empresánas. os dispositivos em tela estão cnando a cargo das cooperativas um
adiCIonal restituível. AdqUire portanto a mesma literal feição do tributo da espécie
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. cuja Instituição. conforme o 13rt 144 da Constituiçáo I
Federal, somente pode ser feito a partir de Lei Complementar. '

A figura do empréstimo compulsório se impôe face o pretensa reco/himenta antecipado por)
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- ..
DEMONSTRATrVO DEAQUrSrCÃo DE rNSUMOS AGROPECUARIOS

DESCRiÇÃO IMPORTAÇÃO OPERACÃOINTERNA
COOPERATIVA OUTRAS COOPERATIVA OUTRAS

Aquisição 100.00 100.00 ,00.00 100.00
Crédito Pis 1.65 1.65 0.00 1.65
Crédito Cofins 760 7.60 0.00 7.60
Base I 109,25 109,25 100,00 9ii.U
Preço de Venda "20.00 ;20.00 120.00 120,00
Pis DevIdo 000 0.33 0.00, 1.98
Cofins Devido o.oel 1.52 0.00 9,12
Base 11 120,00 118,15 120,00 108.90
Maroen em R$ 10,75 8,90 20,00 18.15
Margen% 8,96 7,42 16,67 15.Ü

Cofins Devido 9.12
(-) Crédito Cofins 760 1.52

. ..
Pis deVido 198
(-I Créaito Pis 165 033

VIr. A recolher 1,85
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Página, , Artigo I Parágrafo i
TeXTO / JUST!F!CACAO

lnciso alinea

Art. 21. Os arts. 32, 49, 51 e 53 da Lei nº 10,833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

'Art. 32 A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na
hipótese de pagamentos efetuados a:

Parágrafo primeiro. A retenção da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP não será exigida. cabeMo, somente, a
retenção da CSLL nos pagamentos:

Parágrafo segundo - A retenção da CSLL rão será exigida,
cabendo, somente, a retenção da COFINS <l da contribuição
para o PIS/PASEP nos pagamentos às sociedades
cooperativas.

"Art. 49. As contribuições para o PISIPASE" e a COFINS
devidas pelos importadores e pe'as pessoa:; juridicas que
procedam á industrialização dos produtos c"Jssificados nas
posiçóes 22.02, 22.D3 e no código 2106.90.'0 Ex 02, todos da
T1PI, aprovada pelo Decreto 1'1" 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita brutn decorrente da
venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cemo) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por ce,1tO),

"(NR)

"Art. 51~ As receitas decorrentes da venda ,ie embalagens,
pelas pessoas juridicas industriais e pelos inportadores,
destinadas ao envasamento dos produtos rdacionados no art.

49, ficam sujeitas ao recolhimento da c:on'ri"Uição=p=a:rgJ:o==::=====~

PIS/PASEP e da COFINS fixadas por Unido de de produto,
respectivamente, em:

!I! - embalagens de Vidro não retornáveis c assificadas no
código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerant"s ou cervejas: R$
0,0294 (duzentos e noventa e quatro décim>s de milésimo do
real) e RiS 0,1360 (centc e ,rinta e seis mllã. limos do real), por
litro de capacidade nominai de envasament) da embalagem
final.

..... " (NR)
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"Art. 53, Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão seraiterados para mais ou para menOs. ou
extintos. em relação aos produtos ou sua utiliz.ação, a qualquer
tempo." (NR)

JUSTIFICATlVA

Sexta-feira 13 05763

A lei n' 10.833/03, em seus artS. 30 e 31, trouxe para0 O!dtmamenlo Jurídico pátrio urna
noltS forma de recolhimento da exação aqui debatida, qual seja a sua retençilo na fonte.
Desta forma, caberá ao tomador de seus serviços a retenÇào e conseqüente recolhimento
da CSLL, que prejudicará sobremaneira a atividade das cooperativas, já que eãlto
sofrendo a cobrança de tributo presumidamente calculado com base no que é devida-ps/8$
empresas, quando não devem pagara contribulçào nos mesmos termos dessas emp_:

No âmbito do STJ, ambas Turmas da 1· Sessão (ex: RESP 170.371/RS, RF:SP 171.BOi:iJRS,
RESP 152.5461SC, bem como 01" Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazel/dlt(ex.
Acórdllos 101-93359, 103-20227, 105-13114, 108-06365, jápro~riramdecis/'íe$ unênfmfls
a respeito da não Incidência da CSSL sobre resultados au~ridos em operações d8coIrBntes
de atos cooperativos, o que demonstra um entendimentopacffico.' .

(Se as coopelaliVasl1ão recolhem a CSLL com base em resultados das openIÇ6es
deconentes dos atos coopemtivos, quando etas sofrem uma retenção igual à sofr1d8 pelas
sociedades empresárias, os dispoSitivos em teia eslâo criando a cargo das cooperatillu um
adicional restituivel. Adquire portanto a mesma literal' ~Ição do tributo da esp4cie
EMPRéSTIMO COMPULSÓRIO, cuja instituição, conforme o art. 144 da ConstilUJr;io
Federal, somente pode ser feito apartir de Lei Complementar.

A figura do empléstimo compulsório se Impõe face o pretenso recolhimento antecipado p
retenção na fonte, quandO a sistemática Ola instituide pelos arts. 30 e 31 da LeI10.83;v.l~;
conciena as oooperativt;s a uma retençilo sempre e certamente maior do a conttibulçfo
espécie por ela devida e pr;lrtanto, mês, a mês, sem que haja qualquer possibifidtll:»
f&sultadodiferenle, â demorada ,e burociáticsf13$fituir;:ào do valor reoolhidO a maior. l
porque não &crivei que as cooperativas operem em decorréncia dos atos coopef13livos.
proporção menordo que as opef13ç1J~s ';9ulpata"das às, e pf13sarials.

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MPV-164

00110
Oala

0410212004
Proposição

Medida Provisória 0·164, de 29 de 'aneiro de 2004.

n° do prontuário

I 1 CJ Supressiva 2. ". suCslitutiva 3. X modificativa 4, tldrti'J8 5.
ll

Substitutivo glob.'

Página Artigo I, Parágrafo i
TEXTO I JUSTIFICAÇAO

inciso alínea

Art. 21, 05 arts. 32. 49. 51 e 53 da Le, nó 10.833, de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art, 32 A retenção de que trata o art. 30 não sera eXigida na
hipótese de pagamentos efetuados a;

Parágrafo primeiro. A retenção da COFINS e da contribUição
para o PISiPASEP não será exigida, cabendo, somente, a
retenção da CSLL nos pagamentos:

Parágrafo segundo - A retenção da CSLL não será exigida.
cabendo, somente, a retenção da COFINS e da contribuição
para o PISIPASEP nos pagamentos às sociedades
cooperativas.
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"Art. 49, As contribUições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22,02. 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02. Iodos da
TIPI. aprovada pelo Decreto n~ 4.542, de 26 de dezemoro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos, respectivamente. com a aplicação das
alíquotas de 2.5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

......................... , "" , ,.,., " .. " "(NR)

"Art. 51. As receItas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasame~to dos produtos relacionados no art.
49, ncam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PISIPASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto.
respectivamente, em:

JlL= embalagens de VIdro não retornáveis classificadas no
código 7010.90.21 ca TIPI, para refrigerantes ou cervejas R$
0.0294 (duzentos e novenla e quatro décimos de ml\é::;imo do
real) e R5 0.1360 IcentO e mnta e seis milésimos do real), por
litro de capacidade nominal de envasamento da emoaJagem
final.

.......... " ..... (NR)

Fevereiro de 2004

"Art. 53. Fica o Poder E.xec~tivo autorizado a lixar coeficientes :
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52. os i
quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou i

extintos, em reiação aos produtos ou sua utilização, a qualquer i
tempo" (NR) JUSTIFICATIVA II

A lei n° 10. 833/03, em seus alts 30 e 31, trouxe para o Ordenamento Juridico pátrio uma
nova forma de recolhimento da exaçao aqui debatida, quai seja a sua retenção na fonte.
Desta forma, caDera ao tomador de seus serviços a retenção e consequente recolhimento
da CSLL, que prejudicará sobremaneira a atiVidade das cooperatIVas, já que estarão
sofrendo a cobrança de tributo presumidamente calculado com base no que é devido pelas

!empresas. quando não devem pagar a contribuição nos mesmos termos dessas empresas.

: No âmbito do STJ ambas Turmas da l' Sessão (ex: RESP 170.371IRS, RESP 171.800/RS,
'I RESP 152.5461SC, bem como o 1" Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (ex.
Acórdãos 101-93359, 103-20227, 105-13114. 108-06365, fá profenram decisões untmlrTrfis
a respeito da I1lio inCIdência da CSSL sobre resultados auferidos em operaçoes decorrentes

I de atos cooperativos, o que demonstra um entendimento pacifico.

I Se as cooperativas não recolhem a CSLL com base em resultados das operações
: decorrentes dos atos cooperativos. quando elas sofrem umél retenção igual à sofrida pelas
, sociedades empresarias. os oispositivos em tela estão criando a cargo das cooperativas um
adicional restituível. Adquire portanto a mesma literal feição do tributo da es~ie

EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO, cuja instituição. conforme o art 144 da Constituição
Federal, somente pode ser feito a partir de Lei Complementar.

A figura do empréstimo compulsório se impõe face o pretenso recolhimento antecipado por
: retenção na fonte, quando a sistemática ora ínstituida pelos arts. 30 e 31 da Lei 10.83312003\'

Icondena as cooperativas a uma retenção sempre e certemente maior do a contribuição da
espécie por ela devlde e portanto. més a mês. sem que haje qualauer possibiJidade de!

'1

1

rasultado dIferente, á demorada e burocrática restitUição do viii/or recoíhldo a maior. Isso!
porque não é crive/ que as cooperativas operem em decorrência dos atos cooperativos em I

1 proporção menor do que as operaçôes equiparadas às empresariais. I

(BraSília-DF ~~~/á??
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Página Artigo Parágrafo;
TEXTO I JUSTIFfCAÇAO

Ineiso allnea

Art. 21. Os arts. 32. 49. 51 e53 da Lei n" 10.833. de 2003, passam a vigorar com a
seguinte>l1!dação:

"Art. 32 A retenção de que trata o art. 30 não será eXl9ida lia
hipótese de pagamel1tos efetuados a:

Parágrafo primeiro. A retenção da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP não será exigida. cabehdo. somente. a
retenção da CSLL nos pagamentos:

Paragralo segundo- A retenção da CSLL não será exigida.
cabendo. somente, a retenção da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP nos pagamentos às sociedades
cooperativas.

"Art. 49. As contribuíçõespara oPIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrializaçáo dos produtos classificados nas
posições 22.02. 22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02, todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto n" 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão caiculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos. respectivamente, com a aplicação das
alíquotas ele 2,5% (dois inteiros e cinco clécimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove,décimos por cento).

.............................. ,........" (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens.
pelas pessoas jurídicas industriais e pelos importadores.
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuiçâopara o
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

Ill.:: embalagens de vidro não retornáveis ciass.ficadas no
código 7010.90.21 da T1PI. para refrigerantes ou cervejas: R$
0.0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e RS 0,1360 (cento e trinta e seis miiésimos do real). por
litro de capacidade nominal deenvasamento da embalagem
final.

.. ' (NR)

·Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes
para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 52, os
quais poderão ser alterados para mais ou para menos. ou
extintos; em relação aos produtos ou sua ut,lização. a qualquer
tempo" (NR)
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JUSTIFICATIVA

A lei n"'111.833103, em seus alts, 30 e 31, trouxe pare o Oraenamento Juridico pátrio uma
nova forma de recolhimento de exaçao aqUI debatida, qual seja a sua relençao na fonte,
Deste fonrra, caberá ao tomador de seus serviços a retençãu e conseqüente recolhimentoI
da CSLL, que prejudicará sobremaneira a átivldade elas cooperativas, já que estarão

"sofrendo a cobrança de tributo presumidamente calculado com base no que é devido pelas
: empresas, quando não devem pagar a contribuiçJo nos mesmos telmos dessas empresas,

!No âmbito do STJ, ambas Turmas da 1" Sessão (ex: RESP 170.371IRS, RESP 171,SOOlRS,!
I RESP 152,5461SC, bem corno o 10 Conselho ele Contnbumtes do Mimsténo da Fazenda (ex, i
i Acórdãos 101-93359, 103"20227, 106-13114, 108-06365, já proferiram decisões unânimes!
ja respeito da não íncidencla da CSSL sobre resultados aufendos em operações decorrentes
Ide atos cooperativos, o que demonstra um entendimento pacírco,

Se as cooperativas não recoihem a CSLL com base er1 resultados das operações
decorrentes dos atos cooperativos, quando elas sofrem uma 'etenção igual li sofrida pelas
sociedades empresárias, os dispositIvos em teia estiío cnand, a cargo das cooperativas um
adicional restituivel, Adquire poltanto a mesma literal féição do tributo da espécie
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO, cuja instituição, conforme o art, 144 da ConstituiçiJO
Federal, somente pode ser feito a partir de Lei Complementar

Afigura do empréstimo compulsório se impõe face o pretenso recolhimento antec;padopo'l

I
retenção na fonte, quando a sistemática ora instituída pelos arls, 30 e 31 da Lei 10,8331:2003 ,
condena as cooperativas a uma retenção sempre e certamenre maior do a contribuição da I

Iespécie por ela devida e poltanto, mês a mês, sem que. t/i,ja qualquer possibilidade de!
I resultado diferente, à demorada e burocrática restituição do lalor recolhido a maior. Isso I
!porque não é crível que as cooperativas operem em decorrênâa cos atos cooperativos em I
Iproporção menor do que as operações eqUIparadas às empre~i1riats J

PARLAMENTAR

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Brasília, 04 de fevereiro de 2004,
O·'

Deputado~ns~j- PT/GO'----
MPV-164

00112
O_ta

0410212004
Proposição

Medida ProviSórIa n° 164, dt. 29 de janeiro de 2004.

'7 jlutor
71.(..::.......v\~·~

----,
n° do prontuário ~

, 1 o SUllressiva 2, substitutiva X modificativa. 4. aOIII\" --.::$, _ Substitutiva glo.ba1

alineaf/)cisoArtigo Par_grafo

Parágrafo primeiro A retenção 08 COFINS e <:ia contnbuição
para o PIS/PASEP não sera eXigida, cabenco, somente, a
relençào da CSLL nos pagamentes:

ri T"'E=XTOiJUSTIFICAÇAO

I
I Art, 21" I)s arts, 32, 49, 51 e 53 da Le. n' 1C 833 de 2003, I.:assam a Vigorar com a
I segUinte redação:

I "Art. 32 A retençào de Que trata o art. 30 r!ão -;,erá ex~gida na
i hipótese de pagamentos e!etuacos a:

I
i

Parágrafo segundc - A retençâo da CSLL nà~ será exigida,
cabendo, somente, a retenção da COFINS e ,la contribuição
para o PISIPASEP nos pagamentos as soc.edaces
cooperativas,

::&!:!& As contribuições para o PIS/PASEf' e a COFINS
devidas peloS importadores e pelas pessoa, iuridicas que
procedam à InQust~al,zação dos produtos CI)Ssllicados nas
posições 22,02,22.03 e no código 2106,9010 02. toClOS da
TiPI, aprovaaa pelo Decreto n" 4542, de 26 dezemoro Ge

2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da

-_._.,~~~
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venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

........"""",,......"(NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens.
pelas pessoas jurídicas Industriais e pelos importadores,
destinadas ao envasamento dos prOdutos relacionados no art.
49, ficam, sujeitas ao recolhimento da contribuição para a
PIS/PASEP e da COFINS fixadas par Unidade de produto
respectivamente, em:

1Il- embalagens de v'dro não retornáveis dassificaaas no
código 7010.90.21 da TiPI, para refngerantes ou cervejas: RS
0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0.1360 (cemo e trinta e seis miléSimos do real), por
litro de capacidade nominaJ de envssamento da embalagem
final.

......."(NR)

Sexta-feira 13 05767

JUSTIFICATIVA

"Art. 53. Fica o Pooer Executivo autorizado a fixar coefiCientes
para redução das alíquotas previstas nas arts. 51 e 52, cs
quais poderão ser alteraoos para mais ou para menos, ou
extintos, em relação aos produtos ou sua uiilização, a quaiquer
tempo." (NR)

I

I
IA lei n· 10.833/03. em seus arts 30 e 31, trouxe para o Orrlenamento Jurídico pátlio uma
inova forma de recolhimento da exação aqui debatida. qual seja a suatetençào na fonte.
iDesta forma, cabem ao tomador de seus servrços a retenção e conseqüente recolhimento
: da CSLL que prejudioara sobremaneira, a atlvidaae, das cooperativas. /á que eslaItlo
'I' sofrendo a cobrança de tnbuto presumidamente c,alculado com base no que é devido pelas
empresas. quando não devem pagar a contnbUlção nos mesmos ,temias dessas empresas.

INo âmbito do STJ, ambas Turmas da I' Sessão (ex: RESP 17D371JRS, RESP 171.8001RS,

I
,RESP 152.546/SC, bem como o l' Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, (ex.
Acôro'ãos 101-93359, 103-20227, 105-13114, 108-06365, já proferiram decisões unânimes

I
a respeito da não incidência da CSSL sobre reSUlta,dos' auferidos em operações decorrem,es
de atos cooperativos, o que demonstra um entendimento pacifico., ,,,,,

i Se as cooperativas não recolhem a CSLL com base em resultados das operaçOOs
: decorrentes dos atos cooperativos, quando elas sofrem uma retenção igual á sofrida pelas
; sociedades empresárias, os dispositIVOS em tela estão criando a cargo das cooperatilllls um
! adicional restituivel. Adquire portanto a mesma Ilterel feição do tnbuto da e$pécie
j EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO, cUja instituiçãO. conforme o art. 144 da Constituição
. Federal, somente pode ser feito a partir de Lei Complementar.

I
A figura doemprestimo compulsório se impõe face o pretenso recolhimento antecipado por
retenção na fonte, quando a sistemática ora instituída pelos arts. 30 e 31 da Lei 10.833t2003
condena as cooperativas a uma retenção sempre e certamente maior do a contribuíÇf!lO da
espécie por ela devida fi portanto. mês a mês. sem que haja qualquer possibilidade de

Iresullado diferente, à demoraDa e burocrarica resliruição do valor reCOlhido a maior Isso

/

' porque não é crivei q,ue as cooperativas operem em decol7ência dos atas coopera/llIOs em
proporção menordo que as operações equiparadaS ás empresariais.

8rasília- DF

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MPV-164

00113
Data

041D2I2004
Proposição

Medida Provisória n· 164, de 29 de 'aneiro de 2004.

'-
-=====:::A:..:U:..:tO:c

r==--'-== -':,. IL__"_O_dO-,P4",r2o~n,tu,6r10_ JDeputado Rubens Oton; - PTIGO _
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Art. 21. Os arts
seguinte redação:

·'Art. 32 A retenção de que trata o art. 30 não sera exigida na
hipótese de pagamentos efetuados a'

Página I'L..I__A=rt",ig..,o'--...=c;;;I;;ico-",?..:a",r;=:;á~gra';'2-'.:fo~=.i..I __.:.:Jn"C",i$",O"-__-'--.L1__--'a~li~n~e~a___'
r- T'-.E~X'_'T_"'O'_'I=JU~'_'T"_IF_"IC"'A"'Ç"'A:::O::__ --,

49.51.53 e 84 da Lei n" 10.833. de 2003. passam a vigorar com a

Parágrafo pnmeiro. A retenção da COFINS e da contribuição
para o PISIPASEP não será exigida. cabendo, somente. a
retenção da CSLL nos pagamentos:

Parágrafo segundo - A retenção da CSLL não sera eXigida.
cabendo, somente, a retenção da COFINS e da contribuição
para o PISIPASEP nos pagamentos ás sociedades
cooperativas.

"Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos clasSificados nas
posições 22.02,22.03 e no código 2106.90.10 Ex 02. todos da
TIPI, aprovada pelo Decreto nO 4.542, de 26 de dezembro de
2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da
venda destes produtos. respectivamente. com a apílcaçâo das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por centol e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).

H...•H." (NR)

"Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens,
pelas pessoas juridicas industriais e pelos importadores.
destinadas ao envasamento dos produtos relaCionados no art.
49, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o
PiSIPASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto,
respectivamente, em:

1lL.= embalagens de vidro não retornáveiS ciassificadas no
código 7010.90.21 da TIPI. para refrigerantes ou cervejas: R$
0.0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do
real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real), por
litro de capaCidade nominal de envasamento da embalagem
final.

~

j
I
I

....... (NR)

·Art. 53. Fica o Poder Executivo êiutorizaoo a fixar coefiCientes
para redução das aliquotas previstas nos arts. 51 e 52. os
quais poderão ser altera0os para mais ou para menos. ou
extintos. em relação aos produtos ou sua utiiização. a qualquer
tempo" (NR)

Art. 84 - Nas operações de hedge em bolsa de valores. de
mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão. o

I
reconheCimento das receitas na apuração da base de calculo
dos tributos federaiS devera ser efetivado ao fmal delas

I JUSTIFICATIVA
As operaçijes de hedge, via de regra, ultrapassam a competencia dos tributos federais,

Iquando mensais. Apuração tributária mensal das operações de l1edge gera uma distorção
Ique a emenda busc_a_c_o_rr:_ig_f_'r. --'
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PARLAMENTAR

Brasília, 04 de fevereiro de 2004. :íZ,~
Deputado Rubens Otom - PTIGO

MPV-164
00114

EMENDAN"
(à MPV nO 164, de 2004)

Suprimam-se os arts. 22 e 23 da Medida Provisória n° 164, de 29 de
janeiro de 2004.

JUSTIFICAÇAO
À primeira vista, parece '"apenas" que os arts. 22 e 23 da medida

provisória promovem um brutal aumento de taxação, via PIS/Pasep e Cofins,
sobre gasolina e óleo diesel. As novas alíquotas representam um aumento ao
tedor de 57%, que seria insuportável para a economia nacional.

Com efeito, de acordo com o art. 22, a contribuição para o
PIS/Pasep passa de 2,7% para 4,23% sobre a gasolina, e de 2,23% para 3,51%
sobre o diesel. A Cofins sobre a gasolina salta de 12,45% para 19,53% e, sobre o
diesel, de 10,29% para 16,18%.

Paralelamente, •no art. 23 é introduzida a modalidade, optativa para
o contribuinte, de pagamento das duas contribuições por alíquota específica, isto
é, um valor fixo por metro cúbico. Essas alíquotas específicas são: para a
gasolina, de R$ 141,IO/m' e de R$ 651,40/mJ, respectivamente do PIS/Pasep e
da Cofins; para o diesel, de R$ R$ 82,20/mJ e de R$ 379,30/m3

,

respectivamente.

Deve-se crer que as alíquotas especificas equivalem ao cálculo
decorrente da aplicação das alíquotas percentuais. Somadas as duas
contribuições, a gasolina passa a ser onerada em R$ 792,50/m' e o óleo diesel
em R$ 46J,50/m'.

Teria o Governo perdido o senso e, mediante esse colossal aumento
de taxação sobre os combustíveis estaria dando partida a um violento aumento
do custo de vida, pondo a perder todo o esforço de corttrole da inflação?

Obviamente que não. Realmente parece que o Governo pera:eu o
senso, mas não foi o econômico. e sim o político. Há menos de dois meses, para
obter a aprovação da PEC nO 7~, de 2003, relativa à Reforma da Tributária, o
Governo concordou em partilhar com os Estados e Municipios a receita da
Contribuição de Intervenção no Dominio Económíco - Cide-Combustíveis. E,
efetivamente, editou a Medida Provisória n' 16 L de 21 de janeiro de 2004;
determinando a entrega de vinte e cinco por cento da receita dessa contribuição
aos Estados e ao Distrito Federal.

Tudo indica, entretanto, que está em curso uma operação de tirar
com uma mão o que foi dado com a outra, podendo isso representar impensável
desrespei'" aos Congressistas. aos Governadores e aos Prefeitos Municipais,
conttapartes de boa fé no acordo político celebrado.

I III
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Tudo autoriza a suspeita de que o Governo está aumentando o
PIS/Pasep e a Cofins sobre os combustíveis, para reduzir ou, no mínimo,
congelar a CIDE-Combustíveis. Com isso, manteria sua arrecadação e
diminuiriao repasse aos Estados.

Por que aumentar o PIS/Pasep e a Cofins sobre combustíveis,
quando a incidência específica para esses produtos (CIDE-Combustíveis) sequer
está sendo cobrada em sua alíquota plena'?

A Lei nO 10.636, de 2002, aprovada na fase de transição política 
portanto com o beneplácito do amaI Governo ., fixou as alíquotas específicas da
CIDE-CombustÍveis em R$ 860,OO/m3 para as gasolinas e em R$ 390,OO/m3 para
o diesel. O Decreto n° 4.565, de 10 de janeiro de 2003 - portanto, já assinado
pelo novo Presidente da República - reduziu essas alíquotas respectivamente
para R$ 541,10/ m3 e R$ 218,00/ m3

• Isso significa que, por simples decreto
presidencial, a CIDE-Combustíveis pode ser ampliada em 59% para as gasolinas
e em 79%, para o diesel.

Observe-se que a soma da alíquota específica do PIS/PASEP e da
Cofins sobre os combustíveis passa a· ser bem maior que a da CIDE
Combustíveis.

Nos tennos do ano 9° da Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
o Poder Executivo pode, por decreto, reduzir e restabelecer as alíquotas da
CIDE-Combustiveis.

Não há, portanto, a menor necessidade de a MPV-164/04 fixar
alíquotas elevadas do PIS/Pasep e da Cofins para os combustiveis. Basta, se for,
o caso de aumentar a arrecadação. que o Presidente tia República emita dectefo
restabelecendo as alíquotas anteriores da CIDE-Combustíveis. eliminando, com
isso. qualquer suspeita de que esteja em curso açzo para descumprir acordo
político celebrado no âmbito do Congresso NacionalJara aprovação da Refonna
Tributária.

Sala da Comissào.

senad~~~~i(R!~;
MPV-164

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS OO115

Data
04/0212004

Proposição
Medida Provisória 0°164, d. 29 de janeiro de 2004.

, ...:..::.=-:=.:..A.:..U:;..t::..o.:..r==.:...=-=--_____ I li nO do prontuário_ MOACIR MICHELETTO .
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~~ Artigo Parágrafo Jnciso atlnu:
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TEXTO I JUSTlF1CAÇAO

JUSTIFICATIVA

Art. 23-A. As sociedades cooperativas, inclusive as de crédito e as de consumo, 58
11· obedecere.m ao disposto na legislação especifica, não terão incidência da CSLL sabre o
resultado apurado nas operações de proveito comum aos seus associados.

I
I
INo âmbito do STJ, ambas Turmas da 18 Sessão (ex: RESP 170.371/RS. RE:SP 171.8OOIRS,
IRESP 152.5461SC, bem como o l' Conselho de Contribuintes do Ministério da Fa~(ex.
!AcórrJãos 101·93359, 103-20227, 105-13114, 108-06365, já proferiram decis6esu~s
Ia respeito da não incidência da CSSL sobre rest.//tados auferidos em operaqijes ds<::omlntes
de atos cooperativos, o que demonstra um entendimento pacifico.

Considerado o disposto no art. 195, I, c e seu § 4' da CF, a incidência de CSLL sobte 8S
sobras liqulclas do exercício das Sociedades Cooperativas depende de LeiCo~r
que a tlibutação em comento como nova fonte de custeio da seguridade social.

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS MPV-164
00116

Proposição
Medida Provisória n" 164, de 29 de 'aneiro de 2004.

Brasília-DF

MO CI MI HEL O
Dep e I

Data I
'--.........:04"":.;:0=2/:.;:2.=;00'-'4'---_

~utor
J;:..

n" do prontuário

1 o SupreSSbJ8 2. substitutiva 3. X modificativa 4. aditiva s. " Substítutivo global

Página Artigo Parágrafo I Inciso alínea

TEXTO J JUSTIFICAÇAO

! Art. 23-A As sociedades cooperativas. InclUSive as de crédito e as de consumo, se
obedecerem ao disposto na legislação especifica, não terão incidênCia da CSLL sobre o
reSUltado apurado nas operações de proveito comum aos seus associados. i

JUSTIFICATIVA

No âmbito do STJ, ambas Turmas da 1" Sassão (ex: RESP 170.371/RS. RESP 171.800lRS,
RESP 152.5461SC, bem como o 1° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (flX.
Acórdãos 101.93359. 103·20227, 105·13114, 108-06365, já proferiram decisões linánimfls
a respeito da não incidéncia da CSSL sobre resultados auferidos em operações decolT'llntes
de atos cooperativos, o que demonstra um entendimento pacifico.

IConsiderado o disposto no alt. 195, /, c e seu § 4' da CF, a incidência de CSLL sobre as
I sobras liquidas do exercicio das Sociedades Cooperativas depende de Lei Complementar
I que a tributaçào em comento como nova fonte de custeio da seguridade social.

PARLAMENTAR

IBraSilia-OF ~~~

APReSENTAçÃO DE EMENDAS MPV-.164
00117

Dala Proposição
0410212004 Medida Provisória n° 164, de 29 de 'anelro de 2004.

Autor nO do prontuário
Deputado Rubens Oton; - PT/GO 425
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Página Arti20 Parág'l'ra,=fo~e--"-__-"in",c,,,;s:::o ~

TEXTO I JUSTIFICAÇAO

I
Art.23-A. As sociedades cooperativas. ,nclusive as de crédito e as de consumo, se I
obedecerem ao disposto na legislação especifica. não terão incidência da CSLL sobre o
resultado apurado nas operações de proveito comum aos seus associados. I

JUSTIFICATIVA

I
No âmbito do STJ. ambas Turmas da 1a Sessão (ex. RESP 170.371/RS, RESP 171.8OCVRS, .
RESP 152. 546/SC. bem como o l' Conselho de Contribuintes do Mimstéao da Fazenda (ex.
AcÓrdãos 101-93359. 103-20227, 105-13114, 108-06365. ja pratearam decisões unânimes
a respeito da não incidência da CSSL sobre resultados auferidos em operações decorrenl:es
de atos cooperativos. o que demonstra um entendimento pacifico.

Considerado o disposto no art 195, /. c e seu § 4' da CF a incidência de CSLL sobffJ as \
sobras líquidas do exercício das Sociedades Cooperativas depende de Lei Complementar
que a tributação em comento CDrriD nova fonte de custeío da seguridade social.

PARLAMENTAR

Brasília. 04 de fevereiro de 2004, fZ ~.
Deputado Ruoens Otoni - PTIGO

APRESE~TAÇ;\ODE D-tENDAS MPV-164
00118

,l;ua
114iU2il004

proposlçiiO

:'vledida Provisória n° 164. de 29 de fe,'ereiro de 2004

;IUTür

Deputado Eduardo P<l~'-'S,-- _
n' do prontuÁrio

3f17

. i O "llpre""i\'1l :::. O "llh~Tlrlrtna

Pâgina01 de 01 '! Art. 27

J. ~ t!ttldinl'Ulna 1,0 ildirjY<l

Par~o Inciso
TEXTO!.fI STlFlC.-\C.\O

5. O Sub~liruri'Vo etl)b.1

Alínea

Ac~~cente-:.;enovo art. 27. rcnurr:cr:.muo \.) uwul an:o 27 p8.nl :.lrt. ~8. da presente Medida
Provisória. com a seguinte rt:daçao:

·'.in, .2'-, Rttvogam-se us incisus 11! !l du art. 3. li da Lei n. .; lO. 63"':', de 30 de
dezembro de ]002 e m irlcisos J" JI do "ri. 3." da Lei 11. 10.833. de 29 de
de=embro de 2003. apurrir de /_,.. de maio de ]OO-/.. ,-

JUSTlFIC\ÇÂO
A revogação desses dispmativos permitirá l[ue o direito ao crédito não se aplique,

exclusivamente. em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa juridica domiciliada no
País e aos custos e despesas incCllTidos. pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no

I País.

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

I' 02/0212004 ['

MPV-1.64
00119

MEDIDA P'Ftõ'v~6RIA N° 16412004

DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ _J
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Os arts. 27 e'2~ da Medida Provisória 164/04 passam a vigorar com a seguinte redaçêo,
renumerando-se com a mesma redação o atual art. 27:

Art. 27 - O artigo 100da Lei 10.833 de 29.12.03 fica acrescido dos seguintes parágrafos:

§ 1° - O disposto no art. 30 aplica-se ás pessoas jurídicas referidas no caput
do art. 5° da Lei 10,485 de 03.07.02.
§ 2° - O disposto no § 7° do art. 30 não 56 aplica às pessoasjuridicas referidas
no § 10

•

§ 30 - O tratamento previsto nos § 1° e 20 deste artigo aplicam-se á partir de
01.02.04, em relação à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativo, nos
termos do art. 3° da Lei 10.537 de 30.12.02.

Art. 28 - O disposto no artigo 15 aplica-se às pessoas jurídicas referidas no caput do art. 5°
da Lei 10.485 de 03.07.2Q02.

Parágrafo único: O disposto no § 5° do art. 15 e no art. 16, não se aplicam-às
pessoas jurídicas referidas no capu!.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa cornglr grave distorção existente no regime monofásico de
tributação pelo PIS/PASEP e COFINS, no que se refere especificamente às. indústrias
brasileiras de pneumáticos e câmaras de ar, as quais não tiveram as suas matérias primas
exoneradas da cobrança dessas contribuições e estão impedidas de usufruírem a nlo
cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS adotada, respectivamente, pelas Leis nOs
10.637/02 e 10,833/03.

Essa distorção, além de ferir o princípio constitucional de isonornia de tratamento tributário,
onera fortemente as empresas do Setor de Pneumátícos. e Câmaras de Ar, já que os
efeitos da elevação das alíquotas do PIS/PAS P, de 0,65% para 1,65%, e da COFINS, de
3,0% para 7,6%, não têm como sere tr zados diante da vedaçêo ao crédito que lhes
foi imposto nas leis10.637f02 e 10.8 3,

APRESENTAÇAo DE EMENDAS MPV-164
00120

ciMa

04/0212U04
proplIsi\"ãn

M.edidn PrO\';sórin n" 164, de 29 de revereiro de 2004

autur

Deputado Eduardo Paes

ITXTO i .11"~TIFIC\C-~O

-I.[8Jauitiva

Inciso

'.;"" do [Jroluuáriu
307

5. D sub~li[utho ~llIhal

Alínea

Indl1à-se onde couber o seguinte urügo:

.. ir!. () '/1'1. 3." " f, '. il1L'Í.lo f f{ da Lei n" f (J. 63 -. de 3 (J de de::emhro
de ](j{)]. passa rigoFw' coma .~eguin/e reda~il(J"

"Art, 3." ..

,.,\' L'} , ,.. ; .
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111 - dOi,>' t!Ju.:argo.\" di.! depf'eci{{(..'üo e wllorri::açc7(, ,-los hen',,' menc'iorwdos

nos incisos !"l {! '"JJ do caput, incorridos nu duta de r(!!)Slro ou (u.jllisÍ~·il() dos
inesmos. ..

,JUSTIFICAÇÃO

.-\ émcnda faculta que ú ressarcimento dos valore,; dcs enc;lrgo,; de depreciação e
amonização sejam realizados na data de registro ou aquhição dos bens (máquina,; e
equipamentos e edificações e benfeitol"lasl.

MPV-164
_O--º_l ~ 1_ ._

4/2/2004 Medida Prcvisór1a nO '64. e:t§2il...d~l§ne'rode 2.004

j-'.:C\!Tl'A1UO l
Dep. Luiz Carios Ha'Jly - PSDB/PR

( -
454

;;l?RESrv ..'·. ':illlS:-ITJTIVO
,JLOBAL

"i'-.-,- ::~.--'."

-----_._- - ---~
'·.:..;:<E .....

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se à Medida Provisória n° 164,04, o seguinte artigo:
I
I

"Art. O inCISO I do ~ llo. ar! 3° .la Lei !l" 10637. de 30 dei
dezembro de 2002, na redação dada pelo art. 25 da Lei n' 10684, de 30 de
maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redaçào:

Art. 30 ....

§ 11° .

[ - seu montante sera determinado median e aplicaçào. sobre o valor
das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a oitenta por cento
daquela constante do art. 20

;"

Jusrrrical1va:
A alreraçüo proposta c:n rclação no 111:ISO 1. ~ 11. ~1T1. 30. da Lei i

10.637:1002. está ligada :l neceSSidade de equal.zação da alíquota do crédito I
presumido previsto no inCISO L ~ 5". em. ':;". da L:i IOS33. dc 29 de dezembro
de 2003. Atualmenre ;J auroindLlsrna tem dlreItI' J um credito presumido de
70% da alíquota do P1S q~tando compra produlOS diretamente de pessoa física,
e faz -se necessario t:le\'a-Io Dara Soo" Dara IlJrmonizar com o mesmo
percentual que foi concedido aos comerCIanteS, c· qtla I corrt:sponde a 80%. Tal i

ll1iciariv3 visa a nào devaçào da cm~a tributari3 sJbre os alimentos. !

ft-/(2?~
_________..::D..::e.::,!1...:L:=..l'-'-.-:::IZ~C.-\RLOSH._\L'L Y - PSDBiPR

---- _.._.-----------~,-~-.-- ..~. ---~----~
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MPV-164
-\PRESE'.:nç';O DF F\IE:\DAS 00122

'---~----,

4/2/2004

Oep. Luiz Carlos Hauly - PSDB/PR.. -l54

S::BSl1TlJI1VO
,_E.OSAL

TEXTO

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se aMedida Provisória nV 164!04, o seguinte anigo: I
"Art.. O item IX do an la da lei n' ;0.833 de 19 de dezembro de 1003, passa a vigorar I
com a seguinte redação'

'Art. LO° ..

IX- as :receiras decorrentes de prestação de serviços das empresasjornaiisticas, dei'
publicações periódicas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens:"'

JUstificativa:·. . I
I A Constituição Federal em seu artigo [50, item 6. letra d, determma: "E vedado à Cniào, EstadOs,!
!Distrito Federal e Municípios instituirem impostos sobre livros, jornais, periódicos e papéis

I
destinados à sua impressão" .Baseado neste anigo, as empresas de publicações periódicas, sãol
tratadas de maneira isonômica COI.O as empresas que publicam livros e jornais. Considerando que
no ano 10 item IX da Legislação Tributària Federal da Cobrança Não-Cumulativa da COFINS, as

iempresas jornalísticas permanecem sujeitas às normas da legislaçào vigentes ameriormente a esta
!nova Lei, prejudicando sobremaneira as. empresas que produzem periódicos. A proposta corrige a
idisrorçào e retrata as decisões judiciais que permitem ao setor de periódicos serem equiparados
!aos setores supracitados.

Medida Provisõna n. o ; 64. de 29~aneirCJ de 2,004

r,·\$SJ~.-\'

~!-~,
~.~~~I..L'TZCARL",O::::S~Hc:..;A",Lc=:L,-,Y_r,-,S-o::Do.:B:::/.:...:.:PR_-,-_~ --'

MPV-164
00123APRESENTAÇAO DE E:'v1E~'DAS

...,----~---=~-------------,

. 412/2Q04

Oep. Luiz Carlos Hauly - PSDBIPR
, .

PRONTUARlO

454

; S":PRESTV..\
,~-

_. X ; S.L"BSTTIUTIVO
GL08AL

::.\:[$U

.\L0EA========~1
I

EMENDA ADITIVA I
Acrescente-se aMedida Provisória n° ·164/04, o seguinte artigo:
"Art... , O ;Jrt. 84 da Lei nO 10833. de 29 de dezembro de 2003, passa a I

vigorar com a seguinte redação:

. TlIBIrnlWllllll1 1111'
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Art. 84. A pessoa jmidica não financeira, sUjeita à incidência- não f

cumulativa da Contrlbuição para o PIS/PASEP e da COFI.t-:S, que realizarI
operações de hedge em bolsa de valores. de mercadorias e de fi.lturos ou no.

i mercado de balcão, podera apurar crédIto calculado sobre o valor das Perdas!
I verificadas no m':s. nessas operações. a alíquota de 5.6% (CinCO mteuos e seis

~C!mOSpor cento).'" ~ _ . .... . _ ....._ I

Jusntlcativa !
i\ alteração proposta em relaçào em rdaçào ao art. 84 da Lei j

I08:n.r::'Om. tem f)or fim ("render ao rIs não cumulativo. " crédito previsto I
no mesmo artigo. relatlvmnenteas perdas apuradas em operações de hedge,
pois tanto quanto a Cofins. o prs também inCIde sobre o total das receitas
auferidas pelas pcssoas Jurldicas que recorrem a operações de hedge.
ObJetivando manter o -:quilibno tinancciro das opuaçôes de hedge, propõe-se
Ulle a alíquota do credito. que '" retere unicamenlc :m efeito econàmico
COFINS, seJa eleyada de -1.6°0 para 5.6 °0 para contemplar também os reflexos
do PIS.

y-;l2LbL----r
Dep LUIZ CARLOS HALiLY - PSDBfPR

APRESENTAç.~O DE EME]';DAS MPV- 164
00124

I d.~
• 04/0212U04

propflsil;ào

'fedida Provisória nÚ 164, de 2004

\utor

Senador REGINALDO DUARTE
11" do P)'Ollru~

I

Suprt!lsi'lo'a 5. Suoslinrlho lobal

Acrescente-se o seguinte novo artigo ao capítulo XII, renumerando-s&'os
demais:

"Art..... O contribuinte do PIS/PASEP e da COFINS que não estiver sujeito a
regime não-cumulativo poderá abaler o montante que pagar de PIS/PASEP
Importação e de COFINSllmportaçao do valor devido da respelllÜVa
contribuição incidente sobre seu faturamento ou receita no mês segl.dllte
aquele em que efetuar a importação e, se remanescer salda, poderá abater
nos meses seguintes."

,---,Pc..;á",9",in",a,----,' !'--_..:A..::rt.:;i""90"-_--"ci=c;'-;P.:::r;:;li~9rõõa::_fo:;.,_,=~-...:.::ln.:;c"'isc::o--~--.::• .;;:lin..::e::a=------'
-- - rE:\.TO! Jl'STU'ICAÇAo

I
I Justificação
Como a grande maioria dos contribuintes do PIS e da COFINS não estão sujeitos
aos regimes não-cumulativos, a exigência destas contribuições sobre suas
importações implicará forte e injustificado aumento de carga. Para evitar tal
distorção e dar isonomia de tratamento a todos os contribuintes, evitando
pendências judiciais, propomos assegurar aos contribuintes do Simples. do lucro
presumido e dos regimes especiais o direito de reduzir das contribuições devidas
por suas vendas o que for pago no ato das importações.2ffiiM :~• . :eeOJ
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EMENDA No!! - Comissão Especial Mista
(à Medida Provisória n° 164, de 29 de janeiro de 2004)
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i\cresceme-se à Medida Provisória nO 164, de 2004,
onde couber, o seguinte dispositivo:

• "Art. ... O inciso n, do § 6°, do art. 3° da Lei nO 9.718, de
novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 3° .

........" " ..
§ 6° .

11- No caso de empresas de seguros privados, o
valor efetivamente pago a titulo de comissões de
corretagem e o valor referente às indenizaçaes
correspondentes aos sinistros ocorridoS., efetivamente
pagos, deduzido das importâncias recebidas a titulo de
resseguro e cosseguro, salvados e. outros ressarcimentos;

".................•.............................•...................................-
.mSTIFlCATIVA

A presente emenda tem por finalidade permitir que as
comissões de corretagem efetivamente pagas pela!! seguradoras possam ser
reduzidas da base de cálculo do PIS e. da COFINS. Para isso, propõe-se
modificação no texto do inciso II do §6°do art. 3a da Lei n° 9.718, de 1998,
que trata da detenninação da base de cálculo dessas contribuições no caso das
seguradoras.

Na pranca operacional, as seguradoras recebem os
valores totais que compõem o prêmio do. seguro, incluindo as importâncias
pagas a título de comissào de corretagem. e as repassam às corretoras de
seguro. Tais valores, ao transitarem temporariamente pelo caixa das
seguradoras, tenninam por compor a base de cálculo das contribuições dessas
empresas para o PIS e para a COFINS.

Por sua vez, as corretoras contabilizam os valores das
comissões como receÍlaspróprias, sobre as quais incidem novamente as
referidas contribuições, caracterizando hipótese clara de bitributaçâo. Na
verdade.. as seguradoras atuam como simples canais para viabilizar o
recebimento dos valores pelas corretoras, as quais, desde o momento da
contratação, fazem jus às comissões de corretagem.

Neste contexto, é importante ressaltar que as
seguradoras já pagam contribuição para a COFfNS na alíquota mais alta em
relação às empresas em geral, uma vez que, no presente exercício de 2003,
por meio da Lei nO 10.684, de 2003, majoraram de 3% para 4% a alíquota
daquela contribuição a qual, acumulada com a alíquota da contribuição para. ()
PIS. totaliza o elevado percentual de 4,65% incidente sobre o valor das
receitas auferidas.

Finalmente, cabe assinalar que, além de contribuir para
obtenção da efetiva justiça tributária, a emenda proposta alinha-se plenamente
com o objetivo da Medida ProvÍsória n° 136, de 2004, qual seja o de eliminar
a cobrança cumulativa do COFlNS.

IIIIIII1
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EMENDA NO! - Comissão Esp,ecial Mista
(à Medida Provisória n° 164, de 29 de janeiro de 2004)

Inclua-se onde couber o seguinte disposinvo:

·'Art. ... O art. lO da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da
legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei.
não se lhes aplicando as disposições dos arts. 10 e 8°:

Fevereiro de 2004

XII- as receitas decorrentes de prestação de
serviços de todos os modais de transporte coletivo de
passageiros."

JUSTIFICATIVA
Vários modais de transporte permanecerão sujeitos às

normas da antiga legislação da COFINS.
O transporte aéreo, e somenW este, tlcará obngaao as

novas regras embora, por suas próprias características, deveria merecer o
mesmo tratamento dispensado aos demais transporta.d.ores.

O modal aéreo possui caraclerísticas que obrigam a
uma participação de prevalência de itens de custo que não geram
compensação (pagamento de leasing de aeronaves, jólha~ de pagamento com
quadro profissional altamente especializado, despesa> internacionais, sistemas
mun.diais de comercialização de seus pr.adulaS, lIe~'nento extensivo de
pilotos e tripulantes, realizado no exterior, bem mo outras despesas

"<em,,,,'''''''. drolre'!" ~~-, den'~

-j
Note-se, ainda, que inumeras atividades prestadoras de

serviços, efetivamente relevantes e de elevado alcance social, tàram
contempladas com a permanência na legislação anter,or:

- serviço de telecomunicações ( inciso VIII);
- serviço das empresas jornalísticas e de radiodifusão

sonora de sons e imagens \ .nciso lX);
- serviço prestado por hospLais, pronto-socorro, casa

de saúde e de recuperação sob orientação médica e
bartco de sangue (inciso XIII); e

- servico de educacão infantEI. ensinos fundamental e
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medio e educação superior (inciso XIV).
Assim, a presente Emenda visa incluir os serviços

aéreos dentre os demais serviços de transporte coletivo, abrangidos pelo art.
10 da Lei 10.833, de 2003, ou seja, o rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros.

MPV-164
00127

EMENDA NE. - Comissão Especial Mista
(à Medida Provisória n" 164, de 29 de janeiro de 2004)

Inclua-se onde couber o seguinte dispositivo:

"Art. ... O art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da
legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei,
não se lhes aplicando as disposições dos arts. e e 8°:

XlI- as receitas decorrentes de prestação de
serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviário,
ferroviário, aéreo e aquaviário de passageiros."

JUSTIFICATIVA
Vários modais de transporte permanecerão sujeitos às

normas da antiga legislação da COFINS.
O transporte aereo, e somente este, ficará obrigado às

novas regras embora, por suas próprias características, deveria merecer o
mesmo tratamento dispensado aos demais transportadores.

O modal aéreo possui características que obrigam a
uma participação de prevalência de itens de custo que não geram
compensação (pagamento de leasing de aeronaves. folhas de pagamento com
quadro profissional altamente especializado, despesas internacionais, sistemas
mundiais de comercialização de seus produtos, trein to extensivo de
pilotos e tripulantes, realizado no exterior, bem co outras despesas
internacionais, dentre elas os suprimentos de manut nçã

1
"Note-se, ainda. que inúmeras atividades prestadoraS de

serviços, efetivamente relevantes e de elevado alcance social, foram
contempladas com a permanência na legislação anterior:

- serviço de telecomunicações ( inciso VIII);
serviço das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora de sons e imagens (inciso IX);

11111111~:llilmlllliIHIIIIIIIII1111í
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serviço prestado por hospitais, pronto-socorro, casa
de saúde e de recuperação sob orientação médica e
banco de sangue (inciso XIII); e
serviço de educação infàntíl. ensinos fundamental e
médio e educação superior (inciso XrV).

Assill'l, a presente EITlenda visa incluir os serviços
aéreos dentre os demais serviços de transporte coletivo, abrangidos pelo art.
10 da Lei 10,833, de 2003, ou seja, o rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros.

RECURSO Nº 105, DE 2004
(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Recorre contra decisão da Presidên
cia em questão de ordem acerca da sub
missão ao Plenário do requerimento, de
autoria do PT, de inversão de pauta, a fim
de que sejam apreciadas as matérias na
seguinte ordem: Médidas Provisórias
nos 145, 140, 141, 142 e 143, todas de
2003, reordenando as demais.

(Ã Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento subscrito pelo nobre Líder do
PT, solicitando, nos termos regimentais, inversão de
pauta da presente sessão, a fim de que sejam aprecia
das as matérias na seguinte ordem: Medida Provisória
nQ 145, Medida Provisória nº 140, Medida Provisória nº
141, Medida Provisória nQ 142 e Medida Provisória nQ

143. Reordenam-se as demais.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, permita-me fazer uma observação. Há um requeri
mento do PFL que antecede o requerimento a que V. Exª
se refere. Parece-me que o nosso tem preferência.

o SR. PRESIDENTE (João paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, confesso que, ao encami
nhar o primeiro requerimento, a Presidência teve mui
ta dúvida. Agora confirmo que a Presidência estava
com a razão. O primeiro requerimento que deve ser
submetido ao Plenário é o de maior abrangência, de
acordo com o que prescreve o Regimento Interno:

"Art. 159 ..

§ 4Q
.

IV - Quando os requerimentos apre
sentados, na forma do inciso anterior, forem
idênticos em seus fins, serão postos em vo
tação conjuntamente, e a adoção de um
prejudicará os demais, o mais amplo tendo
preferência sobre o mais restrito."

Foram apresentados 5 requerimentos, cada um
alterando 1 ponto, e outro requerimento que altera ou
tros pontos. E verdade que este tem precedência.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, permita-me contraditá-lo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pois não, Deputado José Carlos Aleluia. O SR. JOSÉ
CARLOS ALELUIA- Sr. Presidente, decisão publica
da no OCO de 19 de janeiro de 1995, página 988, do
então Presidente Inocêncio Oliveira, "esclarece que a
preferência é dada pela ordem de apresentação, con
siderando-se a abrangência somente na hipótese de
apresentação simultânea". Não é este ocaso.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, sem querer questionar a
decisão do nobre Deputado Inocêncio Oliveira quan
do era Presidente desta Casa, tomo a liberdade de re
formar sua decisão instituindo a decisão desta Presi
dência. Digo isso com tranqüilidade e segurança por
que o Regimento Interno é absolutamente transpa
rente no que diz respeito à preferência. O inciso 111 do
§ 42 do art. 159 estabelece o seguinte:

"111 - quando ocorrer apresentação de
mais de um requerimento, o Presidente re
gulará a preferência pela ordem de apresen
tação ou, se simultâneos, pela maior impor
tância das matérias a que se reportarem".

A simultaneidade tem referência à importância
das matérias. No caso da abrangência, o inciso IV é que
faz referência. Considero correto, inclusive por questão
de lógica. Se for aprovado um requerimento que faz al
teração de pauta e esse requerimento é mais abran
gente, significa que o Plenário optou por uma forma e
organizar a pauta de formamais ampla e, evidentemen
te, desconsidera aquela que é mais específica. Dessa
forma, mantenho a decisão da Presidência, aliás, como
deveria ter optado desde o início.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Recorro da
decisão de V. Exª porque entendo que não são reque
rimentos idênticos, mas com fins distintos. Portanto,
fico com a decisão do então Presidente Inocêncio Oli
veira, que édo meu partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exª a palavra.

OSR. PROFESSOR LUIZINHO (PT- SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
sendo alertado de que a decisão foi. dessa forma porque
os requerimentos à época tratavam de mudançade mais
de 1 item da Ordem do Dia,o que não é o caso de hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
qualquer forma, o Deputado José Carlos Aleluia vai re
correr e teremos oportunida.de de esclarecer melhor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente, requeiro Preferência para
apreciação em 12 lugar, dentre as matérias sobre a
Mesa, do item V, Projeto de Lei. n2 4.851, de 1994, que
concede anistia aOS candidatos às eleições de 1994.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 1994. - Boni
fácio de Andrada, Vice-Líder do PTS -Sarney Filho,
Vice-Líder do Sloco Parlamentar.

O SR. JOSÉ FORTUNATI - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exªa palavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente,. também apresenta
mos requerimento de preferência, e quero me valer
do Regimento Interno, que em seu art. 159 diz:

"Art. 159 , .

§ 42 .

111- quando ocorrer a apresentação de
mais de um requerimento, o Presidente re
gulará a preferência pela ordem de apresen
taçãoou, se simultâneos, pela maior impor
tância dasmatérias a que se reportarem;

IV - quando os requerimentos apre
sentados, na forma do inciso anterior, forem
idênticos em seus fins, serão postos em vo
tação conjuntamente, e a adoção de um
prejudicará os demais, o mais amplo tendo
preferência sobre o mais restrito."

Entendemos, Sr. Presidente, que nosso reque
rimento é bem mais amplo que o requerimento que
acaba de ser tido. Por isso, queremos que o nosso
requerimento seja apreciado antes dos demais re
querimentos de preferência, .em cumprimento do
Requerimento Interno.

O SR. TARCíSIO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a V. Exª a palavra.

O SR. TARCíSIO DELGADO (PMDS - MG. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o art 159, citado
pelo nobre Líder do PT, em seu § 42 , inciso 111, diz:

"Art. 159 , ..

§42 ' ..
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111 - Quando ocorrer a apresentação, de
mais de um requerimento, o Presidente regula
rá a preferência pela ordem de apresentação
ou, se simultâneos, pela maior importância das
matérias a que se reportarem".

A primeira hipótese é a ordem de apresentação,
que elimina todas as outras. Se apresentamos nosso
requerimento antes, estão eliminadas as outras con"
dições, que só serão apreciadas caso haja simultane
idade na apresentação dos requerimentos.

Nosso requerimento é precedente. Essa condi
ção elimina todas as outras, devendo ser dada prefe
rência para ele.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o inciso a que
o Deputado Tarcísio Delgado faz referência é aplica
do apenas quando existem vários requerimentos. O
Presidente dará preferência àquele apresentado pri
meiro. No caso específico desses requerimentos,
aplica-se exatamente o inciso IV, porque os requeri
mentos têm idêntica finalidade. O inciso que estabe
lece a ordem cronológica é aplicado quando vários
requerimentos são apresentados. Quando se trata
de requerimentos com fins idênticos, deve-se dar
preferência ao mais amplo.

No caso específico, tem preferência o requeri
mento que retira a matéria de pauta. Quando se tra
ta de requerimento com o mesmo fim, não se leva
em conta a questão da simultaneidade, mas a am
plitude. É a mesma coisa que ocorre quando se tra
ta de emendas supressivas, que prejudicam as de
mais. O mais amplo prejudica o mais restrito. Exata
mente por isso existe o inciso IV. Não se trata de re
querimentos sobre a mesa, mas de requerimentos
com idênticos fins. Por isso, o deputado levantou a
questão de ordem no sentido de que deve ter prefe
rência o requerimento mais amplo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Esta Presidência ouviu atentamente a questão de
ordem do nobre Líder José Fortunati e a contradita
do nobre Líder Tarcísio Delgado. Realmente, o art.
159, inciso 111, é que regulamenta a matéria. A prefe
rência será dada pela ordem de apresentação do re
querimento. Caso fossem apresentados simultanea-

mente é que seria dada preferência ao mais amplo.
Vou ler o inciso 111. "Quando ocorrer a apresentação
de mais ele um requerimento, o Presidente regulará
a preferência pela ordem de apresentação ou, se si
multâneo", pela maior importância das matérias a
que se re Jortarem".

Port.:lnto, a questão de ordem está decidida: a
preferênc,a é pela apresentação da matéria.

O SIR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SOR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V. E:<ª a palavra.

O SR.ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
tra-argumentar. Esse dispositivo que trata de re
querimentos com objetivos idênticos define que
terá preferência o que for mais amplo, seguindo
princípio aplicado às emendas, que não têm or
dem de apresentação. Quando as emendas tra
tam de uma mesma matéria, terá preferência
aquela que prejudica todas as demais. No caso
dos requerimentos com objetivos idênticos, aquele
que for mais amplo pode prejudicar aquele que é
restrito. l~ evidente! Por isso, há o inciso IV. Se
houver mudança geral, isso prejudica o requeri
mento que está apenas querendo fazer uma inver
são. É e:<atamente esse o sentido. Tratamos so
bre Ordem do Dia, inversão de pauta. Há um re
querimento amplo que quer mudar toda a pauta.
Se for aprovado, evidentemente prejudica aquele
que quer fazer apenas uma inversão. Por isso, há
esse inci·,o que se refere a objetivos idênticos. O
mais amJlo, aprovado, prejudica o restrito, que
quer a mJdança apenas de um item da Ordem do
Dia.

O amplo quer a mudança de toda a pauta e
por isso h~m preferência.

O S~:l. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência ouviu a contradita do nobre Deputado
Roberto r:reire, mas não se trata de requerimentos
com os mesmos fins. Eles são diferentes quanto ao
conteúdo

Porf.mto, a Presidência mantém a decisão. A pre
ferência é do primeiro requerimento. E vamos votá-lo.

Em fotação o requerimento.
Os ;::rs. Parlamentares que o aprovam perma

neçam ccmo se acham. Os que são contrários levan
tem os br'lços. (Pausa.)

Aprovado.



IV - BFlEVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Confúcio
Moura.

O SR. CONFÚCIO MOUFlA (PMD8 - RO. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, reservei este es
paço para homenagear o Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, que eventualmente está presente neste mo
mento. Entretanto, declaro que nada foi combinado.

Sras. e Srs. Deputados, recebi em meu gabine
te livro e videocassete enviados pelo Deputado Már
cio Reinaldo Moreira, do PP de Minas Gerais, sobre
suas experiências durante 5 anos, estimulando o ar
tesanato como fonte alternativa de renda e ocupação
para comunidades carentes de vários Municípios do
seu Estado.

A minha manifestação pública, através de um
breve discurso, tem como objetivo a exaltação da sua
obra corno modelo de referência para a classe política
brasileira. Como a de buscare perseguir intransigen
temente alternativas para que os nossos segmentos
mais pobres, completamente excluídos do mercado
de trabalho convencional, possam ser incluídos e res"
peitados.

Conheço o Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
É uma fonte contínua de idéias criativas. O seu cére
bro não se cansa. Ondevai, faz.o mesmo: provoca o
modelo, insurge e batalha para0 resultado. Quem o
vê andar pelos corredores da Câmara dos Deputa
dos, com a sua paciência e serenidade, sempre
Çlnunciando que está bem com a vida, pelo menos é
isto que irradia, não poderá imaginar que aquela se
renidade é apenas aparente; por dentro, o cérebro é
quente, palpita na produção de idéias e projetos em
série. Sua mente é uma indústria valorosa.

Nas Comissões, quando fala, reina o silêncio
absoluto. Depois dele, pouca gente se atreve a con
testá-lo, talo embasamento com que se apresenta, a
coerência e, mais do que isto, o respeito e admiração
que desfruta dos companheiros. Tem passado execu
tivo, conhece orçamento. como ninguém, principal
mente execução orçamentária. Na Câmara, S.Exa.
reina. Em Minas, tem o seu império de idéias. Eamão
na massa.

O seu trabalho em livro e videocassete, que já li
e vi, é estimulador e, como pouco crio, se me permitir,
copio. Então, vou seguir seus passos, fazer o que
deve ser feito, o dinheiro da emenda parlamentar
para o povo aproveitar, ensinar serviços e artes do
próprio povo, sair do lugarcomum do obrismo sem
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fin- fim, que fal bem e mal ao mesmo tempo, porque não
da a leitura do expediente, passa-se às inclui essa gente humilde, que fala: "Espia só, meu

fio, então num tá veno o bafafá fá no comércio':
Não se restringe ao que relatei a dimensão do

conhecimento e da experiência do Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, notadamente um dos brilhantes
Parlamentares da Câmara dos Deputados.

Parabéns ao Deputado Márcio Reinaldo Morei
ra pelo seu valoroso trabalho e que também éum la
boratório que pode ser imitado Brasil afora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncío· Oliveira) 
Faço minhas as palavras do Deputado Confúcio Mou
ra. O Deputado Márcio Reinaldo Moreira, pela expe
riência que tem eo trÇlbalho que realiza, sobretudo na
condição de um dos grandes espeoialistas da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação, dá mais uma contribuição, segundo S.Exa.,
para solução do problema do desemprego nas pe
quenas comunidades.

Minhas congratulações, em. nome da Mesa Di
retora, presidida pelo Deputado João Paulo Cunha,
ao nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcisio Zim
mermann. OispõeS.Exa. de 5 minutos na tribuna.

O SR. TARCISIQ ZIMMEFlMANN (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não combinei com ninguém o tema de
meu pronunciamento.• Na verdade,· hávários dias te
nho pensado em abordar no plenário da Casa o de
semprego existente no País e a importância de tanto
o Governo Federal quanto a Câmara dos Deputados
mobilizarem-se no sentido de enfrentar o drama, que
já há muito assolaa população brasileira e infelizmen
te se agravou no último ano.

Além disso, manifesto solidariedade ao Ministro
Ricardo 8erzoini, companheiro Deputado Federal,
que, tendo assumido. exatamente adiffcil tarefa de
coordenar as políticas governamentais na áreade ge
ração de emprego, foi vítima de agressão injustifica
da. Não nos podemos conformar com tais ataques a
homens públicos, mesmo a nossos adversários políti
cos. Não podemos aceitar que a civilidade, que tem
de prevalecer nas relações políticas, seja atropelada
por episódios do tipo.doocorrido.

Sr. Presidente, na atual conjuntura, cerca de
25% da população economicamente ativa seencon
tra desempregada, segundo pesquisas do DIEESE. E
mais: cerca de 44% da população economicamente
ativa está na condição de trabalhador informal, por
tanto, sem carteira assinada, sem 13º salário, sem fé-
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rias, sem Fundo de Garantia, sem Previdência Social,
completamente desprotegido no mercado de trabalho
e no que diz respeito a seu futuro.

A situação não é fruto do acaso, resulta da com
binação de vários fatores, como, por exemplo, falta
de crescimento econômico. Nosso País há muitos
anos amarga taxas de crescimento medíocres, que
infelizmente não se alteram. Obviamente, o País em
cujo mercado de trabalho a cada ano aporta 1 milhão
e meio de jovens necessita de taxa de crescimento de
algo em torno de 4,5% apenas para incorporar essa
força de trabalho.

O desemprego também resulta do avanço tec
nológico. Estudo da Universidade Federal do Rio de
Janeiro indica que nosso País perdeu nos últimos
anos cerca de 10 milhões de empregos somente em
decorrência do avanço tecnológico e da incorporação
de processos produtivos que garantem maior produti
vidade.

A situação é real e exige medidas concretas,
que, por exemplo, promovam a retomada do cresci
mento econômico, muito debatida na Casa. Entretan
to, crescimento econômico por si só não garante ge
ração de emprego. Precisaremos também de medi
das que efetivamente tragam para as relações entre
capital e trabalho os enormes ganhos de produtivida
de ocorridos nos últimos anos.

A redução da jornada de trabalho e o banimento
das malfadadas horas extras, que acabam por pro
mover aumento de desemprego e redução de salário
real, são bandeira que a Central Única dos Trabalha
dores tem defendido como proposta capaz de dar
novo alento ao mercado, com geração de mais de 3
milhões de novos empregos.

Medidas dessa natureza deverão ser estudadas
pela Casa neste ano, 2004, para que haja avanço nas
relações trabalhistas e na legislação de modo a possi
bilitar a incorporação de novos trabalhadores ao mer
cado de trabalho.

Hoje, a imprensa anunciou que o Governo estu
da reajuste do salário mínimo em base de recupera
ção sustentável de seu valor. Trabalharmos, Sr. Pre
sidente, por um salário mínimo da ordem de 300 rea
is, que ao menos incorpore ganho real de 10% a 12%
sobre a inflação do período, será importante demons
tração de preocupação não só com geração de em
pregos, mas também com articulação de política pú
blica que valorize o trabalho e exponha o esforço efe
tivo em prol de mais justa distribuição de renda e de
melhor qualidade de vida para os trabalhadores.

A agenda referida é fundamental e prioritária tanto
para o Poder Executivo, quanto para o Poder Legislati
vo. Com ela, haverá mudança nas condições de traba
lho, que será digno para todo o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, meu pronunciamento versa sobre a expansão e
a modernização dos trens urbanos de Recife. Tra
ta-se de importante iniciativa na busca de eficiência
administrativa e da operação adequada para atender
à população da região metropolitana de Recife.

O projeto de expansão do Metrô de Recife, de
1985, previsto para terminar em 2000, ainda não foi
concluído. Sucessivos atrasos revelam o descaso e
as tentativas irresponsáveis de alguns segmentos do
setor da construção que o assumiram. O projeto tota
lizava 203 milhões de dólares, dos quais 102 milhões
foram financiados pelo Banco Mundial, para expan
são da região metropolitana e para as cidades de Ca
maragibe, Jaboatão e Ramais, que complementarão
essa importante obra.

Para sua execução, foram estabelecidos 5 lotes
que representavam diversas etapas na construção
desse processo de expansão. Diversos problemas de
ordem técnica e administrativa provocaram atraso na
obra. A solução encontrada pela Direção da CBTU,
no Governo passado, foi subtrair dos contratos des
sas 5 parcelas da expansão os trabalhos de acaba
mento e de implantação dos terminais de integração,
que seriam importantes para conectar o Metrô ao sis
tema de ônibus de Recife.

Esses contratos acarretaram aditamento ao
preço acima dos 25% permitidos pela Lei nº 8.666 e,
evidentemente, foram rejeitados pelos financiadores,
pelo Banco Mundial.

No ano de 2000, em diversas tentativas, o con
sórcio construtor tentou impor sua vontade de cons
truir a qualquer custo. A nova direção da CBTU en
frentou diversas pendências judiciais e conseguiu fi
nalmente ganhar liminares na Justiça. O consórcio
construtor é composto por diversas empresas, como
OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e outras, que
impunham suas vontades, até mesmo chantageavam
a CBTU, ao dizer que dispunham de emissários políti
cos que garantiriam sucesso nessa empreitada.

A CBTU, de forma correta, encaminhou essas
informações ao Banco Mundial, que suspendeu a
continuidade dos trabalhos diante do aumento de
mais de 9 milhões sobre o menor valor previsto, de 52
milhões, haja vista que aquela instituição não poderia
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aceitar essa imposição. Evidentemente, são regras
do Banco Mundial. A CBTU esclareceu por diversas
vezes a esse consórcio construtor que não poderia
aceitar essa licitação, que estava imperfeita, com irre
gularidades e tentava apresentar preço acima do seu
valor.

Apesar das pressões, das ameaças políticas e
da chantagem feita com. a ameaça de o consórcio
construtor ir à Justiça para impedir o andamento dos
trabalhos, finalmente a licitação da obra foi ganha por
outro grupo, que agora se enquadrou nas regras. Ha
verá economia de 9 milhões de reais na conclusão
dos trabalhos, o que revela claramente a postura éti
ca e correta da atual gestão da CBTU.no tratamento
da questão.

Homenageio o Presidente da CBTU, Dr. João
Luís, que foi capaz de conduzira questão de maneira
ética, limpa, fazendo com que.a.concorrência fosse
realizada de forma não viciada, sem favorecimentos a
interesses de grupos econômicos e que prevalecesse
a avaliação técnica, econômicae financeira do proje
to, a fim de garantir sua viabilidade.

Essa. é a nossa homenagem e, ao mesmo tem
po, o reconhecimento a um trabalho importante, que
tem como característica a competência técnica e a
ética que deve prevalecer nas relações do Poder PÚ
blico com o interesse privado.

Para concluir, ressalto que as obras civis reto
marão o seu curso a partir dessa nova licitação, que
definiu os novos parceiros que levarão adiante essa
importante. empreitada, que é a expansão do Metrô
na nossa região metropolitana, que atenderá à popu
lação do Recife.

Os custos observarão as regras definidas pela
Lei nº 8.666 e atenderão aos princípios da boa morali
dade e da ética; o que, de certa maneira, nos tranqüi
liza, porque demonstra a importância de termos diri
gentes de empresas sérios, éticos, comprometidos
com o bem público.e como correto uso dos recursos,
o que impede que grupos econômicos queiram cons
truir, a qualquer custo, o seu império e o seu poder,
com ameaças, chantagens e com a exploração da tal
da influência política.

No nosso· Estado correu uma lista com os no
mes daqueles que estão preocupados com a retoma
da das obras. Todos nós estamos. Mas queriam essa
aceleração através de uma única alternativa, que se
ria atender esse construtor.

QUeremos a imediata retomada dos trabalhos
com ética, com seriedade e com custos adequados
para que os cofres públicos não sejam onerados. Qu-

eremos uma relação proba, ética, no tratamento das
questões que são importantes para definir a política
pública no nosso Estado.

Falo, inclusive, em nome do Movimento Sindical
Metroviário, que confirma a postura ética. e. correta do
Dr. João Luís na condução dos trabalhos da CBTU,
que desagradou alguns interesses econômicos, mas
que trabalha com base nos princípios éticos, na boa
administração e na competência técnica para levar
adiante aquela obra muito importante para a região
metropolitana e para a sociedade do.Recife.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR.•·PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

V. Exa. está com a palavra.
O SR. CARLOSWILLlAN (PSC- MG. Pela or

dem. Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, o Parti
do Social Cristão convoca os Parlamentares evangéli
cos a debater matéria constante do .ítem 2 da pauta, que
praticamente libera0 uso de maconha no Brasil.

Convidamosos pais de família. e os Deputados
responsáveis pelo· social para que esse projeto, on
tem apenasaprdvado na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, seja debatido e não entre em
pauta.

Convocamos os Parlamentares evangélicos e
demais cristãos para que possamos aqui nos unir
para impedir a Jiberação de maconhano Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra aoSr. DeputadoZé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente,. Sras.e Srs. Deputados,
faço rápida observação sobre a Comissão Externa da
Câmara dos Deputados que, na próxima semana, vi
sitará, entre outras, a reserva indígena Raposa/Serra
do Sol, no Estado de Roraima.

Não são verdadeirlls algumas notícias divulga
das no plenário, relacionadas à realidade indígena do
Estado. Alguns Deputados afirmam que aqueles po
vos possuem uma imensidão de terras, mas os dados
que tenho são diferentês, indicam bem o contrário
disso. A área da reserva Raposa/Serra do Sol, por
exemplo, é de 1 milhão 678 mil hectares para uma po
pulação de 7 mil 319 índios.

Alerto a Casa para0 fato de que boa parte dos
Deputados que comporão a Comissão Externa são
radicalmente contra as reservas e constantemente
defendem a diminuição das terras indígenas. Aliás,
há Deputados que defendem a derrubada de 80% da
floresta amazônica.

I
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisa
mos apresentar informações corretas. O próprio Jor
nal da Câmara divulgou - vou pedir que façam a cor
reção - que na área de 1 milhão e 700 mil hectares vi
vem 19 mil pessoas, sendo que 7 mil não são índios.
Na verdade, não são 7 mil, mas 700.

Esse debate precisa ser travado de forma corre
ta. Apesar de os povos indígenas contribuírem para o
desenvolvimento auto-sustentável, fundamental para
a Amazônia, e terem hoje, por exemplo, 27 mil cabe
ças de gado, além de trabalharem na agricultura e com
artesanato, nunca tiveram acesso a financiamento
para sua produção. Sequer tiveram orientação que
lhes trouxesse inovação para o próprio extrativismo.

Precisamos estar atentos à Comissão que irá
ser composta por 3 Deputados do Pará, os quais,
além de contrários à demarcação das reservas indí
genas, defendem sua diminuição.

As empresas madeireiras ou agropecuárias que
se instalam em Cuiabá e Santarém, por exemplo, es
tão demarcando 100 mil hectares de terras. São
7.319 índios com 1.678.000 hectares de terra. No
oeste e no sul do Pará, qualquer um faz grilagem de
50 mil, 100 mil ou 150 mil hectares. Quer dizer, se jun
tarmos 10 grilagens de 100 mil hectares, teremos 1
milhão de hectares.

A população indígena usa o modelo de produ
ção auto-sustentável que estamos propondo para a
Amazônia, de exploração das riquezas da floresta de
forma a preservá-Ia. Naturalmente, algumas pessoas
que lá se instalaram para produzir arroz ou soja pre
tendem impor outra forma de desenvolvimento.

Por isso, irei fazer um documento com algumas
observações, porque já ouvi vários Deputados se ma
nifestarem neste plenário diferentemente das infor
mações que tenho em mão. Torço para que a Comis
são Externa que irá a Roraima visitar as aldeias indí
genas leve em consideração a realidade dos povos
daquele Estado.

Não podemos aceitar o argumento de que
1.678.000 hectares é muito para 7.319 índios.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja retificada a
referente matéria publicada do Jornal da Câmara,
pois não coincide com as verdadeiras informações.

Muito obrigado.
O SR. MANATO (PDT - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, penso que a situação do País hoje é melhor do
que a de 1 ano atrás. Todavia, para se criarem empre
gos, é necessário mais ações por parte do Governo
Federal.

Digc, isso, Sr. Presidente, porque o primeiro ano
do Governo Lula encerrou-se com tristes recordes de
desemprEgo e queda na renda do trabalhador.

VaiE lembrar que a taxa de desemprego atinge
o patama ,de 12,2% - bastante alta para um país com
tanta capacidade e muita vontade de trabalhar.

Umn das saídas que vejo é o estímulo direto às
pequenas e microempresas, pois é o setor com maior
capacida( le de criação de empregos.

Cas) a taxa de crescimento fique em torno de
3,5%, a télxa de desemprego deverá ser reduzida em
1 ou 2 pontos percentuais.

No caso do mercado informal, não há tendência
de diminuição, a não ser que haja profunda reforma
na legislação trabalhista vigente.

Volto a alertar que o fato de o Brasil voltar a
crescer núo significa, necessariamente, que mais em
pregos serão criados, pois observamos no mundo
todo inúmeros países que crescem sem gerar postos
de trabalho. Um exemplo prático disso é a Internet.
onde vemos crescimento sem contratações.

Áreas como a construção civil, em que muitos
empregos são gerados, não foram ainda beneficia
das com medidas do Governo para que novos postos
de trabalho fossem criados. Medidas eficazes no se
tor da construção civil ajudariam ainda a reduzir o
péssimo déficit habitacional existente no Brasil.

O plóprio Presidente Lula já afirmou que os se
tores de habitação e saneamento serão responsáveis
por 1,4 rriihão de vagas de emprego. Apesar disso
tudo, o Governo ainda não tomou atitudes diretas que
gerem empregos.

Um exemplo prático de indústria nacional gera
dora de empregos é o setor de vestuário, onde sao
empregadas diretamente mais de 1 milhão de pesso
as. Ele é formado, quase em sua totalidade, por pe
quenas e microempresas. Temos, portanto, um setor
que emprega bastante. Entretanto, não é atendido
com medidas eficazes por parte do Governo Federal.

Volt,) a tocar num ponto muito delicado: a refor
ma traballista. Saídas como a redução na jornada de
trabalho r,recisam ser revistas e reavaliadas, pois se
trata de tnndência mundial para que se possam criar
condiçôel.de contratar novos trabalhadores.

Port:mto, estarei alerta e sempre pronto para su
bir a esta tribuna, a fim de cobrar ações mais contun
dentes, que resultem na geração de empregos e, con
seqüentel nente, em renda para a família brasileira.

Pas,o a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
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Já faz algum tempo. que defendo a real necessi
dadede uma aliança mundial contra a pobreza e a
fome, que assolam boa parte da população mundial.

Aproveito esta semana em especial para falar so
bre o tema, uma vez que o Presidente Lula declarou
que "a fome é uma arma de destruição em massa, que
mata diariamente 24 mil pessoas e 11 crianças a cada
minuto",como<que concordo em gênero e número.

É inaceitável que milhões de. toneladas de ali
mentos sejam jogados fora todos os anos, ao redor
do planeta, enquanto homens, mulheres e crianças
têm suasvidas ceifadas pela falta do mínimo de comi
da para a própria sobrevivência.

É muito triste, realmente, que alguns, em pou
cospaíses, tenham tantoe tantos, em tantos países,
tenham tão pouco.

Já é hora de os Governos acabarem com a prá
tica de privilégios para a economia em detrimento do
desenvolvimento social, para melhor distribuição de
renda, que há anos vêm deteriorando a sociedade
mundial.

Não podemos assistir de forma passiva ao que
está ocorrendo no mundo cada vez mais globalizado,
onde aqueles que já tinham. muito estão cada vez
mais ricos, enquanto países africanos, asiáticos e lati
no-americanos encontram-se cada vez mais pobres e
vulneráveis perante a economia mundial.

Políticas sociais equivocadas ou até mesmo a
falta delas,· aliada ao não planejamento de safras, e
políticas agrícolas não adequadas ajudam bastante
no agravamento do atual panorama da fome.

A quantidade de grãos desperdiçados todos os
anos daria para acabar com a fome do mundo 5 ve
zes, de acordo com estudos de organismos internaci
onais.

Penso que o fato de termos os principais instru
mentos para começarmos essa árdua batalha contra a
miséria já nos credencia para nos unirmos, com ações
conjuntas entre Governos e sociedade, a fim de apre
sentarmos melhoras imediatas e para que nossos filhos
já percebam tais diferenças e se sintam naturalmente
incumbidos de abraçar causa tão nobre.

Tenho noção das.dificuldades que uma campa
nha para erradicar a fome e a pobreza mundial acar"
retará. Porém, não podemos aceitar que isso seja to
mado como utopia, pois uma consciência dissemina
da entre a população já começará a reduzir esse
drástico quadro da pobreza, e alongo prazo podere
mos olhar o problema com outros olhos.

Muito obrigado.

ASRA. VANESSAGRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos dias, muito se tem falado
neste plenário, e a imprensa tem divulgado, sobre o
fato de o Governo Federal ter recentemente promovi
do um corte no Orçamento da União para 2004.

A meu ver, esta é uma das questões mais rele
vantes, pois o Orçamento norteia as ações do Gover
no, permite aplicar recursos em investimentos, no tão
falado programa social, •e demonstra seu grau de
compromisso com o projeto de. desenvolvimento.

Infelizmente, há mais de uma década convive
mos com os contingenciamentos, cujo objetivo é for
çar a economia e ampliar o superávit primário, ou
seja, permitir que o Governo arrecade muito mais do
que gasta. Dessa forma, obtém-se grande superávit
primário e, assim, enfrenta-se a dívida pública brasi
leira.

O Governo tem anunci.ado o contingenciamento
de 6 bilhões de reais, sendo 3 bilhões de reais em in
vestimentos e 3 bilhões de reais em custeio, e a polê
mica fica ainda maior quando se diz. que emendas
das bancadas parlamentares estão nele incluídas.

Sr. Presidente, Sras.• e. Srs. Deputados, particu
larmente, nunca aplaudi a conduta política de contin
genciar o Orçamento. Entretanto, tenho certeza ab
soluta de que este ano não será igual aos anteriores,
quando o Orçamento era contingenciado no início do
ano e, normalmente, a liberação dos recursos orça
mentários só vinha a acontecerhos meses de novem
bro ou dezembro, ou seja, ao apagar das luzes.

Essa decisão governamental, que certamente
não foi fácil, deu-se em decorrência de uma instabili
dade momentânea, houve aumento de preços, e con
seqüente inflação, que ainda· não está controlada.
Mas estou certa do grande esforço do Governo para
liberar esses rec.ursos em prazo bem anterior aos me
ses de novembro e dezembro.

A Oposição deve estar esperando para este ano
a repetição da conduta do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, quecontingenciava o Orçamento,
cortava recursos e só os liberava no final doano.

A condutada bancada de apoio ao Governo no
Congresso Nacional será no sentido de colaborar
para que esses recursos sejam liberados o mais rapi
damente possível.

Já temos o primeiro exemplo, os recursos do
Orçamento para o Programa.de Erradicação do Tra
balho Infantil - PETI, que haviam sido contingencia
dos, foram estabelecidos. No ano passado, gas
tou-se com esse programa o montante de 405 mi-
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Ihões de reais. E o Governo acaba de restabelecer o
Orçamento para quase 500 milhões de reais, dinheiro
que efetivamente tem de ser aplicado, pois todos sa
bemos do problema do trabalho infantil no Brasil, que
não é único.

Essa a minha expectativa em relação à liberação
antecipada dos recentes recursos contingenciados.

Mais do que isso, Sr. Presidente: uma de nos
sas maiores bandeiras é o restabelecimento do poder
aquisitivo do maior bem do trabalhador brasileiro, o
salário, e a política adequada para isso está no resta
belecimento do valor do salário mínimo.

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que o rea
juste do salário mínimo deverá ir para além da recom
posição da inflação. No Orçamento aprovado, dei
xou-se uma sobra de quase 4 bilhões, o que permite,
no mínimo, um aumento entre 12% e 16%. A impren
sa já divulga a possibilidade de um salário mínimo de
270 a 280 reais. Acho que podemos ir além. garantir
um aumento real de, no mínimo, 10%.

É isso o que devemos defender, com a convic
ção de que o Governo deve garantir ao trabalhador
um reajuste do salário mínimo mais significativo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, reg istro nesta manhã algumas das princi
pais obras que o meu querido Rio Grande do Sul rei
vindica ao Governo Federal, ao Ministério dos Trans
portes e também ao Ministério da Fazenda, porque
não há um sem o outro, para que possamos avançar
nessa direção.

Começo pelo óbvio, meu caro Presidente, pela
que talvez seja uma reivindicação de quase todo o Bra
sil, devido à herança absurda causada pela incompe
tência do Governo que nos antecedeu: a manutenção
das BRs. No Rio Grande do Sul não é diferente.

A restauração de BRs no Rio Grande do Sul é
tão urgente quanto, tenho certeza, no resto do País.
Felizmente, já começam a andar os processos licita
tórios e, incrivelmente, não havia sido prevista a ela
boração de projetos na gestão anterior. Falo da resta
uração da BR-386, de Iraí a Sarandi; da BR-287, na
região central do Estado: da BR-158; da BR-472, na
fronteira de Uruguaiana, São Borja e também Itaqui;
da BR-290, na região de São Gabriel; da BR-285, na
região de Ijuí, Passo Fundo.

Gostaria de destacar, além das restaurações,
que são urgentes e necessárias, a duplicação da
BR-101 desde Osório, na parte do Rio Grande do Sul,
até a divisa com Santa Catarina. Lembro ainda da
conclusão da BR-1 01 sul, que vai de Mostardas, Ta-

vares até São José do Norte, mais precisamente no
trecho entre Bojuru e São José do Norte, uma obra
crucial para os produtores de cebola, que hoje abas
tecem grande parte do País e não têm outras formas
de escoamento. É necessário ainda a retomada, por
parte do nosso Governo, das obras da BR-470 entre
Barracão, fronteira com Santa Catarina, e Lagoa Ver
melha, 2 lotes de obras importantíssimas, aguarda
das e reivindicadas há anos, que precisam ser reto
madas.

Reivindicamos a elaboração do projeto de liga
ção entre Lagoa Vermelha e André da Rocha, que
deve encontrar-se com a obra estadual que liga
André da Rocha a Nova Prata, portanto um novo ca
minho para o pólo moveleiro do Rio Grande do Sul, a
ligação entre a região moveleira com a nossa serra,
Vacaria-Lagoa Vermelha.

Quero destacar, Sr. Presidente, a necessidade
de atacarmos o problema dos pontos críticos das ro
dovias, que têm matado pessoas, produzido danos,
principalmente nos perímetros urbanos. Falo, em pri
meiro lugar, da BR-285 quando passa na minha terra
natal, Passo Fundo. Trata-se de uma obra de 2,5 mi
lhões de reais que visa salvar vidas, urbanizar a cida
de e dar condições de trafegabilidade ao perímetro
urbano daquela cidade. Falo ainda do perímetro urba
no da BR-153 em Erechim, norte do Estado; da
BR-386 em Sarandi; da BR-285 em Ijuí, cujas obras
são cruciais para a proteção das nossas crianças, dos
cidadãos que lá transitam e que são, muitas vezes,
atropelados.

O Governo do nosso Presidente Lula tem que
acabar com uma novela que se arrasta há 3 gover
nos, ou seja, precisa cumprir o acordo do convênio
para terminarmos a BR-481. Falta pouco, Sr. Presi
dente, para ligarmos a região de Cruz Alta, via Salto
do Jacuí, com a região produtiva.

Quero, por fim, destacar a importância da dupli
cação da BR que liga o porto de Rio Grande a Pelo
tas, que é crucial para aliviarmos o tráfego de carga e
de passageiros. É urgente a duplicação daqueles qui
lômetros que separam os 2 Municípios.

o esforço, Sr. Presidente, terá de ser grande.
Como gaúcho ~ antes de ser do PSB e Vice-Líder do
Governo, represento neste plenário, com muito orgu
lho, o Rio Grande do Sul- preciso reiteradamente di
zer a este Governo de mudanças, a este Governo da
esperança, a este Governo que, com responsabilida
de, está mudando o peliil econômico do Brasil, reen
caminhando a economia, adquirindo a estabilidade,
que estamos chegando agora à fase de execução.
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Portanto, mais uma vez, trago as reivindicações do
Rio Grande por obras de infra-estrutura rodoviária.

Poderia também destacar, nestes 20 segundos
que me restam, a importância do investimento na Hi
drovia Porto Alegre-Rio Grande, COrnO rota alternativa
e multimodal do desenvolvimento.

Agradeçoa atenção a V.Exa., Sr. Presidente,
aos nobres pares etelespectadores da TV Câmara.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MEDEIROS (Bloco/PL-SP. Sem revisão

do orador.) ~ Sr. Presidente, quero apenas registrar
minha preocuPação com o pagamento do reajuste
aos benefícios pagQsa aposentados.

Em 1994. não foi feita a correção do benefício
dos aposentados pela URV, o que baixou seu poder
de compra. Agora, a Justiça está dando ganho de ca
usa aos aposentados. Em São Paulo, são milhares e
milhares de processos abertos que já estão sendo
pagos, pois os aposentados Elstão ganhando. O Go
verno demonstrou intenção de realizar um acordo
para pagar todos os aposentados, menos os que não
entraram na Justiça.

Ao mesmo tempo em que cumprimento o Go
verno e o Ministro Amir Lando, quero dizer que temos
pressa.

O aposentado tem pressa porque tem 65, 75
anos. As negociações com o sindicato dos aposenta
dos e as centrais sindicais devem se iniciar imediata
mente.

Desejamos sucesso ao Ministro Amir Lando, a
quem ajudaremos no Congresso.

Muito obrigado, Presidente Inocêncio Oliveira.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, peço a atenção especial do Deputado Gival
do Carimbão, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e do nobre
Deputado Medeiros, Presidente da CPI da Pirataria
de Produtos Industrializados.

Agradeço ao Deputado Nelson Marquezelli, por
dar continuidade a um debate de alto nível e funda
mentai para o País. S.Exa. se referencia na democra
cia da Grécia Antiga. De fato, ela foi a criadora do
conceito de democracia, mas isso não quer dizer que
a praticava de forma aceitável para os padrões de
hoje, muito embora tiremos algumas lições da demo
craciagrega para entender o que se passou com a
Lei n2 7.798, de 1989, que criou a alíquota para bebi
das e produtos industrializados.

Na Grécia Antiga, nobre Deputado Nelson Mar
quezelli, nem todos eram cidadãos. A democracia

grega não valia para os.escravos, que não tinham re
presentantes.A plebe (o povo despossuído de bens)
só teve representantes depois de muita luta. Isso
quer dizer que quem aprovava as leis era urna elite,
que o fazia em seu próprio benefício. Essa elite, em
geral. se isentava de impostos e. os repassava aos
mais pobres. Aliás, a história é repleta de exemplos
semelhantes: no feudalismo, os servos; no capitalis
mo, os trabalhadores; no neoliberalismo, os produto
res e países com menorpoder de influência.

Nobre Deputado, no dia 20 de janeiro pronunci
ei-me a respeito do assunto. Oque denunciei aqui foi
novamente a manifestação de uma injustiça, através
de uma lei que privilegia os mais poderosos.

Está errada a premissa de V.Exa., segundo a
qual uma lei, só pelo fato de ter sido aprovada por
uma instituição que, de alguma forma, possui legali
dade para legislar, não possa ser questionada.

Também aqui a história nos ajuda a esclarecer o
erro do colega. É de se perguntar ao Deputado Mar
quezelli, não a título de provocação, mas para que
S.Exa. note o absurdo do argumento, se deveríamos
defender a lei ql.le instituiu a escravidão. ou a que
dava direito de voto somente aos •proprietários, em
1824, ou a que proibia as mulheres de votarem,ou,
exagerando, se deveríamos defendero AI-5. Não, no
bre Deputado. Afunção do Parlamentar éfazer boas
leis, mas principalmente denunciar e derrubar as que
são injustas e não atendem às necessidades da po
pulação ou mesmo lesem os cofres públicos.

Pode parecer que estou indo longe demais com
essa questão da.pauta fiscal. mas .lembro que isso
lesa o Tesouro em mais de meio bilhão de reais ao
ano - quase 5% do que o Governo âotou o Orçamen
to para investimentos em todo o País.

Nas palavra.s do próprio. Deputado Marquezelli,
isso vem de longe. Ao tentar defender certas empre
sas, S. Exa. acaba por incriminá-Ias mais ainda, au
mentando nossa desconfiança de que houve influên
cias indevidas na formulação da lei.

O nobre Deputado afirma que a lei foi criada
para combaterasonegação no setor de bebidas. Se
gundo ele, o legislador desejou evitar o subfatura
mento, que tem como .conseqüência a sonegação.
Concordo, mas S.Exa.déixou escapar um detalhe.
Houve um esquecimento, um lapso. Faltou dizer
quem sonegava impostos no setor de cervejas. em
1989. Quem subfaturava e lesava os cofres públicos?
Vou dar uma dica, nobre Deputado: nessa época,
73% do mercado eram dominados por apenas duas
marcas. Adivinhe quais!

TIflFT ,I
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Não quero fazer do meu discurso um ataque es
pecífico a determinada empresa, grupo ou autorida
de. Questiono a existência de leis discriminatórias,
que beneficiam certos grupos ou setores, sejam eles
quais forem. Não tenho mandato da Nestlé para dizer
que a decisão do CADE está errada, no caso da com
pra da Garoto, mas afirmo que ela é completamente
contraditória em relação à AMBEV. O colega não con
corda comigo?

Desculpe-me, nobre Deputado, mas devo di
zer-lhe que mais argumentos aumentam minhas sus
peitas. Suponhamos que V.Exa. esteja correto quan
to à incidência da pauta "sobre a coisa e não ad va/o
rem".

O discurso do Deputado diz que a lei não foi fei
ta para beneficiar ninguém, mas para combater a so
negação. Apenas tem medo dela quem não paga cor
retamente seus impostos. "No caso do instituto da a/í
quota especifica, a alíquota ad vaIarem, o que impor
ta é a média de valores de todos os produtos da mes
ma espécie. É essa média que determina a alíquota
aplicada para todos os fabricantes do País." Essas
são palavras do Deputado Nelson Marquezelli.

Então, responda-me, Deputado: por que isso
não vale para as demais bebidas. para os vinhos,
para a nossa c~chaça, para o uísque? O que V.Exa.
diz é que todos esses setores têm o direito de proces
sar a Receita para reaver o imposto pago injustamen
te. Aí, nobre Deputado, os cofres públicos serão no
vamente sacudidos por uma enxurrada de ações que,
em vez de aumentar nossa receita, retiram ainda
mais nossa capacidade de investimento nas ques
tões essenciais de que o povo tanto precisa: saúde,
educação, saneamento básico, estradas e conflitos
sociais que temos vivido neste País.

Nobre Deputado, é necessário que investigue
mos o que está acontecendo: por que a Receita Fe
deral beneficia um grupo determinado e por que o
CADE toma decisões díspares sobre o mesmo pro
cesso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos encerrando, nesta semana, o
período de convocação extraordinária do Congresso
Nacional.

Muito já se comentou sobre .a conveniência e
validade da convocação feita pelo Presidente da Re
pública, o que foi objeto de críticas e desgastes ao
Parlamento.

Não"pretendofazer uma avaliação mais profun
da sobre () assunto, porque o próprio Presidente João
Paulo já 2e posicionou com propriedade e fez um ba
lanço dos trabalhos.

Na próxima semana, iniciaremos um novo pe
ríodo legiglativo, com perspectivas de trabalho inten
so. Nessf' contexto, não poderia deixar de comentar
alguns fatos importantes que vêm ocorrendo em nos
so País, cue ensejam e cominam o debate nacional.

AntEs de comentar o contingenciamento orça
mentário ele 6 bilhões de reais, anunciado pelo Executi
vo para o Jrçamento de 2004, tecerei alguns comentá
rios a re~peito das manchetes dos jornais de hoje.
Ontem, numa solenidade, um ativista do grupo Crítica
Radical jcgou uma totia no rosto do Ministro Ricardo
Berzoini. Na Folha de SPaulo foi publicada a seguinte
manchete: Acordo entre VARIG e TAM encarece tarifas.
Se não me engano, não era intenção do Governo Lula
forçar a fusão entre as duas empresas.

Sr. Presidente, foi publicada outra manchete es
tarrecedo'a: Coca-Cola é acusada de métodos não
ortodoxos. Há uma briga da Coca-Cola com a Dolly
Refrigerantes. De acordo com a matéria, a gigante
americana será convocada para participar de uma
audiência pública na Câmara dos Deputados. Estão
pressionando os Deputados para que isso não acon
teça. Considero essa medida um absurdo. Nós, De
putados, não podemos ceder a essa pressão.

Deputado Colbert Martins, tenho certeza abso
luta de que teremos, no início dos trabalhos, de tomar
uma posiç;ão sobre o que está escrito no jornal e con
vocar pessoas para prestar esclarecimentos, doa a
quem dOf'f, já que por trás há quem impeça que isso
aconteça.

Sr.::>residente, volto a falar sobre o Governo
Lula, que contingenciou o Orçamento de 2004 em 6
bilhões de reais, o que não está de acordo com as
principais Lideranças que o apoiaram nesta Casa,
quando d~ votação da matéria neste Congresso.

Todos sabemos, Sras. e Srs. Parlamentares,
que o Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional
- aliás, fruto de gestões de todas as Lideranças e de
debates - resultou numa peça austera e enxuta.

A contenção de impostos, que alcança inclusive
emendas de Parlamentares, produzirá efeitos negati
vos na e.:onomia, com forte impacto nas áreas de
custeio e investimentos.

As 3 esferas do Governo serão bastante afetadas.
Os iJlunicípios do interior, onde as necessida

des populares são mais prementes, serão os mais
prejudicados, pelas razões que conhecemos.

À ..
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Esse perverso "contingencionamento" está na
contramão do pretendido esforço de crescimento da
economia.. Como o Governo quer que· a economia
cresça, se corta investimentos e mantém os juros ele
vados?

O Brasil não suporta medidas dessa natureza.
A economia está estagnada, o desemprego al

cança proporções preocupantes e a infra-estrutura do
País está deteriorada. Além disso, essa medida vem
em momento extremamente inoportuno.

As chuvas que castigam todo o País estão pro
vocando danos e causando prejuízos em praticamen
te todos os Estados.

Emalgumas regiões, a situação é dramática: ro
dovias foram danificadas, pontes, cidades e casas
sofreram sérios danos e até destruição total; lavouras
e pastagens foram afetadas e perdidas, o que provo
cou significativos impactos nos preços. Pela dificulda
de de escoamento, os produtores estão frustrados
com a safra, e as comunidades ficaram isoladas.

No meu querido Estado, a Bahia, o quadro é crí
tico. Em cerca de 80 Municípios, foi declarado estado
de calamidade pública; pelo menos 10 rodovias fede
rais, estaduais e municipais apresentam danos signi
ficativos,· e inúmeros trechos destruídos provocaram
a interrupção do tráfego e milhares de pessoas estão
desassistidas.

De acordo com o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, partes das
BRs 11 O, 410 e116, além de outras estradas estadua
is, estão comprometidas e exigem obras emergencia
is de recuperação.

As informações disponíveis indicam que, de um
total previsto de 300 milhões de reais destinados à recu
peração de 32 mil quilômetros de estradas destruídas
pela água em todo o País, até agora o Ministério dos
Transportes assegurou a liberação de apenas 19,7 mi
lhões de reais para o atendimento emergencial.

Muito embora a Bahia tenha sido contemplada
com a maior fatia de recursos,· 7,5 milhões de reais,
considenando: que o Estado possui a maior extensão
de estradas afetadas, essa quantia se mostra muito
aquém das reais necessidades.

Noâmbito do Ministério da Integração Nacional,
a Defesa Civil conta com tão-somente 36 milhões de
reais para fazer frente às ações emergenciais de
atendimento à população. Esses parcos recursos, se
gundo anunciou o Ministro Ciro Gomes, não são sufi
cientes para atender às demandas emergentes.

No campo da saúde, a situação também é preo
cupante e demanda o imediato emprego de recursos
para as ações emergenciais.

Com o advento das enchentes já se registra o
conseqüente aumento das doenças provocadas pe
las chuvas, devido à contaminação das águas e proli
feração do mosquito da dengue.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo
esse quadro de dificuldades por que passa o País de
monstra ser totalmente descabido o anunciado "con
tingencionamento" de recursos.

É incompreensívelqueo Governo venha a con
tingenciar o Orçamento para manter superávit fiscal
no exato momento em que os órgãos públicos, os
Estados e Municípios mais necessitam de recursos
para fazerem frente.à situação de emergência por
que passa parte doPaís.

Pior ainda se considerarmos a previsão de que
as chuvas continuarão a castigar o País durante todo
o mês de fevereiro.

Diante disso, percebe-se que a população dá si
nais de insatisfação COm a aparente inércia e insensi
bilidade do Governo Federal com essas questões e
está frustrada com as notícias que envolvem dispên
dios de significativos recursos no custeio de outras
despesas consideradas não prioritárias e bastante
criticadas pelá mídia.

Sras. eSrs. Parlamentares, certamente, esse
quadro de frustraçãoveio contribuir mais ainda para in
crementar o resultado hoje divulgado pela pesquisa
CNT/Sensus, que revelá a queda da popularidade do
Presidente daRepública e do seu Governo, apresen
tando as piores avaliações desde o início do mandato.

Apelo, pois, ao Governo Federal para que reve
ja a sua decisão quanto à contenção orçamentária,
destine recursos compatíveis para que os órgãos en
volvidos venham a desenvolver ações efetivas visan
do minimizar os efeitos das chuvas sobre a população
mais afetada e a recuperar a infra-estrutura destruí
da, atuando com a celeridade que o quadro requer.

Nordestino que é, tenho a certeza de que o Pre
sidente Lula será sensível ao apelo do Nordeste que
precisa mais ainda do apoio do Governo Federal.
Ora, se na minha Bahia as estradas federais já esta
vam ruins, agoraestão intransitáveis. E os Deputados
que aqui estão sabem disso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
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o SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo fazer somente uma correção. O Deputado José
Carlos Araújo, por duas vezes, usou o termo "contin
gencionamento", que não existe. O correto é contin
genciamento. O "contingencionamento" deve ser o
engarrafamento do contingenciamento, que não é ob
jeto do discurso do Deputado José Carlos Araújo.

Muito obrigado.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCONDES GADELHA (PTB - PB.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, estou encaminhando à Mesa projeto de resolução
que permite que o suplente de Deputado, em exercí
cio, possa exercer o cargo de Presidente ou Vice-Pre
sidente de Comissão Temporária.

Entendo que o Regimento é preconceituoso
com relação a esses colegas, que correspondem a
aproximadamente 10% da força de trabalho parla
mentar desta Casa, que não podem levar a sua von
tade de servir até os limites da sua capacidade e do
seu potencial.

Compreendo que esta vedação faça sentido no
que diz respeito às Comissões Permanentes. Mas as
Comissões provisórias, temporárias, geralmente atin
gem a sua finalidade, o seu escopo num lapso de
tempo que geralmente não ultrapassa 3 ou 4 meses.

Veja, Sr. Presidente, a situação singular. Por
exemplo, a suplente do Ministro José Dirceu está nes
ta Casa há praticamente um ano. Não sei por quanto
tempo ainda poderá ficar. Mas S.Exa. não tem condi
ção de demonstrar o seu potencial, a sua capacidade
e a sua vontade de trabalhar por causa dessa limita
ção, dessa inelegibilidade, criada de forma inteira
mente desarrazoada em relação aos suplentes.

Fui suplente por algum tempo nesta Casa, e fui
instado por diversos colegas a apresentar esta propo
sição. Hesitei num primeiro momento, por entender
que estaria eu legislando em causa própria, se o fi
zesse. Mas agora, restabelecida a titularidade, sin
to-me com absoluta legitimidade para apresentar esta
proposta não mais em meu favor, mas no de pelo me
nos 40 Deputados, suplentes no exercício do cargo,
que estão impedidos de desempenhar essa função.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, re
centes denúncias que pesam contra aAMBEV por so
negação fiscal levaram a um pedido de abertura de
CPI na Câmara dos Deputados.

Não quero alarmar o mercado, mas os investi
dores deveriam ficar atentos, bem como se manter in
formados da real situação da AMBEV, pois suas con
seqüências poderiam afetar o valor de suas ações e
trazer prejuízos àqueles que investem nesse seg
mento da economia.

Recebi ainda informações de negociações exis
tentes entre a AMBEV e uma grande cervejaria mun
dial- não tenho a informação precisa, mas estou co
lhendo dados -, no sentido de que a AMBEV estaria
transferindo o controle acionário, após o encerramen
to do Termo de Compromisso de Desempenho firma
do com o CADE e a SOE em julho de 1999.

Que o Ministério Público fique atento à Curado
ria de Fundações, para também acompanhar os tra
balhos em nossa Casa, visando resguardar os inte
resses das fundações que controlavam a Brahma e a
Antarctica e hoje continuam detendo parcela impor
tante do capital da AMBEV, bem como, caso haja a
constatação de irregularidades, apurar as responsa
bilidades.

Alerte-se também a CVM.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência saúda o Vereador Canário e sua digníssi
ma esposa, que, acompanhados do Deputado Mana
to, visitam nossa instituição neste instante. É um pra
zer recebê-lo, nobre colega Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zarattini.

O SR. ZARATTINI (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este seria o meu terceiro pronunciamento sobre o
caso Parmalat, mas, antes de mais nada, refiro-me à
agressão sofrida pelo companheiro do PT, o grande
Ministro Ricardo Berzoini, no Ceará, fato que repudia
mos e contestamos.

Raramente se salientam as ações de Berzoini no
Ministério. S.Exa. foi o que mais combateu as fraudes e
iniciou o processo de verificação da sonegação.

Outro dia, o ex-Ministro José Serra declarou em
entrevista que o Ministro Ricardo Berzoini havia arro
chado os aposentados. Pergunto: os 23 milhões de
aposentados do Regime Geral da Previdência Social
tiveram ou não reajuste de 19,7%, maior do que o
concedido a qualquer categoria em atividade? Esta



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05793

foi ou não uma conquista dos aposentados? Igual
conquista proporcionada por Berzoini foi a determina
ção de que os aposentados recebam seus proventos
até o 52 dia útil de cada mês. Antecipou S.Exa. a apli
cação da medida para 1ºde maio.

De todas essas conquistas, a fundamental foi
acabar com a decadência. Hoje, com 11 anos e meio
de contribuição, tendo 60 anos, se mulher, ou 65
anos, se homem, a qualquer tempo, pode o segurado
aposentar-se. Acabou-se com a perda de condição
de segurado após 2 anos sem contribuição, que atin
gia milhões de companheiros nossos que, navelhice,
ficavam desempregados.

Berzoini conseguiu estabelecer essa nova regra
para os aposentados. São. avanços que repudiam,
estes sim, a agressão sofrida em Fortaleza pelo nos
so querido companheiro e ex-Ministro da Previdência,
Berzoini, agora Ministro do Trabalho.

Volto a falar sobre a questão da Parmalat, Sr.
Presidente, meus caros Deputados e Deputadas.
Ontem,· ouvimos a intervenção do Presidente do
BNDES, do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Mi
guel Rossetto e do Ministro da Agricultura. No nosso
primeiro pronunciamento, defendemos a intervenção
no Grupo Parmalat.

Sr. Presidente, a impunidade neste País tem de
acabar. Naltália, estão presos o presidente e a direto
ria daParmalat. No Brasil, o presidente da Parmalat,
que depô!> na Comissão Especial, mentiu ao dizer
que não haviam sido feitas remessas via conta CC-5
para o exterior. Mentira! Isso já foi constatado pela
CPI doBANESTADO, que mostrou que mais de 1 bi
lhão e 700 milhões de reais foram remetidos ilegal
mente para o exterior.

Por isso, meus caros companheiros, Deputados
e Deputadasdo PT, meus caros colegas deste Parla
mento, não pertenço a esta Comissão Especial, mas
quero saudá-Ia por estar fazendo ótimo trabalho. Sa
údo, sobretudo, um juiz corajoso de São Paulo, pela
decisão de determinar a intervenção no Grupo Par
malat, ordenando a ruptura do sigilo bancário do Pre
sidente e de toda a diretoria, Acredito que eSSe deve
ser o caminho, pois este é um problema fundamental
de segurança aJimentar para milhões de crianças bra
sileiras que necessitam desse. alimento.

Desse episódio, deVemos resgatar a conclusão
de que em questões estratégicas, como a da segu
rança alimentar de milhões de crianças brasileiras
que necessitam de leite, não devemos nos submeter
aos ditames das multinacionais. Devemos, sim, esta
belecer no País, como defendi no meu primeiro pro
nunciamento, a iniciativa privada, e que dela partici-

pem as cooperativas de pequenos e médios produto
res nacionais.

Assim, garantiremos o futuro do Brasil, sem ilu
sões nessas multinacionais fraudulentas que andam
pelo mundo inteiro.

Muito obrigado.
O SR•. BABÁ (Sem Partido - PA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
companheiros trabalhadores, em primeiro lugar, soli
cito aos nobres Deputados desta Casa que aponham
suas assinaturas em favorde requerimento a quees
tou dando entrada· nesta Casa, em que requeiro a
transformação de. sessão plenária em Comissão Ge
rai para debater a reforma universitária.

Sr. Presidente, quero ainda analisar um proble
ma que se reverte noprocesso da política econômica
do Governo. Ontem, o jornalista Clóvis Rossi publicou
artigo extremamente crítico nojornal Folha de SPau
lo, emque mostra que a política de subserviência ao
mercado, ao capital internacional, aos banqueiros,
implementada pelo Governo Lula, seguindo à risca
todo o receituário neoliberal, não pode dar certo.

Nas décadas de 80 e 90,0 País passou por uma
situação de encolhimento econômico e desemprego
abundante, o que foi acentuado. durante o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Vejam que o Governo
Lula está seguindoamesma rota do. eX-Presidente da
República, destinando 8% de tudo que é produzido
no País para0 pagamento de juros aos banqueiros.

Entre juros e amortização das dívidas, para este
ano, chegamos próximo a 200 bilhões de reais.

Eo Ministro Palocci, repetindo a história do ano
passado, promoveu cortes no. Orçamento público,
cortes estesqUe,segundo o Relator, Deputado Bittar,
jamais poderiam. ser feitos porque o Orçamento de
2004 foi muito bemdiscutido. Estamos observando,
no entanto, novos cortes de aproximadamente 3 bi
lhões nos investimentos!

No Orçamento de FernandO Henrique foram
destinados para o ano passado 14bilhões para inves c

timentos, isso porque o ex-Presidente havié\ remetido
7 bilhões e os Parlamentares, comas emendasindivi
duais e de bancada, elevaram para 14 bi.lhões. Foram
cortados desse Orçamento 10.bilhões na área de in
vestimento, não tendo sido gastos mais do que 4 bi
lhões, enquanto para. juros reais foram destinados
quase 90 bilhões de reais.

Não há economia que se sustente nesse pata
mar. Isso se reflete na queda dos resultados de pes
quisas tanto de Lula como do Governo, que é mais
acentuada. Não é possível que companheiros do PT
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estejam fechando os olhos para essa realidade. No
início do ano, Lula teve 84% de aceitação, que conti
nua alta, embora tenha caído para 65%. Seu Governo
obteve aprovação de apenas 39%. Isso reflete o de
sencanto dos trabalhadores e da população brasileira
como um todo, pois não houve geração de emprego,
não houve aplicação na reforma agrária.

Até o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil - PETI sofreu corte brutal do ano passado
para este ano. E já era pouco. Gastaram-se ano pas
sado 400 milhões, e vieram para o Orçamento deste
ano 100 milhões. Depois do alarde que saiu na im
prensa, resolveram retornar com 297 milhões que es
tavam destinados ao Bolsa- Família. Ora, senhores,
essa situação só tende a se agravar.

Não há saída para o Governo Lula que não seja
o enfrentamento ao capital financeiro. Dos 79 países
devedores pesquisados pelo FMI, apenas 26 cresce
ram nas suas economias. Desses 26, 19 países ti
nham declarado moratória em suas dívidas, porque
não há alternativa para crescimento econômico se
não se romper com essa política de juros altos e com
a política de realimentação dos 7 grandes países,
através da economia da América Latina, principal
mente do nosso País. Somos hoje um país que reali
menta a economia capitalista dos 7 grandes países,
em detrimento da população brasileira trabalhadora e
desempregada.

O Governo Lula se comprometeu a criar 10 mi
lhões de empregos, mas, no seu primeiro ano de Go
verno, 1 milhão de novos desempregados surgiram.
Não há alternativa. E a responsabilidade é de Lula, não
de Palocci. Palocci é, na verdade, o homem do capital,
junto com Henrique Meirelles, e está no Ministério da
Fazenda para aplicar a política neoliberal. Lula apóia
essa política, e os resultados serão drásticos.

A torta na cara do Berzoini é apenas o reflexo do
descontentamento por que passa a população. Não
adianta reclamar. Não há agressão maior aos apo
sentados do que a cobrança imposta a eles por deter
minação do Ministro Berzoini, votada pela bancada
do PT nesta Casa. A foto do Ministro Berzoini, com o
rOsto cheio de torta, estampada nos jornais é apenas
reflexo de todo o tipo de insatisfação do povo, da ju
ventude, que não quer a reforma universitária; dos
trabalhadores, que não querem a reforma trabalhista;
dos aposentados, que não aceitam a reforma previ
denciária. Enfim, ninguém aceita a subserviência do
Governo Lula ao capital financeiro internacional. Tal
atitude gera o enriquecimento de poucos e aumenta o
empobrecimento de milhões de brasileiros.

A única saída para o País, sem sombra de dúvi
da, é decl ~rar moratória da divida, romper com o Fun
do Monetoírio Internacional e investir na geração de
emprego~ no País.

Mui!) obrigado.
O Sl~. REINALDO BETÃO (Bloco/PL- RJ. Pro

nuncia o ~;eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Depttados, venho a esta tribuna para homena
gear um (OS mais importantes órgãos de fiscalização
e controlG dos recursos públicos pela excelente atua
ção. TratE-se do Tribunal de Contas da União - TCU,
cuja miss:ío institucional é assegurar a efetiva e regu
lar gestãc dos recursos públicos em benefício da so
ciedade.

Paréc que a sociedade conheça melhor as atribu
ições do TCU, faço questão de enfatizarquea Consti
tuição de 1988 conferiu àquele órgão, em seu art. 71,
o papel dp auxiliar o Congresso Nacional no exercício
do contrOle externo, com diversas competências, en
tre as quais destaco: apreciar as contas anuais do
Presidente da República; juigar as contas dos admi
nistradores e demais responsáveis por recursos,
bens e valores públicos; apreciar a legalidade dos
atos de admissão de pessoal e de concessão de apo
sentadorias, reformas e pensões civis e militares; fis~

calizar a aplicação de recursos da União repassados
a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios; prestar
informações ao Congresso Nacional sobre fiscaliza
ções realizadas; apurar denúncias apresentadas por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sin
dicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplica
ção de recursos federais.

O Tribunal de Contas da União tem procurado
difundir e consolidar a importância do controle exter
no para a sociedade, além de divulgar a sua missão
institucional, o seu campo de atuação e suas princi
pais açõe:; de fiscalização por meio de diferentes ins
trumento~. e mecanismos. Para tanto, utiliza-se dos
relatórios institucionais, da Revista do TCU, da veicu
lação semanal de informações no programa A Voz do
Brasil, da elaboração de manuais sobre assuntos de
competência do TCU, da manutenção de home page
na Internf'l e da realização de teleconferências.

Que'o, nesta oportunidade, parabenizar o Exmo.
Sr. Minislro do Tribunal de Contas da União, Dr.
Adylson rVlartins Motta, que, com muita competência e
determina:;;ão, proibiu a instalação de mais um pedágio
no Município de Seropédica, no Estado do Rio de Janei
ro. Para o Ministro, "a empresa concessionária deveria
mudar o local da praça de pedágio do Distrito de Viúva
Graça paI 9. evitar a fuga dos motoristas."
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Caso aquele pedágio fosse instalado, os trans
tornos para nossa população seriam muito grandes,
inclusive àqueles que não possuem veículos, pois os
produtos acabariam sendo majorados em decorrên
cia do pedágio. Tal medida resultaria em desemprego
e redução no poder aquisitivo das pessoas. Graças
ao Dr. Adylson, isso foi resolvido.

Por fim, aexce.lente parceria que o Congresso
Nacional tem com o Tribunal de Contas da União só
fortalece cada vez mais a participação da. sociedade
no processo de fiscalização dos recursos públicos.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL - BA. Pronun

cia0 seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no início do. atual Governo, surgiram dis
cussÕes em torno do papel das agências regulado
raso Amaior polêmica referia-se a uma suposta dispu
ta de poder entre agências e Ministérios que atuavam
na mesma área.

Na oportunidade, chegou-se a cogitar que a rea
çãodo Governo que assumia o controle da Nação ti
nhamotivaçãopolítica, como se estivesse a desfazer
as iniciativas do Governo anterior.

Agora, chegou ao nosso conhecimento o resul
tado do esforço doGrupo deTrabalho Interministerial
que analisou e avaliou o papel das agências regula
doras no atual arranjo institucional brasileiro.

Percebemos a necessidade da manutenção da
regulação como a matriz.coordenadora dos interes
ses, às vezes diversos, dos6rgãos do Governo, das
empresas envolvidas e da sociedade que se utiliza
dos serviços de interesse público.

Esses atores, notadamente o Governo que ten
de a manifestara onipotência, hão de convir que o pa
pei das agências reguladoras é o da busca do equilí
brio, distinguindo, no contexto, interesses de necessi
dades.

Entre os papéis das agências, o que mais causa
controvérsia é o de natureza econômica, que muitas
vezesconflita com as estratégias da política macroe
conômica do Governo ou. mesmo com· a política do
poder. A Organização para a Cooperação e o Desen
volvimento Econômico (OCDE), que sucedeu à Orga
nização Européia de Cooperação Econômica, apre
sentou re.latório recentemente, em que aponta que
boa parte de governos resultantes de eleições gerais
tendem a postergar aumentos nos preços dos servi
ços públicos, mesmo que esses sejam necessários.

Muitas distorções, no entanto, existem e preci
sam ser enfrentadas, principalmente na relação entre
agências e Ministérios aos quais estão interligadas,

criando um quadro em que as partes operam sem
qualquer entendimento. As agências recusam-se a
ser supervisionadas e os Ministérios, diante do grau
de independência das autarquias, atuam como seus
opositores.

Quaisquer que sejam as decisões a serem to
madas nos rumos das agências reguladoras, é ne
cessária e digna de apoio a independência operacio
nal das mesmas. Esse é o fator básico para aimparci
alidade e neutralidade necessárias paraa justa toma
da de decisões. Porém, como essa independência
não pode ignorar os interesses e necessidades dos
atores que dela dependem, as agênciasdevem tam
bém buscar a harmonia entre as instituições regulató
rias e os ambientes político, administrativo, social,
econômico e sistêmicode atuação, além de prestar
contas de suas atividades.

É nesse ponto que se encaixam a sociedade
que, como consumidora; tem o direito de fiscalizar as
atividades e decisões reguladoras e o.Congresso Na
cional, que, conforme o ai1:. 49, inciso X, da Constitui
ção Federal, tem a competência exclusiva de ''fiscali
zar e controlar, diretamente, QU por qualquer de suas
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta".

Esse é o nossopapel e pretendemos exercê-lo.
A sociedade pode cQntar conoSco;

Sr. Presidente, Sras. e· Srs. Parlamentares,
aproveito a oportunidade para tratar de outro tema.

No dia. 30 de janeiro é comemorado o Dia da
Saúde.

Apesar de ser reconhecido o esforço do Gover
no brasileiro em aumentar os investimentos na saú
de, o Brasil, comparado aos demais paísesda Améri
ca do Sul, é um dos que menos aplicam recursos nes
se setor, segundo divulgou, na segunda quinzena de
dezembro último, a Organização Mundial de Saúde.

O trabalho divulgado é referente.ao ano de 2001
e tomou como base os orçamentos dos países lati
no-americanos pesquisados, entre os quais o Brasil,
que teria aplicado naquele ano somente 8,8% do seu
orçamento em saúde, ficando emterc.eiro lugar entre
os países latino-americanos que menos investiram
nessa área.

Constatou-se também que o Poder Público está
ficando ausente do serviço de saúde,levando o brasi
leiro a gastarcada vez mais com saúde, direcionando
sua capacidade econômica - que não é uma das mai
ores do mundo ~ para uma área que constitucional
mente é dever do Estado, conforme o art. 196 da nos
sa Carta Magna.
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Essa questão está bem demonstrada por uma
outra, a de que em 2001 , enquanto o Governo gastou
37,9 bilhões com saúde, os gastos da iniciativa priva"
da foram de 53,3 bilhões, que correspondem a quase
60% do total.

Vale ressaltar que desde o ano 2000 o financia
mento do SUS tem como marco legal a Emenda
Constitucional nQ 29, que estabelece que os Gover

-nos Federal, Estaduais e Municipais devem aumentar
seus investimentos na saúde, garantindo recursos
mínimos para ações e serviços no âmbito do SUS.
Mas o problema, como confessou o atual Ministro da
Saúde, é que, além de gastar-se pouco, gasta-se mu"
ito mal.

Essa irresponsabilidade atinge principalmente a
população de baixa renda, em que se encontram os
10% da população brasileira que, segundo o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), ainda não
têm acesso ao serviço público de saúde.

Por isso somos tentados a lembrar o episódio
protagonizado em outubro do ano passado pelo Go
verno, ao apresentar a proposta do Orçamento para
este ano, 2004, que sob a justificativa de que investi
ria em saúde preventiva através de programas de
combate à miséria e de saneamento básico, deixou
as ações diretas de saúde corretiva com menos valor
que o previsto pela norma constitucional.

Sr. Presidente, a OMS reconhece os pontos po
sitivos do Brasil, que, como nos referimos no início,
vem se esforçando na área da saúde, de modo que o
fruto dos últimos anos de trabalho fez com que nosso
País se tornasse exemplo na prevenção e no combate
à AIDS, através do financiamento total do tratamento
de pessoas portadoras do HIV, e exemplo também
com referência ao Sistema Único de Saúde, que pode
ser aplicado por outros países da América Latina.

Finalizando. expressamos nosso desejo e a es
perança de que a partir deste ano o Governo invista
mais e melhor nessa área tão importante, necessária
e prioritária que é a saúde do povo brasileiro.

Muito obrigada.
a SR. DA. HELENa (PP - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
nossos aplausos deste plenário vão dirigidos para a
administração do Governo do Presidente Lula, que,
ao lado do novo Ministro do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, acaba de tomar importante deci
são: as regiões metropolitanas vão ser beneficiadas
com mais 900 mil Bolsas Família.

Queremos nesta oportunidade apresentar a
nossa região da Baixada Fluminense, que sente mui-

to a falta de uma ajuda mais eficaz do Governo Fede
ral, notadamente na ampliação do Programa Bolsa
Família. Um amparo mais amplo poderia ser dado à
assistência social, o que iria reduzir o índice de vio
lência na região, cuja raiz sabemos estar na falta de
alimento e educação básica, o que dá espaço a que
líderes de facções criminosas se concentrem nesses
locais e ofereçam as facilidades do comércio de t6xi
co, conduzindo cada vez mais um maior número de
jovens para esse caminho.

A decisão do Governo em ampliar os programas
sociais nas cidades e regiões metropolitanas chega
no momento certo, uma vez que toda a sociedade
questiona as soluções para o grave problema da vio
lência.

Como é bem sabido por todos, o Programa Bol
sa Família foi criado no primeiro ano de governo do
Presidente Lula para unificar as ações de transferên
cia de renda. Foram reunidos sob o mesmo nome os
Programas Bolsa-Escola, Cartão-Alimentação, Bol
sa-Alimentação e Vale-Gás. O Programa repassa um
piso de R$ 50,00 para famílias e mais R$15,00 porfi
lho de zero a 15 anos (com limite de R$ 45,00 porfa
mília).

Hoje, já são atendidas 661 mil famílias pelo Bol
sa Família, o que representa 21,7% das famílias po
bres desses locais. Se a meta é beneficiar mais 900
mil famílias, o Bolsa Família chegará a 1,5 milhão de
famílias. Isto representa 50% da população das re
giões metropolitanas que serão alvo do Programa.

No exato instante em que importante passo na
área social é dado, gostaríamos de enfocar a nossa
região da Baixada Fluminense, onde encontramos
uma população ordeira e de muito trabalho, mas que,
com a redução do emprego, acaba entrando no de
sespero da falta de renda, tendo como conseqüência
a chegada da fome. A pobreza e a miséria são cada
vez mais acentuadas, e essa iniciativa do Presidente
Lula fatalmente trará alívio a essas famílias, minimi
zando de imediato a violência. É, portanto, de grande
importância que o Bolsa Família seja incrementado
na região da Baixada Fluminense, o que resultará
numa grande conquista da área social do Governo
Lula, com sensível redução dos níveis de violência.

Parabenizamos o Presidente Lula pela iniciati
va. A Baixada Fluminense hoje possui 10 Deputados
Federais, enquanto 16 Estados possuem apenas 8,
mas sofre a agonia da falta de atenção do Governo.
Porém, o Governo do Presidente Lula está dando
toda a atenção.

Era o que tinha a dizer.

." ...... "'.
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Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, são louváveis os esforços do Prefeito de
Dourados, Laerte Tetila, para melhorar a saúde de
uma população de quase 200.000 habitantes; ea ex
pansão do Programa Saúde da Família é uma das
maiores.preocupações da administração popular.

Dos 231 Municípios brasileiros, com população
acima de 100.000 habitantes, apenas 194 foram habili
tados pelo Ministério da Saúqepara integrar o Projeto
de Expansão e Consolidação do Saúde da família.
Dourados é um desses Municípios. Vale. ressaltar que a
meta de Tetila é que, até o final de 2008, 70% da popu
lação doMunicípio esteja coberta pelo Programa Saúde
ela Família, porém, numa previsão mais otimista, até
agosto deste ano serão cobertos.50% dos· habitantes,
restando somente20% para os anos seguintes.

O Prefeito pretende elevar a qualificação do pro
cesso de trabalho e desempenho dos serviços de sa
úde,otimizando e assegurando respostas efetivas
para a população,·com os recursos na ordem de R$
1.567.887,00 que serão liberados em 3 fases, sendo
a primeira no valor de R$ 313.577,00 no período de
julho de 2003 a dezembro de 2004; a segunda de R$
752.586,00, de janeiro de 2005 a dezembro de 2006;
e a terceira de R$501.724,OO, de janeiro de 2007 a
dezembro de 2008.

Com esses recursos, Sem sombra de dúvida, o
Município, que é o segundo mais populoso do Esta
do, terá um dos melhores sistemas de saúde .da re
gião, garantindo tranqüilidade para as famílias que te
rão assegurado atef1dimento através de postos e pro
fissionais especializados. na Saúde Familiar.

Parabenizamos os esforços do Prefeito Tetila,
da Secretária Municipal de Saúde Maria de Fátima
Metelaro e de toda sua equipe que estão trabalhando
com afinco para que esse. projeto se torne realidade.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência
Em aditamento ao Ato da Presidência datado de

10 de fevereiro de .2004, que criou Comissão Externa
destinada a "avaliar o estado de calamidade pública
provocado pelas enchentes em vários Estados da
Região Nordeste", esta Presidência decide alterar
para 14 (quatorze) o número de membros da comis
são, e Resolve

I - indicar para coordenador o Sr. Deputados
Inaldo Leitão;

11- designar, para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
ção anexa; e

111 - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação, arealizar-se no dia 12 de feverei
ro, quinta-feira, às 11 h, no Plenário 13do Anexo 11.

Brasília, 1.2 de fevereiro de 2004. ~ João Paulo
Cunha, Presidente.

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR
O ESTADO DE CALAMIDADEPÚBLlCA

PROVOCADO PELAS ENCHENTES EM VÁRIOS
ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.

PT

Titulares: Fernando Ferro, João Alfredo

PFL

Titulares: Fernando de Fabinho, Inocêncio Oliveira

PMDB

Titulares: Marcelo Castro, Wilson Santiago

PSDB

Titulares: Antonio Cambraia, Átila Lira

PP

Titular: Reginaldo Germano

PTB

Titular: Rommel Feijó

PL

Titular: Inaldo Leitão

PSB

Titular: Gonzaga Patriota

PPS

Titular: Rogério Teófilo

POT

Titular: Severiano Alves.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Com a palavra o nobre Deputado Colbert Martins.
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - 8A. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é com prazer que encerramos esta convocação
extraordinária. Apesar de todas as críticas - e nós fo-

i I



05798 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU--ADOS Fevereiro de 2004

mos daqueles que entenderam que a convocação não
era necessária -, aqui estivemos e trabalhamos.

Sr. Presidente, não foi apenas o Governo Lula
que convocou o Congresso Nacional. Grande parte
dos Estados convocaram suas Assembléias, como foi
o caso da Bahia, e o mesmo fizeram alguns Municípi
os, como Feira de Santana. Faz-se, dessa forma, im
portante o debate sobre recesso parlamentar, convo
cação extraordinária e sua remuneração. Estamos
dispostos a travar essa discussão.

Queremos comemorar o ingresso de Feira de
Santana na municipalização plena. Objeto de nossos
trabalhos desde 1995. várias vezes o Governo do
Estado não quis que a cidade avançasse nesse pro
cesso. Mas, por várias razões, finalmente consegui
mos: a Comissão Tripartite está neste momento reu
nida. Feira de Santana deverá receber um total de re
cursos de mais de 5 milhões de reais - atualmente es
sas verbas giram em torno de 1 milhão de reais - para
serem administrados pelo Sistema Único de Saúde
do Município.

Administraremos - e com competência - os re
cursos porque o pertil de Feira de Santana é do cres
cimento e desenvolvimento na área de prestação de
serviços. O Sistema Único de Saúde - até hoje res
ponsabilidade do Governo do Estado da Bahia, em
que a estadualização é plena, já não cabia ao Gover
no Federal a responsabilidade pela aplicação de re
cursos no Estado - passa a ser, a partir de agora, em
Feira de Santana, de responsabilidade do Governo
do Município

Trabalharemos para fiscalizar a aplicação dos
recursos, a fim de que as licitaçÕes sejam feitas. Não
se pode contratar por amizade nem por favor, mas
por licitação. Que venhamos a ter o nosso desenvolvi
mento pleno.

A Bahia tem hoje mais de 80 Municípios em es
tado de emergência. Mais de 8 mil e 500 pessoas es
tão desabrigadas; muitas estradas federais, estadua
is e municipais estão interrompidas. Sabemos que
tanto o Governo Federal como o Estadual têm atuado
para amenizar essa situação. O Governo Lula enviou
mais de 95 toneladas de alimentos e mais de 61 kits
de medicamentos para os necessitados.

Terminado este momento de dificuldade, preci
saremos trabalhar na recuperação das cidades. O Mi
nistro Ciro Gomes trabalhará firmemente com os
Estados, Municípios, sociedade e com a base do Go
verno, para que a Bahia e outros Estados do Nordes
te também atingidos pelas chuvas possam iniciar as
recuperações que se fizerem necessárias e possa
mos dar o adequado encaminhamento às pessoas

que perdmam as suas casas. Também as estradas
serão res'abelecidas, a fim de que a vida volte à nor
malidade.

O nordestinos sempre rezaram por chuvas. Elas
vierarn - I, em boa quantidade. Até dezembro, a seca
castigava> Nordeste. Mas agora veio água demais. Te
mos de cc rrigir os problemas causados pelas cheias.

Sr.::lresidente, ao encerrar, comunico que o
Prefeito ce Maragogipe, na Bahia, foi afastado por
determinéção do Tribunal de Justiça da Bahia, acusa
do de desvio e de atitude de improbidade administra
tiva, inclu:;ive quando também foi Diretor da Universi
dade Catolica de Salvador. Esse senhor pleiteia retor
nar à adrninistração daquela cidade.

O SI. Raimundo Gabriel de Oliveira tenta ser re
conduzido à Prefeitura - onde fez absurdos e a con
duziu de :nodo absolutamente temerário - junto aos
níveis superiores em Brasília.

Sr. V'residente, Sras. e Srs. Deputados, sabem
V.Exas. quem é o Sr. Raimundo Oliveira? Lem
bram-se \f.Exas. do escândalo das escutas telefôni
cas na Be:hia? Quem figurava em uma das primeiras
relações elas escutas? Exatamente o Sr. Raimundo
Oliveira, aliado de um oposicionista do então Senador
que pensava que mandava na Bahia. Este senhor,
estranhamente, logo depois do ocorrido, pulou para o
mesmo partido do Governo. Enfim, não acontecem
coincidên~ias como essas na Bahia.

Lembro a todos que aquele processo das escu
tas telefônicas está pendente de decisão no Supremo
Tribunal Federal, e esperamos, assim corno toda a
Bahia espera, que as nossas ligações telefônicas se
jam efetivamente respeitadas.

Encerro meu pronunciamento cobrando da Jus
tiça brasileira uma posição muito clara em relação a
esse Prefeito, afastado justamente, e àquela questão
da escuta telefônica ilegal até hoje não resolvida.
Com certeza, serão objeto de decisão em 2004.

Muit;) obrigado, Sr. Presidente.
O 51=1. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi

são do on,dor.) - Sr. Presidente, há dez anos não se
constrói una única sala de aula para o ensino de 2Q

grau na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um absurdo!
Repito: várias crianças não podem ingressar no 2º
grau porque em 10 anos nenhuma sala de aula foi
construída.

Um~ emenda orçamentária de nossa autoria foi
aprovada trata da construção da Escola Técnica de
Realengo, e esperamos que esse dinheiro seja libera
do o mais rápido possível.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ALEX CANZIANI (PTB - PRo Sem revi- uma ação determinada a por fim a esse descalabro
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- que nos envergonha como cidadãos brasileiros.
dos, faço hoje 2 registros importantes. Está no jornal O Globo, da última segunda"fei-

Participamos, na cidade de Madri, da Feira ra: esses trabalhadores são arregimentados nas re-
Internacional. de Turismo - FITUR 2004, a segunda giôes mais pobres e levados para propriedades dis-
maior do mundo, e pudemos constatar o que. real- tantes, sem que sequer seus familiares saibam o seu
mente pode representar o turismo para o nosso País destino. Lá, têm o direito de ir e vir cerceado e amea-
em termos de geração de empregos e renda para os çado por homens armados, É impensável que esse
cidadãos brasileiros. tipo de. delito ocorra num país que seconsidera avan-

Mais de 170 países estiveram presentes à feira. çado em termos de liberdades individuais.
O Brasil, com um belo estande, mostra ao mundo as Não se pode negar, Sr. Presidente, que esteja
suas maravilhas. faltando disposição para combater o problema. Mas

Parabéns ao Ministério do Turismo e à ainda é pouco. Esse assunto precisa ser conduzido
EMBRATUR pela participação na FITUR 2004. com prioridade. São necessários mecanismos de fis-

Estiveram na Casa, nesta semana, diretores da calizações mais intensas. nas áreas onde são mais
Fundação de Ensino Técnico de Apucarana - FETAP, corriqueiros os casos de trabalho escravo, dando-se
escola criada por meio doPrograma de Expansão da a devida proteção aos fiscais encarregados deaveri-
Educação Profissional- PROEP, destinada à educa- guar as denúncias.
ção profissional no Município. ASra. Maria Isabel Lo- Apóio integralmente as propostaS de expropria-
pes e o Prof. Paulo estiveram conosco e entabulamos ção de terras onde a exploração de mão-de-obra for
entendimento com o PROEP, para que possamos constatada. Creio que essas terras podem servir de
inaugurar, aínda no primeiro semestre de 2004, esco- assentamento para trabalhadores rurais sem terra, in-
la de fundamental.importância para a cidade de Apu- c1usive dandocse prioridade àqueles que, no local, es-
carana e toda a região norte do Estado do Paraná. tiverem sendo explorados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. É preciso dar um basta a essa situação e mos-
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia trar que o Brasil não aceita uma prática criminosa de

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. séculos passados.
Deputados, foi preciso uma chacina, que vitimou qua- Em entrevista ao jornal O Globo, a Secretária
tro funcionários do Ministério do Trabalho, para des- de Inspeção do Trabalho do Governo Federal, Ruth
pertar na sociedade, e sobretudo no Governo, a aten- Vilela, afirma: "Os trabalhadores submetidos a condi-
ção para um problema que envergonha qualquer na- ções degradantes são seres humanos invisíveis. Não
ção, e que se mostra grave na nOssa: o trabalho es- tiveram a oportunidade de tirar uma certidão de nasci-
cravo. mento e não terão atestado de óbito quando morre-

Conforme já tive a oportunidade de afirmar des- rem". Creio que essa triste definição expõe mais do
ta tribuna, o trabalho escravosó existe porque a misé- que suficientemente a dimensão de um .assunto gra-
ria faz parte do cotidiano de milhares de pessoas em ve, cuja solução é urgente.
regiões pobres do País. Elas são atraídas por pro- O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem
messas de emprego digno, de renda para sustentar revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
suas famílias e acabam se deparando com explora- putados, apresentei à Casa proposta deafteração da
dores que se valem de suas dificuldades. Lei nº 9.807, que trata da proteção a testemunhas. A

O desespero é tanto, Sr. Presidente, que muitas alteração visa incluir no rol de pessoas protegidas, vi-
vezes mesmo diante da fiscalização essa timasou testemunhas, urn segmento eXtremamente
mão-de-obra explorada se cala, porque acaba acredi- importante: os defensores dos direitos humanos.
tando que uma hora tudo vai mudar e eles serão, en- Quem seriam, na verdade, essas pessoas? São
fim, trabalhadores de verdade. Isso é doloroso, por- párocos, membros do Ministério Público e de ONGs,
que essas pessoas vivem em condições humilhantes, ou seja, pessoas que têm notória militância na defesa
subumanas. dos direitos fundamentais do homem, que denunciam

Entendo, Sr. Presidente, que a partir do instante o crime organizado e enfrentam grupos de eXtermínio
em que o próprio Ministério do Trabalho dispõe de da- sem temer qualquer tipo de coação política ou física,
dos sobre os Estados onde o trabalho escravo é mais que dão sua vida e juventude para proteger os seto-
explorado, nada justifique até hoje não tenha havido res mais desprotegidos da população brasileira.



o SR. PRESIDENTE (Dr. Francisco Gonçalves)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Silas Câmara.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a descentralização de poder do IBAMA sobre as
autorizações para exploração racional do meio ambi
ente, junto com o Ministério do Turismo, está dando
resultado no Estado do Amazonas. A autorização do
IBAMA- com a anuência da Ministra Marina Silva, a
quem parabenizo - permite que o Estado do Amazo
nas promova o manejo florestal, que será feito pelo
instituto de meio ambiente do Estado do Amazonas
gerando milhares de reais e renda para habitantes d~
Amazonas, bem como atividade econômica sustentá
vel.

No último final de semana, o instituto de meio
ambiente do Estado do Amazonas autorizou o mane
jo florestal racional a 40 exploradores de madeira,
que explorarão cerca de 40 mil metros cúbicos do
produto. Essa atividade gerará renda per capita de
cerca de 30 mil reais por agricultor e mais de 25 em
pregos por explorador de madeira.

Foi um gesto coerente e racional do Governo
que permitirá ao Brasil ter sua atividade econômica e
justa distribuição de renda incentivadas.

Parabenizo o Secretário do Meio Ambiente do
Amazonas, Sr. Virgílio Maurício Viana, a Ministra Ma
rina Silva, o Dr. Marcus Barros, Presidente do IBAMA,
e o Governador Eduardo Braga, que, em razão do
bom relacionamento com o Governo Federal, obteve
essa importante conquista para o desenvolvimento
do Estado do Amazonas.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen
to seja divulgado pelos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Francisco Gonçalves)

- Tem V. Exa. a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de investigar fatos relacionados à pi
rataria de produtos industrializados e à sonegação
fiscal foi criada no dia 13 de maio de 2003 e instalada
no dia 5 de junho do mesmo ano nesta Casa.

Inicialmente, para subsidiar os trabalhos, os
membros daquela Comissão ouviram representantes

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Valverde, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dr. Francis-
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A Lei de Proteção à Testemunha não abrange co Gonçalves, § 2º do art. 18 do Regimento
esse segmento importante, porque não são vítimas Interno.
ou testemunhas, mas pessoas que muitas vezes as
ajudam, posicionando-se politicamente contra grupos
de extermínios ou grupos poderosos, na tentativa de
garantir à sociedade civil a proteção aos direitos fun
damentais.

A alteração legislativa proposta tem por princí
pio básico estender o alcance da Lei de Proteção,
apesar de entender ainda insuficiente esse estímulo
para as pessoas que individual ou coletivamente mili
tam na área dos direitos humanos.

É bom lembrar que o Brasil, em razão da desi
gualdade, da complexidade e das disparidades regio
nais, assim como da insuficiência da máquina estatal
para garantir justiça, garantir o império da lei, possui
grupos organizados a mando de políticos poderosos,
principalmente na regiões amazônica e nordestina,
os quais encontram o Estado fragilizado, incapaz de
impor a ordem e a lei.

As vítimas ou testemunhas de um crime e os
que sofreram violência ou coação moral encontram
nos grupos de defensores dos direitos humanos abri
go seguro.

Ébom lembrar também que o Brasil é signatário
de uma convenção internacional da ONU e compro
meteu-se a proteger os indivíduos que isolada ou co
letivamente se propõem a garantir a defesa efetiva
dos direitos humanos, ocupando o espaço que o
Estado deveria ocupar, mas não o faz.

O maior acerto do Governo Lula foi criar, com
status de Ministério, a Secretaria dos Direitos Huma
nos, que tem à sua frente o Ministro Nilmário Miranda,
que vem percorrendo o Brasil na condição de interlo
cutor eficaz dessas entidades e pessoas, que men
salmente se reúnem no Conselho Nacional de Direi
tos da Pessoa Humana para tratar de diversos assun
tos inerentes ao aperfeiçoamento da máquina públi
ca, da mão do Estado, para garantir efetiva justiça e
paz social.

Espero que as Comissões desta Casa e o Ple
nário aprovem essa alteração legislativa, estendendo
o Plano de Proteção à Testemunha aos defensores
de direitos humanos, como forma de proteger mem
bros do Ministério Público, párocos e pessoas da so
ciedade civil que exerçam essa atividade.

Muito obrigado.
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do Ministério Público, na intenção de conhecer suas
experiências no combate à falsificação de produtos
industrializados e à sonegação fiscal.

De acordo coma Associação Brasileira de
Empresas de Software (ABES), o Brasil perde cerca
de US$300 milhões ao ano com a pirataria. Estudo re
alizado pela PriceWaterhouse Coopers informa que
58% dos softwares utilizados são comprados através
de métodos ilícitos. A análise revela ainda que, se
houver redução desse índice para 25%, serão gera
dos aproximadamente 36 mil novos empregos no
País. Além disso, o Governo arrecadaria mais R$2,4
bilhões com impostos.

É importante analisar, Sr. Presidente, que os
produtos originais, sejam eles quais forem, exigem
muito conhecimento técnico para sua produção e
grande volume de investimentos. Não é justo que
pessoas desqualificadas e de má-fé, que não fizeram
jus à realização de determinada obra ou tarefa - cuja
elaboração, muitas vezes, levou longos anos - sim
plesmente a copiem.

Portudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, devemos ter a prática de divulgar trabalhos
e experiências exitosas em todas as áreas, sobretudo
no que se refere às ações políticas do Poder Legislati
vo. Parabenizo, portanto, a excelente atuação dos 24
membros da CPI da Pirataria, destacando os seguin
tes Deputados: Medeiros (PL -- SP, Presidente); Júlio
Lopes (PP-RJ, 1º Vice-Presidente); Vanessa Grazzi
otin (PCdoB-AM,2ª Vice-Presidenta); Júlio Semeghi
ni (PSDB-RJ, 3º Vice-Presidente); e Josias Quintal
(PMDB-RJ, Relator), assim como o Secretário da Co
missão, Sílvio Sousa da Silva.

Considero o desempenho da CPI da Pirataria
um marco importantíssimo para que o Brasil possa
resgatar, de uma vez por todas, o crescimento econô
mico e a geração de empregos para nossa gente.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro
nunciamento seja divulgado no programa A Voz do
Brasíl.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Francisco Gonçalves)

- Concedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Supremo Tribunal Federal homenageará,
hoje, o Ministro Sydney Sanches, que cumpriu, ali,
brilhante judicatura, durante quase duas décadas,
evidenciando sua invulgar competência e seu notável

I1 cnmlllll~rllll1llllr

saber jurídico, o que foi expressado em seus despa
chos monocráticos, sentenças e votos prolatados.

Tendo deixado o honroso cargo, por força de
implemento de idade, o ilustre magistrado sempre
desfrutou de invejável prestígio junto aos Seus pares
e a quantos demandavam o Pretório Excelso, dai por
que recolhe, agora, o testemunho de reconhecimento
de todos quantos integram aquele augusto plenário,
presidido pelo Ministro Maurício Corrêa.

Em 1992, no histórico episódio de impeachment
do então Presidente da República, Sydney Sanches
presidiu a sessão deliberativa do Senado, ao tempo
em que cumpria eu o mandato de representante do
Ceará naquela Casa, alçado àChefiado Poder Legis
lativo brasileiro.

Todos os lances da instrução processual foram
por ele acompanhados atentamente, subsidiando,
com o seu largo tirocínio e exemplar clarividência, o
trâmite que então se processava, sob as vistas aten
tas da opinião pública brasileira.

No dia 29 de dezembro daquele ano, com a aus
teridade que o caracterizava, dirigiu os trabalhos da
reunião, fazendo-o com raro aprumo e equitíbrio, o
que lhe valeu o reconhecimí'nto de todas as partes in
teressadas, através de seus respectivos patronos.

Quando o Dr. Moura Rocha, advogado do
ex-Chefe da Nação, leu a carta"renúncia, Sydney
Sanches transferiu-má a decisão,jáque a mesma se
inseria no contexto de atribuições do Congresso Na
cional.

A seguir, compôs a Mesa do Legislativo, durante
sessão solene, convocada para empossar o
Vice-Presidente, Itamar Franco, como primeiro man
datário, ouvindo o pronunciamento daquele ilustre
homem público, agora exercendo o cargo de Embai
xador do Brasil na Itália.

Em 2003, quando a Universidade· Mackenzie
outorgou condecoração ao Presidente Maurício Cor
rêa, em memorável solenidade, reencontrei-me com
o ilustre jurisconsulto, agora radicado na capital pau
listana, fazendo jus ao chamado otium cum dignitate.

A homenagem - que agora se efetiva - vale
como comprovação do notável desempenho do juris
ta renomeado por aqueles que integram a mais alta
Corte Judiciária do Brasil.

Com este registro; desejo render o tributo reno
vado de minha admiração a Sydney Sanches, que
sempre soube honrar e dignificar a cultura jurídica na
cional.

Ninguém o superou até hoje, em espírito público
e em postura ética, como juiz integérrimo, combri-
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Ihante currículo, cumprido ao longo de marcante tra
jetória, pontilhada de êxito inquestionável.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de registrar procedimento da Câ
mara de Comércio Exterior - CAMEX, que inexplica
velmente reduziu o imposto de exportação sobre o
couro wetblue. A taxação sobre o produto era de 9%,
em 27 de novembro de 2003. Em 14 de janeiro de
2004, foi reduzida para 7%; até 31 de dezembro de
2004, passará para 4% e, a partir de 31 de dezembro
de 2005, a alíquota será zero.

Em princípio, pode parecer que a redução é boa
por favorecer as exportações, mas, na verdade, ela é
ruim para a indústria brasileira, notadamente para a
geração de empregos no País, porque beneficia nos
sos concorrentes externos na produção de calçados,
principalmente a China e a Itália.

Há reação muito forte dos industriais do cou
ro e da ABICALÇADOS à medida adotada pelo Go
verno brasileiro por ser extremamente prejudicial à
produção de calçados e outros manufaturados do
couro e, por conseqüência, à geração de emprego
e renda. Cairáo preço do produto no mercado in
ternacional, como já disse, em benefício dos nos
sos concorrentes.

Com essa decisão da CAMEX, o imposto de 9%
para a exportação do couro wet blue, que ficou prati
camente com o mesmo preço do couro verde, o cha
mado couro cru, para exportação, será reduzido a
zero a partir de 2006.

O Brasil deveria ter adotado política inversa. Em
vez de premiar a exportação desse produto, o que vai
prejudicar a indústria brasileira de calçados, deveria
ter mantido a alíquota do imposto. Com isso, favore
ceria a produção interna do couro acabado e estimu
laria a industrialização de calçados, um dos campos
mais promissores na geração de empregos no País.

As alíquotas reduzidas, Sr. Presidente, fazem
com que o preço do couro wet bluefique praticamente
igual ao do couro cru. Em alguns momentos, até abai
xo, o que é uma contradição extraordinária.

Temos de observar que a exportação de 14 mi
lhões em couro wet blue vai gerar 4.200 empregos lá
fora, enquanto deverá subtrair 350 mil empregos dire
tos em nosso País. É um contra-senso o Governo es
timular a exportação do produto em detrimento da ge
ração de emprego e renda no Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, espero que o Governo
reveja a Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2004, da

CAMEX, assinada pelo Ministro Luiz Fernando Fur
lan, e qu'~ reduz o imposto de exportação sobre o
couro wei blue.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O S,:t. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, I'ão poderíamos encerrar a semana sem fa
zer rápida análise, em primeiro lugar, de pesquisa pu
blicada p" lo jornal Folha de SPaulo, particularmente
analisada nas duas primeiras colunas dos seus edito
rialistas, H que mostra queda persistente, graduai e
muito objdiva da popularidade do Presidente Lula e
do seu Governo.

Queremos inclusive avaliar esse resultado
como um alerta não apenas ao Poder Executivo, mas
também <lOS Deputados que reiteradamente vêm a
esta tribuna fazer a defesa dos programas. das inicia
tivas e do:. objetivos do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

Nós da Oposição, manifestamos nossas inda
gações, I(Nantamos nossas dúvidas e fazemos nos
sas críticas. Isso faz parte do jogo democrático, da
luta política, da cobrança permanente e da fiscaliza
ção que (S Deputados oposicionistas têm obrigação
de real iza" fazendo questionamentos sobre o progra
ma estab'$lecido durante a campanha eleitoral e so
bre aquilo que vem sendo praticado nesses primeiros
14 meses de Governo.

Quando uma pesquisa aponta a queda gradual
da popularidade tanto do Presidente como do seu
Governo, há sinalização científica de que a popula
ção já não mais aceita esse discurso, essa retórica
vazia, oca e tautológica, como disse o Senador Jeffer
son Péres, em relação àquilo que se esperava e àqui
lo que efetivamente vem sendo praticado.

Nenhum dos programas levados à prática trou
xe algo de substancial ávida da população brasileira,
particularmente no que diz respeito ao desemprego.
Este talvez seja o sinal mais dramático para aqueles
que tinham a expectativa do desenvolvimento econô
mico, da ratomada do nível de emprego e da melhoria
da qualidade de vida.

Nad) disso aconteceu, Srs. Deputados. Deve
mos ficar atentos principalmente este ano, quando a
chamada "herança maldita" não mais será um argu
mento plausível, pois se espera do Orçamento elabo
rado pelo Governo do Presidente Lula aquilo que foi
expectativa em 2003.

Os primeiros sinais não são positivos. Havia, no
final de 2')03, a expectativa de que, em 2004, tería
mos o início da retomada do desenvolvimento e o
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controle absoluto da inflação, além da queda, como já
vinha acontecendo no ano anterior, da taxa de juros.

Como disse, não são positivos os primeiros si
nais, e °próprio Congresso Nacional, Srs. Deputa
dos, não deuum sinal; perdeu, sim, uma grande opor
tunidade de ser mais positivo se, na convocação ex
traordinária, tivesse aprovado matérias de relevância.
Se tivesse contribuído mais, 2004 seria um período
mais favorável às expectativas nacionais.

Hoje é praticamente a última sessão da convo
cação extraordinária. Se não fosse pela aprovação do
projeto relativo ao tráfico de drogas, que acontecerá
daqui a alguns minutos, esta convocação não teria
valor algum; muito pelo contrário. Aprovamos uma
medida provisória do setor elétrico que, em nossa
avaliação, foi um retrocesso, porque não cria instru
mentos de atração de flOVOS investimentos necessári
os à ampliação da infra-estrutura nacional, vis-à-vis
do desenvolvimento>econômico.

Ao aprovatmos, também equivocadamente, o
projeto de biossegurança, agravamos um desânimo
nunca visto na área científica brasileira relativo à con
fusão da clonagem humana com a terapêutica. Imagi
nava-se que esta Casa aprovaria não uma medida
provisória, enviada pelo Executivo, mas um projeto
de lei. Ele seria discutido em audiências públicas.
Dessa discussão, tiraríamos subsídios e avançaría
mos na área científica e tecnológica, principalmente
na debiossegurança.

É necessário que o Presidente Luiz Inácio lula
da Silva acendaimediatamente as luzes amarelas e
até meSmo as vermelhas, que correspondem à cor do
seu partido, porque 2004 será um ano difícil.

Nós, da Oposição, continuaremos a criticar e a
avaliar o Governo. Vamos cobrar dele os compromis
sos não cumpridos.

O SR. JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ. Sem re
visão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna apresentar minhas congratula
ções ao Dr. Carlos Henrique Abrão, Juiz da 42ª Vara
Cível de São Paulo, pela decisão oportuna e corajosa
de destituir a direção da Parmalat no Brasil, nomean
do interventores.

Sr. Presidente, com certo atraso, quero também
me congratular com o Dr. Rubens Casara, Juiz de Di
reito da Comarca de Itaperuna, no interior do Estado
do Rio de Janeiro, que no dia 30 de janeiro tomou de
cisão idêntica, ao determinar a intervenção na CAPll,
cooperativa ligada ao Grupo Parmalat, nomeando um
colegiado para dirigir aquela empresa.

Parabéns ao Dr. Carlos Abrão e, com atraso, ao
Dr. Casara, Juiz de Direito de Itaperuna.

O SR. LUIZ COUTO (PT - P8. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ain
da bem que o Deputado WalterFeldmanreconhece a
herança maldita. O atual Governo, porém, está ten
tando removê-Ia para promover o desenvolvimento
do Brasil. Para isso, vem implantando políticas, sim,
e, após um ano, obtém índice de mais de 65% de po
pularidade, algo que nenhum outro Governo havia al
cançado na história deste País.

Sr. Presidente, quero manifestar minha solidarí
edade ao companheiro Ricardo Berzoini, ex-Ministro
da Previdência e. atual Ministro do Trabalho, pela
agressão sofrida ontem, no Estado do Ceará.

A democracia se expressa por meio do diálogo,
do debate e do respeito à pluralidade e à dignidade do
ser humano, não pOr atitudes autoritárias e arbitrári
as, como essa de quefoi.vítima o Ministro Hicardo
Berzoini. Portanto, registro toda minha solidariedade
aS.Exa.

Nesta oportunidade, desejo também ressaltar a
importância que tem o projeto que cria o Sistema Na
cional Antidrogas, que vamos votar hoje. Ele prevê o
estabelecimento de políticas nacionais antidrogas,
com a finalidade de promover o efetivo e permanente
combate ao narcotráfico no País. leva em conta, em
primeiro lugar, a prevenção; em segundo,areinser
ção social; em terceiro, a repressão. O projeto tam
bém diferencia usuário de traficante -aquele que vive
e enriquece à custa do tráfico e está ligado ao crime
organizado.

De igual forma, destaco o mérito da aprovação,
ontem, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, da admissibilidade da PEC nº 438, de
2001, que prevê a expropriação de terras onde for
constatada a prática do trabalho escravo.

É importante que esse projeto possa abranger
não apenas as glebas, mas também quem realiza tra
balho escravo em minas, na extração do carvão, no
cultivo da cana-de-açúcare em outros setores.

É preciso ampliar a discussão sobre o trabalho
escravo, pois até crianças são exploradas em padari
as e em outros locais. Há necessidade de se comba
ter permanentemente esse tipo de escravidão.

Sr. Presidente, tenho certeza de que, por esses
2 projetos, pode-se revelar Oque fizemos nesta Casa.
Não há como aceitar a ponderação de que realiza
mOS, durante esta convocação extraordinária, traba
lho sem qualidade. Isso significa desqualificar a ação
do Parlamento. Éramos contrários à convocação,

111111 ,I
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mas durante este período trabalhamos, e com quali
dade. Não é desqualificando essa ação que vamos
fazer com que o Parlamento seja reconhecido. Nós
trabalhamos e discutimos as matérias. Quem não re
conhece o trabalho feito para a elaboração do projeto
de biossegi.lrança? Houve debates e o Relator, depo
is de escutar todas as tendências, chegou a uma pro
posta avançada. Não reconhecer isso é desqualificar
a ação do Parlamento.

Tenho certeza de que cumprimos nossa obriga
ção. Se alguém não trabalhou com qualidade, não ve
nha dizerqueos outros não o fizeram. Eue muitos co
legas trabalhamos para dar qualidade à nossa atua
ção e não apenas preocupados com quantidade.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para registrar o transcurso do 20Q ani
versário do Programa Antártico Brasileiro
PROANTAR, coordenado pela Comissão Interminis
terial para os Recursos do Mar, coordenada pelo Co
mandante da Marinha.

A Estação Antártica Comandante Ferraz, insta
lada em 6 de fevereiro de 1984, na Baía do Almiranta
do, Ilha Rei George, arquipélago das Schetlands do
Sul, marca a presença brasileira na Antártica.

A estação, cujo nome homenageia o Coman
dante Ferraz, um oficial da Marinha que foi expert em
oceanografia, tem 2.250 metros quadrados de área
construída, comporta até 46 pessoas por vez e, atual
mente, é comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra
Antônio da Costa Guilherme.

Cerca de 130 cientistas se revezam durante o
ano, realizando pesquisas nas áreas de biologia, oce
anografia, geofísica, astronomia e meteorologia, to
das fundamentais para o desenvolvimento científico
do País.

Uma das linhas mais importantes de pesquisa
trata das influências da Antártica sobre o clima brasi
leiro. Outra área de pesquisa importante investiga o
impacto do aumento da radiação ultravioleta sobre os
microrganismos que vivem no oceano e fazem parte
da cadeia alimentar, influindo na Gosta brasileira. As
mudanças decorrentes do buraco na camada de ozô
nio têm sido muito abruptas nos últimos 10 a 15 anos
e afetam diretamente o Brasil.

Com um ecossistema de 14 milhões de quilô
metros quadrados, 90% deles cobertos de gelo, o
continente antártico tem 70% da água doce do mundo
e é rico em ouro, prata, ferro, urânio, carvão, petróleo
e gás natural, além de possuir uma das mais abun
dantes comunidades biológicas do planeta. Anual-

-------.-~--------~.-----

mente são retiradas dezenas de toneladas de krill
(crustáceo que se encontra na base da cadeia ali
mentar da região) e mais de 150 espécies de recur
sos vivos.

O programa brasileiro segue uma lógica de pre
sença pacífica e é voltado exclusivamente para fins
científicos, com a finalidade de compreender os fenô
menos ali ocorrentes que tenham repercussão global
e, especificamente, em nosso País.

Desde 1975, o Brasil faz parte do Tratado da
Antártica, que entre outras coisas preconiza a preser
vação e a conservação dos recursos vivos, entenden
do o continente como patrimônio da humanidade.

São realizados, anualmente, com apoio da For
ça Aérea Brasileira, 7 vôos de apoio à Estação Co
mandante Ferraz, com combustível fornecido pela
PETROBRAS.

Tive a honra de participar da última expedição,
em dezembro do ano passado, representando a Co
missão de Meio Ambiente desta Casa, juntamente
com o Deputado Givaldo Carimbão, Presidente da
Comissão, e com os oficiais-generais contra-almiran
te Eduardo Monteíro Lopes e brigadeiro-do-ar José
Monteiro Guimarães.

No momento em que se comemora o convênio
entre o Ministério do Meio Ambiente, no valor de 2,5
milhões de reais, e o aporte de 1,5 milhão de reais
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi
co e Tecnológico, assegurando recursos para a pes
quisa, mantêm-se, infelizmente, a escassez de recur
sos para a logística do PROANTAR. O orçamento
anual para esse setor é de 1,45 milhão de reais, o que
só assegura a manutenção corretiva, não sobrando
dinheiro para a manutenção preventiva.

Considerando a importância do programa, su
gerimos ao Governo um investimento maior que pos
sibilite, inclusive, a instalação de uma segunda esta
ção, com a finalidade de potencializar a atuação bra
sileira nesse trabalho tão importante para o nosso de
senvolvimento e para a garantia da sobrevivência das
futuras gerações neste planeta.

Deixo registrado nos Anais meu aplauso à Mari
nha do Brasil, à Força Aérea Brasileira, ao Ministério
do Meio Ambiente, ao Ministério da Ciência de Tecno
logia, à ESANTAR, enfim, a todos que no Rio Grande
do Sul desenvolvem esse projeto tão importante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro re
gistro que quero abordar diz respeito ao Projeto de
Lei nº 2.974, de 2004, de minha autoria, que altera a
Lei nº 10.420. com a redação dada pela Lei nº 10.700,
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sobre o Fundo Garantia-Safra e o Benefício Garan
tia-Safra.

Quando foi criado, Srs. Parlamentares, princi
palmente no Nordeste, esse fundo previa uma espé
cie de seguro agrícola para os agricultores atingidos
pelo fenômeno da. estiagem, desde que fosse com
provada a perda de pelo menos 50% da produção,
fosse de feijão, de milho, de arroz,de mandioca ou de
algodão. Esses agricultores teriam aporte de reCur
sos para recuperar as perdas. Mas nós sabemos que,
se de um lado existe o problema dos agricultores que
esperam pelas chuvas, bênção dos céus, para efeti
vamente terem suas safras, de outro lado, há o pro
blema da destruição de casas e rodovias, dos danos
à infra-estrutura causados pelas chuvas. Este ano, in
felizmente, as chuvas significaram destruição.

Sr. Presidente, nosso projeto de lei estende o
Benefício Garantia-Safra, vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário, aos agricultores que foram
atingidos pelas enchentes este ano,

No art. 2º, tivemos o cuidado inclusive de fixar
que os efeitos dessa lei aplicam-se ao ano agrícola de
2003/2004. Com isso, tem-se mais uma providência,
além das que estão sendo tomadas pelo Governo 
providências foram anunciadas ontem e publicadas
nos jornais de hoje -, como a reconstrução das casas
populares. Temos de pensar naqueles que vivem da
agricultura e que já perderam ou estão em vias de
perder sua produção.

Portanto, Sr. Presidente, que este projeto possa
tramitar em regime de urgência, para que ainda neste
ano os benefícios do Garantia~Safrapossam alcançar
os agricultores na nOSsa região, onde atua a ADENE,
hoje $UDENE, a fim de atenuar os efeitos das en
chentes, que têm sido tão perversos,

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

(PP-SP, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras.· e Srs. Parlamentares, resquícios ainda do Go
verno anterior atrapalham o Governo Lula. A decisão
de montar agora um marco regulatório, tirando os po
deres da Aeronáutica quanto à Aviação Civil é teme
rosa, O Sr. Alex CastaI de Romeira está procurando
uma maneira de alijar a Aeronáutica do controle da
Aviação Civil, para, quem sabe, criar uma outra agên
cia, como a ANATEL, para definitivamente estabele
cer o caos naquilo que está funcionando adequada
mente. Precisamos estar atentos a esses projetos de
última hora.

É necessário e urgente que venhamos a dar
mais confiança às Forças Armadas - nesse caso, à

Aeronáutica -, para que continuem com o controle da
Aviação Civil, o que semprefízeram, de acordo com o
necessário.

Tratarei desse tema com mais vagar, oportuna·
mente,

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são doorador.)- Sr. Presidente,Sras. e Srs. Deputa
dos, trago à discussão tema que esta Casa teráopor
tunidade de apreciare que tem sido objeto de muitos
debates:· a independência ou a transformação das
agências executivas.

No ano passado, o Governo anunciou a elabo
ração de projeto para reformular de forma correta 
eu diria, precisa -o papel das agências executivas,
para que elas possam regular as ações e operações
do mercado, a relação entre as empresas, a competi
tividade, o funcionamento e qualidade do serviço.e,
principalmente, incidir sobre as situações que afetam
o consumidor nas áreàs de energia, de telecomunica
ções etc.

Sr. Presidente, creio que se trata de medida das
mais corretas. Muitos têm afirmado que o Governo,
ao anunciar o envio de projeto desse porte, tenta en
fraquecer as agências. Utilizando-mede eufemismo,
chamaria essa atitude de equivocada.

Sr. Presidente, insisto: é um equívoco pensar
dessa forma. Primeiramente, basta analisar, sob o as·
pectoda concessão, umdos pontos do gargalo. Quem
concede não pode fiscalizar; quem licita não tem a
prerrogativa da regulação. Quem concede, quem licita,
é quem fiscaliza? É importante que um poder tenha a
capacidade de operar no terreno da concessão e o ou
tro, no da fiscalização e da regulação.

Segundo, a sociedade precisa saber claramen
te que as agências executivas são instrumentos de
defesa dos interesses do cidadão e não mera referên
cia. Por exemplo: os PROCONs, órgãos de defesa do
consumidor, têm recebido dos usuários de serviços
públicos grande quantidade de reclamações, de
monstração de que ainda não há uma relação de con
fiança entre consumidor e as agências executivas,
até porque elas têm deixado muito a desejar no. âmbi
to da fiscalização.

Outro aspecto: a fiscalização e a regulação não
têm característica punitiva, A gênese não pode ser a
punição, mas, sim, garantir a boa qualidade dos servi
ços, permitir ao usuário ter a certeza de que, em de
terminado dia, poderá ligar para onde quiser ou, no
momento em que precisar, terá energia elétrica.
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As agências têm de fazer o chamado serviço
prévio: garantir qualidade, preço e prestação do servi
ço na sua integridade. Esse é o principal papel da
agência executiva.

O Governo pretende criar mecanismos para que
isso possa se concretizar. Por isso, deve ser amplia
do o espaço da ouvidaria nas agências e eliminada a
dubiedade que existia no passado, de ora as agênci
as se comportarem como agências executivas, ora
como Ministérios.

Com a vinda do projeto para o Congresso Naci
onal, precisamos manter a independência das agên
cias executivas e o seu poder de atuação nas áreas
de fiscalização e regulação, as quais lhes competem.
E finalmente garantir, na área de competição, a uni
versalização dos serviços, de modo que possam ser
usufruídos pela população mais carente, é óbvio, a
preços módicos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Walter Pi
nheiro, o Sr. Dr. Francisco Gonçalves, § 2Q

do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra à Sra. Deputada Almerinda de
Carvalho.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO
(PMDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, há muito o planeja
mento familiar vem gerando discussão nos diversos
segmentos da sociedade brasileira, enquanto uns se
manifestam totalmente favoráveis, outros são radical
mente contrários.

Visando disciplinar a matéria sob a ótica consti
tucional, resolveram os Constituintes de 1988 fixar o
seguinte:

"Art. 226. A família, base da socieda
de, tem especial proteção do Estado.

§ 7º Fundado nos princípios da digni
dade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito, vedada qual
quer forma coercitiva por parte de institui
ções oficiais ou privadas".

Regulamentando o dispositivo constitucional.
foi editada a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1966,

que estabelece os critérios do planejamento familiar
e fixa penalidades para transgressões de normas
atinentes, subsidiariamente ao disposto no próprio
Código Penal.

Em que pese a preocupação governamental e a
previsão legal quanto ao controle da natalidade,
constatamos que a matéria é muito mais complexa e
vai muito mais além do que uma previsão legal e
const itucional.

Segmdo especialistas, planejamento familiar
passa necessariamente pela educação formal e não
apenas d(~ problema sexual.

ParE. tal conclusão, leva em consideração da
dos do C3nso de 2000, que apresentou resultados
objetivos ~uanto ao número de filhos em relação ao
período qJe a mulher freqüentou a escola. Ou seja,
aquelas qJe ficaram até 3 anos na escola têm em mé
dia 3,8 fil~os; enquanto as que têm mais de 8 anos de
estudo apresentam a média de 1,8 filho.

E vai mais além o Dr. Ney Costa, médico especi
alista em planejamento familiar pela Johns Hopkins
University e Secretário-Executivo da Sociedade Civil
Bem-Estar Familiar no Brasil (BENFAM), em matéria
publicada no jornal O Globo, do dia 18 de janeiro pas
sado, página 3, que diz:

"Planejamento familiar tem de estar
a!>sociado à educação formal. De nada adi
anta você oferecer métodos contraceptivos
a pessoas que não conseguem entender
como devem ser usados".

Outro aspecto que desperta a atenção dos estu
diosos do tema é a incidência de gravidez na juventu
de, vez que a mesma pesquisa aponta que 18% das
jovens entre 15 e 19 anos já são mães ou estão grávi
das. Porém, entre as jovens com até 3 anos de estu
do a taxa eleva-se para 34%, enquanto que entre as
que freqüentaram escola por 8 anos ou mais essa
taxa cai para apenas 6%.

Observa o demógrafo Celso Simões que, em
1970, entre as mulheres com até 3 anos de estudo, a
média era. de 7,2 filhos. Em 2000, essa média caiu
para 3,8 filhos. Entre aquelas com mais de 8 anos de
estudo, em 1970, a média era 2,7 filhos; em 2000, re
presentava apenas 1,7 filho.

Acrescenta ele que a redução da média de fi
lhos coincidiu com o período de crise. Sendo que en
tre as mul:1eres com menos instrução, o único método
de contro.e da natalidade é a laqueadura, enquanto
que o COrl eto seriam as políticas públicas de esclare
cimento 6;S famílias de que cabe a elas deliberarem
quanto ao número de filhos que pretendem ter.



Art. 3º Esta lei entra em vigor trinta dias após a
data de sua publicação oficial".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,aprovei
to a oportunidade para tratar de assunto que diz res
peito à Declaração Universal dos Direitos Humanos,
promulgada pela Organização das Nações Unidas,
que dispõe no seu art. 23 que todo o homem tem dire
ito ao trabalho, à livre escolha de .emprego, a condi
ções justas e favoráveis de trabalho e à proteção con
tra o desemprego. Eque todo homem, sem qualquer
distinção, tem direito a· igual remuneração por igual
trabalho.

Neste momento, lembro-me de3 conceitos de
ilustres pensadores. Albert Camus disse: "Não existe
dignidade no trabalho quando nosso trabalho não é
aceito livremente''; Voltaire observou: "O trabalho es
panta três males: °vício, a pobreza e o tédio"; e Tho
mas Jefferson revelou: "Creio bastante na sorte. E te
nho constatado que, quanto mais eu trabalho, mais
sorte tenho".

Assim, o trabalho é fonte de realização pessoal
e profissional de todos. Por isso, as pessoas têm dire
ito de consegui-lo, executando suas tarefas com dedi
cação para merecê-lo e buscando aperfeiçoamentos
constantes para que possam contribuir para o pro
gresso socioeconômico do planeta.

As relações de trabalho, no Brasil, listam-se na
CLT de 1943, que garante à pessoa o acesso ao tra
balho, como pressuposto para promover a dignidade
humana, colocando-ano centro das decisões, partin
do-se da premissa de servir-se ao homem e não ape
nas servir-se do indivíduo. A reforma da CLT não cria
rá empregos, mas facilitará sua geração.

A criação de·novos postos de trabalho depende
mais de maciços investimentos, da estabilidade da
moeda, do controle da inflação, da garantia de cum
primentos de contratos, da redução da carga tributá
ria, da diminuição da taxa de juros e, finalmente, da
queda dos encargos sociais sobre as folhas salariais.

"Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo
ao art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
de forma a permitir que os veículos empre
gados em serviço de vigilância privado, tal
qual os veículos de utilidade pública, sejam
equipados com dispositivo luminoso, inter
mitente ou rotativo, de cor amarelo-âmbar, e
gozem de livre parada: e estacionamento,
quando em efetiva operação, desde que
identificados pela energizaçâo do dispositivo
luminoso.
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Diante de todas essas constatações, Sr. Presi- Art. 2º O art. 29 daLei nº 9.503, de 23
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero chamar a aten- de setembro de 1997, passa a vigorar
çãonão só do Governo, mas também dos movimen- acrescido do seguinte dispositivo:
tos de base para a necessidade de se dar atenção ao '§ 3º - Para efeito do que dispõe o in-
tema, usando-sede todos .os meios disponíveis para ciso VIII deste artigo, equiparam-se aos veí-
esclarecimento à população, em especial a juventu- culos prestadores de serviço .de utilidade
de, quanto ao momento e ao número de filhos que pública os veículos empregados em serviço
deve ter cada família. de vigilância privado, de propriedade de em-

Muito obrigado. presa que possua autorização para o exer-
O SR.SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pro- cicio.da atividade, concedida pelo Ministério

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e da Justiça. (NR)'
Srs. Deputados, as empresas de vigilância prestam,
suplementarmente ao aparato de segurança pública,
serviços de proteção ao patrimônio público e privado,
bem como à integridade física dos cidadãos.

Entendemos,· pois,. ser recomendável permi
tir-lhes o uso de meios e equipamentos que facilitem
a consecução dos fins a que se propõem.

Nesse sentido, parece-nos inquestionável a im
portância. de se identificar oS veículos de vigilância,
por intermédio de dispositivo luminoso, para que, à
semelhança dos veículos prestadores de serviços de
utilidade pública - especificados no art. 2º da Resolu
ção nº 679, de 1987, do Conselho Nacional de Trânsi
to (CONTRAN) -, possam gozar de livre parada e es
tacionamento, quando em atendimento.

Com efeito, não faz sentido, em situação de
emergência, exigir que veículos utilizados para ga
rantir a segurança de pessoas e benssejam submeti
dos às mesmas regras apl icáveis ao restante da frota.
Maiores retardos nesse tipo de serviço podem ocasi
onar conseqüências trágicas.

Assim, consideradas as precauções já presen
tes na resolução do CONTRAN, direcionadas ao uso
do equipamento luminoso, julgamos que a coletivida
de só tem a ganhar com a aprovação desse projeto
de lei.

In lítterís:
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Os empresários brasileiros necessitam, no
mundo globalizado, de ser competitivos. Para serem
mais eficientes devem, inclusive, receber estímulos
permanentes de posições favoráveis e não de privilé
gios, por parte dos 3 Poderes da República. A soma
de esforços empreendidos pelos dirigentes constituí
dos propiciará a retomada da atividade econômica, o
grande desejo de toda a sociedade brasileira.

Se se quiser realmente gerar mais postos de
trabalho, é necessário fortalecer as micro, pequenas
e médias empresas existentes e montar ambientes
mais propícios às novas iniciativas por parte de em
preendedores.

É preciso incentivar negócios de pequeno porte,
começando por cooperativas, instituições monopro
fissionais liberais e até organizações sociais do terce
iro setor, que tende a crescer em quantidade conside
rável e em qualidade desejada.

É claro que empresas de grande porte, que ofe
recem maior número de empregos, também devem
receber estímulos para preservar e expandir a força
de trabalho.

É verdade que a modernização da legislação
trabalhista não ressuscitará postos de trabalho des
truídos pela desconcentração industrial, pela moder
nização tecnológica, pela terceirização ou pela ne
cessidade de contenção de custos.

A melhor proteção ao trabalhador resulta da
existência de vigoroso mercado de trabalho, com
equilíbrio entre oferta e procura de mão-de-obra, quer
qualificada, semiqualificada ou pouco qualificada.

A Organização Internacional do Trabalho dese
nha o perfil do empregado deste novo século: ser fle
xível e não especialista demais; ter mais criatividade
do que informação; estudar durante toda a vida; ad
quirir habilidades sociais e capacidade de expressão;
assumir responsabilidades; ser empreendedor; en
tender as diferenças culturais; e adquirir intimidade
com as novas tecnologias.

Por fim, apresento à consideração das autorida
des econômicas do Governo do Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva 8 medidas que propiciarão no curto
prazo a geração de novos postos de trabalho:

- fomentar os cursos de nível médio de capaci
tação profissional (línguas estrangeiras, informática e
habilidades setoriais egerenciais);

- ampliar as ações do Programa Nacional de
Incentivo ao Primeiro Emprego:

- incentivar os projetos de construção civil,
agropecuária e de turismo;

- expandir e tornar mais ágeis as atividades do
Programa de Microcrédito;

- simplificar as exigências e procedimentos
para abertura de novos negócios;

- adotar flexibilização dos horários de trabalho;
~ estimular a participação dos empregados nos

processos decisórios e na divisão dos lucros;

- criar bibliotecas na organização com materiais
que enriquecem o trabalho e o lazer de todos os tra
balhadores.

Ao finalizar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, passo a abordar outro tema.

Thomas Alva Edson sonhou com a energia elé
trica; Graham 8ell, com o telefone; Guglielmo Marco
ni, com o rádio; e, João Braz de Aviz, nascido na bela
Mafra, no meu querido Estado de Santa Catarina, ide
alizou concretizar sua caminhada vocacional como
padre desde 1972, em Apucarana, Paraná, seguindo
a vivência da doutrina da Igreja Católica Apostólica
Romana e dos conselhos evangélicos de castidade,
pobreza e obediência.

Lembro-me do trecho final do poema Reencon
tro, de autor desconhecido:

"Senti-me só, vazio, desesperado e
descrente,

E na descrença te ofendi,
E na ofensa tropecei.
Na queda senti-me fraco, procurei so-

corro.
No socorro encontrei amigos,
Nos amigos encontrei carinho,
No carinho vi nascer o amor,
No amor encontrei um mundo novo, e,
No mundo novo resolvi viver.
a que recebi, resolvi dar, e,
Dando alguma coisa, muito recebi.
E, recebendo, senti-me feliz, e,
Ao ser feliz encontrei a paz.
E, tendo a paz, foi que enxerguei den

tro de mim
é que tu estavas.
E, sem procurar, foi que eu acabei te

encontrando,
ah Jesus."

Com humildade, o jovem catarinense encon
trou Cristo e· decidiu pregar sua mensagem da Boa
Nova em diferentes pontos geográficos do País.
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Com caridade, participou de uma série de obras
cristãs ede campanhas evangélicas levando a fé e a
solidariedade a todos brasi.leiros.

Com misericórdia, auxiliou cada pessoa que se
encon1rava desiludida, indivíduos raivosos e seres
perdidos na escuridão do pecado.

E, como verdadeiro cristão, aceitou o Senhor
Jesus como seu salvador, que elimina os vícios que
degradam a dignidade dos filhos de Deus.

Hoje tem 56 anos de idade e 31 de sacerdócio.
Fez seu curso de doutorado em Cristologia, tese de
fendida na Pontifícia Universidade Lateranense, em
Roma. Foi Bispo-Auxiliar de Vitória, Espírito Santo;
Bispo de Ponta Grossa ede Maringá, no Paraná.
Aceitou com muita alegria a nova missão de Carde
al-Arcebispo.

Para Sua Excelência, a felicidade deve ser de
todos e para todos, independente de bens materiais e
dependente apenas do amor fraterno que deve coe
xistir entre os fiéis do Cordeiro de Deus e que cada
um faça sua historia alicerçada nas lições de Cristo.

Na Sagrada Escritura, em Provérbios,lê-se:

"Filho meu, atenta para minhas pala
vras,

Aos meus ensinamentos inclina seus
ouvidos.

Não os deixes apartar-se dos teus
olhos,

Guarda-os no mais íntimo do teu cora-
ção.

Porque são vida para quem os acha
E saúde, para o seu corpo."

Em todas as ocasiões, compartilhou essas pa
lavras sábias com seus irmãos.

No próximo dia 27 de março, o Revmo. D. João
Braz de Aviz tomará posse como Cardeal-Arcebispo de
Brasília com o significativo lema: Que todos sejam um.

Nesta oportunidade, quero parabenizar Sua
Santidade o Papa João Paulo 11 por sua feliz escolha
em designar D. João Braz como pastor da comunida
de brasiliense.

Que Deus continue a iluminar os valiosos pene
sarnentos do novo Cardeal-Arcebispo de Brasília.
Que sua obra apostólica seja frutífera no Distrito Fe
deral em favor dos carentes de pão, dos desfavoreCi
dos da graça do Espírito Santo e dos pobres do amor
de Jesus Cristo.

Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS - CE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, lembrar Américo Barreira é falar de democra
cia, de lutas democráticas, da defesa elevada das li
berdades democráticas. Lembrar Américo Barreira é
exaltar a militância política como uma máxima que as
sociamos à solidariedade, à generosidade, à lealda
de, à capacidade de reagir às ofensas produzindo pé
rolas,tal como uma ostra reage a um grão de.areia
que fere; éser guerreiro até o último dos nossos dias.
É tudo o que Américo Barreira foi enquanto viveu. É
por isso que sua história. - do mesmo modo que a tra
jetória dos comunistas em Fortaleza - se confunde
com a própria história da nossa Capital. E com am
plas lutas como.a do não-envio de tropas para a Co
réia, das crises republicanas nas posses de Getúlio
Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart,das
concentrações no centro de Fortaleza - de 1958 a
1964 - para um "terço em família" em oposição ao
"terço em família" que a reação fazia ''para livrar o
País do comunismd',

Da minha experiência, recordo uma dessas fo
tografias, dessas que ficam retidas para sempre· na
memória, quando, há 20 anos, no dia 28 de janeiro de
1984, Fortaleza, a Capital do nosso Estado do Ceará,
esteve no roteiro da campanha pelas eleições diretas.
Nesse dia, aproximadamente 72 horas após o grande
comício da Praça daSé, em São Paulo, a Praça José
de Alencar foi ocupada por um contingente superior a
30.000 pessoas que,aolongo de5 horas, marcaram
sua participação intensa na defesa das diretas já.
Nosso grande comício fora organizado pelas direções
dos partidos, que já contavam com existência legal
(PMDB, PT, PDT), mas incluiu aparticipação dos co
munistas do PCdoB.e do PCB, à época na.c1andesti
nidade e incorporados nessas legendas.

Entre as presenças destacadas estavam, além
do hoje Presidente da República e à época líder me
talúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o então
Presidente regional do PMDS, Mauro Benevides, os
Governadores de São Pau.lo, Franco Montoro, e de
Minas Gerais, Tancredo Neves.. Ao lado deles, se
destacava outra presença, grandiosa e firme: a do
municipalista América Barreira.

Com a mesma firmeza que marcoU toda a sua
existência, Américo Barreira participara das ativida
des de divulgação. mobilização e arrecadação de re
cursos para o ato político, alento às mobilizações nas
portas de fábricas, universidades e praças, nos comí
cios relâmpagos voltados para a conclamação.

Advogado, professor, jornalista, articulador polí
tico, é esse luminar da cultura e. da política cearense,
nascido há 90 anos em Baturité, que recordamos e
homenageamos hoje.. Direta ou indiretamente, um
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protagonista dos eventos notáveis do século XX,
América Barreira nasceu precocemente para a políti
ca e para as lutas sociais e democráticas do País.
Nessa condição, aos 19 anos alcançou a posição de
prefeito mais jovem do País, eleito em 1934 para diri
gir os destinos de Várzea Alegre.

Mas, do Município, saltou para as grandes lutas,
realizando proezas que seus pares sobreviventes re
cordam com orgulho. Já em 1937, América enfrenta
va a ditadura do Estado Novo e, nos anos seguintes,
lutava pela redemocratização, alcançada em 1945 si
multaneamente à vitória da resistência antifascista e
do Exército Vermelho, à frente das forças aliadas con
trárias à dominação do mundo pelo Terceiro Reich.

Quando, no início dos anos 40, foram torpedea
dos 4 navios brasileiros em nossa costa, Américo Bar
reira estava entre os dirigentes comunistas que, em
meio à dura reação aos italianos, japoneses e alemães
na Praça do Ferreira, comandaram a campanha vitorio
sa para que o Brasil declarasse guerra ao eixo nazi-fas
cista, ao lado de Pontes Neto, Jáder de Carvalho, Jaime
Calado e muitos outros combatentes.

Ainda nos anos 40, Américo foi um dos mais
destacados líderes do Partido Comunista na linha de
frente da campanha O Petróleo é Nosso, que culmi
nou na expressiva vitória do monopólio estatal do pe
tróleo e na fundação da Petróleo Brasileiro SA Seu
empenho, lembra o advogado Tarcísio Leitão, o levou
a conquistar a curiosa posição de "primeiro lugar do
Brasil em pichação em quilômetros quadrados". Para
realizar essa proeza, Américo levava em conta a afir
mação de Valéria Konder, dirigente nacional do Parti
do Comunista, pronunciada num comício em Fortale
za, de que era preciso marcar presença nas praças
do País para que o partido não fosse esquecido.
Atento, Américo, passou a valorizar as pichações.

Muito perseguido pela sua destacada posição
de dirigente, resolveu então contrariar o general Cor
deiro Neto - então Secretário de Segurança do Esta
do do Ceará - que, arrogante, disse que prenderia to
dos os comunistas e que não haveria mais pichações
em Fortaleza. América, lembra Tarcísio, disse: "va
mos ver". No mesmo dia, •um enorme pichamento
com o lema O Petróleo é Nosso aconteceu diante da
Secretaria de Segurança, devidamente fotografado e
estampado, no dia seguinte, no jornal O Democrata.
O general Cordeiro Neto, mesmo indignado com a ou
sadia, nunca mais foi tão categórico ao falar dos co
munistas.

De tradição marxista, Américo Barreira foi, des
se modo, membro histórico do Partido Comunista no
Ceará, do mesmo modo que seu irmão, Luciano Bar-

reira - re~ ;idente em Brasília, presta, ainda hoje. ge
nerosa colaboração à Casa do Ceará e à sua impren
sa. EstevI i ao lado dos colaboradores de O Democra
ta, Durval Ayres, Aníbal Bonavides, Alberto Galeno,
José dos Santos Serra, José Ferreira de Alencar, Tar
císio Leitão, Femando Ferreira, do tenente Elias Trin
dade - que comandou o assalto ao Campo dos Afon
sos, em 1935 -, Ivan Ribeiro, Odalves Lima, Morais
Né, entre tantos outros.

Em" 947, América Barreira estava entre os 11 Ve
readores (dos 21 que constituíam o corpo parlamentar
da Câmar3. Municipal de Fortaleza) que o Partido Co
munista, poscrito pelo Governo do general Dutra, ele
geu por diversas legendas, entre as quais 8 pelo Partido
Republicalo (PR), presidido por Acrisio Moreira da Ro
cha; 2 peb Partido Social Progressista (PSP, de Ade
rnar de B~ rros) e 1 pela UDN, elegendo ainda o Presi
dente do Parlamento municipal, Alísio Mamede, irmão
de Mário Mamede e, portanto, tio do nosso companhei
ro de lutar., o médico MárioMamede Filho. No bojo da
campanhé. pelos 100.000 votos, Acrisio Moreira da Ro
cha foi eleito Prefeito de Fortaleza.

Nos anos 50, América Barreira foi eleito primeiro
suplente de deputado estadual, mas não exerceu o
mandato. Foi preso juntamente com outros 7 Deputa
dos no 2:: q Batalhão de Cavalaria, o 23º BC, após o
golpe milLar de abril de 1964: Pontes Neto, Peixoto
de Alencar, Fiúza Gomes, Aníbal Bonavides, Amadeu
Arraes, Rlimundo Ivan Barroso de Oliveira, membro
da direção clandestina do PCB até a morte, e Blan
chard Gir'1o. Américo Barreira e Pontes Neto, que
mantinham excelente relacionamento com o conjunto
dos presos, eram os maiores expoentes da época.

Tarcfsio Leitão lembra que Américo foi benefi
ciário da luta contra a determinação do comandante
do 23º BC, segundo a qual "comunísta não é pra dor
mír na cama". Aderbal Nunes Freire, Presidente da
OAB, pegou um tamborete e fincou-se diante do 23º
BC, desdo 15h de um determinado dia de abril, com o
objetivo ce garantir cama para os comunistas. Às
18h, o cO'llandante recebeu Freire para dizer que o
comércio estava fechado e que não se podia mais
comprar cama. Aderbal, que morava próximo às
"cama patente", semelhantes às camas de campa
nha, disse que resolveriao problema. E resolveu: a
partir dessa noite, Américo e os demais presos não
dormiram no chão.

Outro episódio de solidariedade que se tomou
marca do" comunistas cearenses, narrado pelo mé
dico José dos Santos Serra, emocionava Américo: o
episódio ·:10 operário funileiro que doou o tubo de
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oxigênio de sua oficina, sacrificando seu ganha-pão,
para salvar a vida de um outro, internado em estado
grave e sem recursos de emergência.

Do mesmo modo, e com o mesmo empenho
dedicado à defesa da democracia, Américo Barreira
defendeu o Município como estrutura fundamental
da Federação. No final dos anos 40 foi um dos fun
dadores da Associação Brasileira de Municípios e,
de 1951 a 1978, foi editor· e diretor da Revista dos
Municípios do Ceará (RMC), que circulou de 1951
até 1978. América Barreira participou da organiza
ção·de todos os congressos brasileiros de municípi
os, destacou-se como Presidente de Honra da Fren
te Municipalista Brasileira e, em 1990, participou do
processo de discussão e elaboração das leis orgâni
cas de diversos municípios cearenses.

Formou-se pela Faculdade de Direito do Esta
do do Ceará. Mas havia uma aptidão muito especial
que se sobressaía entre as preferências de Américo
Barreira. Ele destacou-se no exercício da cátedra,
particularmente como professor de História do Bra
sil, conquistando () respeito e a admiração de seus
alunos do Colégio São João, do Ginásio Farias Bri
to, da Escola Normal Jusliniano de Serpa, onde foi
titular, e do Instituto de Educação do Ceará, para
onde foi aprovado por concurso em 1955.

América Barreira persistiu em suas incursões
pelo terreno da política realizando outras experiênci
as no campo democrático e social. Foi fundador do
PT e o primeiro candidato a Governador do Ceará
pela legenda, no ano de 1982.. Em 1985, nas primei
ras eleições diretas após afim do regime militar,
conquistou a posição de vice-prefeito na chapa de
Maria Luiza Fontenele.

Por .sua frutífera existência, Américo é lembra
do com freqüência nas mais variadas ocasiões. Foi
desse modo que o economista Roberto Smith, ao
assumir a Presidência do BNB, encerrou seu pro
nunciamento prestando sua "homenagem à memó
ria do grande municipalista cearense América Barre
ira, cuja trajetória humana e po/mca de uma vida de
dicada à causa da justiça e da igualdade social é
uma fonte de inspiração sempre presente".

Razões de igual monta levaram o jornalista
Gervásio de Paula a escrever o livro América Barrei
ra, o Estadista do Municipalismo. Pesquisando acer
ca da vida de Américo, com quem conviveu ao lon
go de décadas, Gervásio descobriu aspectos de sua
paixão por Einstein, em especial quando manifesta
va sua aversão à burrice e à intolerância e citava o

cientista: "Somente duas coisas são infinitas: o uni
verso ea estupidez humana".

Sr. Presidente, solicito .a V.Exa. a inserção
nos Anais da Casa de artigo do municipalista José
Guedes de Campos Barros e da reportagem do
jornalista Blanchard Girão, do jornal OPovo, de 9
de fevereiro de 2.004.· São matérias importantes
que fazem referência a esse grande lutador e mu
nicipalista. Da mesma forma, solicito a V.Exa. a in
clusão nos Anais da Casa de texto da entrevista
publicada na revista O Brasi/eirinho, de Portugal,
que>faz referência à presença de outro grande
brasileiro, Paes. de Andrade, na Assembléia da
República Portuguesa no 509 aniversário da De
claração dos Direi10sUniversais do Homem, a
qual também homenageia Sérgio Vieira de Melo, o
grande diplomata brasileiro das Nações Unidas.
Assim também, .sr. Presidente, o pronunciamento
da Juíza Dulcina de Holanda Palhano, de 9 de fe
vereiro de 2.004, por ocasião da entrega da meda
lha do Mérito Alencarino do Trabalho ao Embaixa
dor Paes de Andrade na cidade de Fortaleza.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR

PARA AMÉRICO BARREIRA ~ O MUNICIPALlSTA

Caro velho Américo, meu mestre, meu amigo
maior, meu irmão municipalista, Dileto amigo Blan
chard Girão, prestou a primeira homenagem pelos
noventa anos de tua bendita vinda a este planetinha
terra, hoje atormentado pelo domínio de um só país,
mal dirigido por um insano - o Senhor Bush Filho,
cujo olhar, por si só, dispensa b diagnóstico de qual
quer Psiquiatra.

Em sua deliciosa peça, que se inicia e termi
na com "Valeu, Américo" do nosso Gervásio de
Paula, expressão que também tomei de emprésti
mo na Oração do Sétimo Dia de tua partida para
junto de Deus, Clemente e MisericOrdioso, na
Igreja de Nossa Senhora De Fátima, nosso queri
do Blanchard, depois de citar nosso também ami
go e irmão José Maria Barros Pinho, até mesmo
na Boemia, que sobre ti disse "De Luz era seu
pensamento e de Fogo· a sua Palavra", falou
das "Agruras de uma Prisão Ignóbil", a de
1964, no 23 BC, para ti a enésima prisão, falou da
tua experiência de jovem Prefeito, Vereador, De
putado e Vice-Prefeito de Fortaleza, falou também
da tua Laís, o Anjo da Guarda que aqui tiveste,
dos teus filhos, netos e bisnetos.



05812 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2004

Mas, Mestre América. o nosso caro Blan
chard, certo estou que impedido pelo exíguo espa
ço assim destinado naquele conceituado Jornal,
não teve a chance de referir-se à Idéia-Força que
fazia com que você, a partir do Congresso de Qui
tandinha em 1950, lá em Petrópolis. Passasse a ver
mais belo o rio que corre pela sua Aldeia. tal qual o
Poeta Fernando Pessoa, para quem "O Tejo é mais
belo do que o rio que corre pelo minha aldeia, mas o
Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha
aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela mi
nha aldeia",

Pois é, meu caro mestre, meu querido guru,
peço licença para dizer-te, porque a verdade é
para ser dita, tu foste. antes e acima de tudo, Mu
nicipalista!

Porque tu sabias que Socialismo e Democra
cia. são sinônimos de Municipalismo.

Tanto sabias, América, que por conta da tua
adesão a causa que te fez o municipalista brasilei
ro de todos os tempos. não apenas um municipa
lista como eu e tantos outros, que dedicaste mais
de 50 anos de tua profícua vida à causa do fortale
cimento dos municípios. criando, literalmente cri
ando a associação dos prefeitos do estado do Ce
ará, aprece. que foi tua patroa com carteira assi
nada e tudo. pagando-te 01 (um) salário mínimo,
incentivando a criação da AVEC - Associação dos
vereadores dos estado do Ceará, hoje UVC, Bem
Como A Associação Brasileira Dos Municípios 
ABM, que tão bem representas-te no Ceará.

Preciso dizer também. América, o quanto foi
importante o teu apoio para a criação da frente mu
nipalista nacional e da frente municipalista cearen
se, na defesa das "diretas já" e da constituinte",
sempre nos ensinando que municipalismo. assim
como sindicalismo não se pode atrelar a partidos
Políticos, a interesses menores e imediatistas. de
vendo basear-se numa visão integralmente su
pra-partidária.

Por isto mesmo. meu mestre. com o teu
exemplo. com tua autoridade moral e com tua cati
vante humildade. conseguiste conduzir o munici
palismo cearense, enquanto movimento sócio-po
lítico, durante tanto tempo imune, ao terrível vírus
da partidarização, inclusive com referência ao teu
tão querido PT, do qual foste fundador, razão da
sua florescência e dos êxitos alcançados, findan
do pela inclusão do município como unidade da fe-

deração brasileira, consagrada no artigo primeiro da
constituição de 1988.

Se houvesse mais espaço, caro mestre, falaria
também do apoio que deste à universidade estadual
do Ceará - UECE. na implementação do programa
constituintes municipais, da pró-reitoria de extensão,
então sob o comando da admirável professora Tere
za Albuquerque Rocha, viajando por estes Cearás a
fora, sem cobrar um ceitil que fora, liderando a equi
pe formada pelo professor Antonio Nóbrega Filho e
por mim, com o apoio dos jovens Chico Guedes e
Luis Praxedes. ambos, como você, também voluntá
rios prestando gratuitamente relevantes serviços a
comunidade.

Foi assim, no ocaso da tua passagem pelo
planeta terra, andando por todos os quadrantes
deste nosso Ceará, padecendo de dores terríve
is, que não dividias com ninguém, porque não fa
lavas sobre elas. ao mesmo passo que levando
às gargalhadas a gente e a platéia que nos escu
tava, lá no colégio das freirinhas, em viçosa do
Ceará, no planalto da Ibiapaba, quando, enga
nando-se de bolso. colocaste adoçante nos
olhos, que o colírio estava no outro bolso, criando
uma cena tragicômica. fazendo com que fosse
suspensa a sessão.

Não fora a pequenez do espaço. muito, muito
mais mesmo dos teus feitos, frutos da tua grandeza
e da tua generosidade, eu poderia contar aqui e
agora. Como não posso fazê-lo, assumo contigo o
compromisso de trazer ao conhecimento dos mais
jovens, complementando o que já fizeram o teu ir
mão Luciano e o Gervásio de Paula, em livro que
será publicado dentro em breve.

Para finalizar, velho Américo. quero repetir o
que foi dito por mim ao jornalista Evandro Sá, mi
nutos após da entrega do teu corpo a mãe terra.
no cemitério parque da paz, onde ficaste, acon
chegado, juntinho a nossa Tainá. tua netinha e mi
nha sobrinha-afilhada que, como bem disse minha
irmã Neusinha, até hoje "está brincando de escon
de-esconde com as estrelas" quando o Evandro
dizia aos seus colegas da mídia que eu seria o teu
sucessor, apenas retruquei:

"Evandro, Américo Barreira - o munici
palista, jamais terá sucessor. quando muito,
discípulos como eu, você e tantos outros".

Fortaleza, 11 de fevereiro de 2004. - José Gue
des de Campos Barros; Municipalista.
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Nesta hora em que rareia a firmeza de caráter de homens que renegam os princípios
que sempre apregoavam e pelos quais se batiam, até mesmo com temeridade,
chega-me à lembrança a imagem de América Barreira, cujo 90° aniversário de
nascimento transcorrerá dia 11 próximo.

Líder estudantil, professor responsável pela formação de milhares de jovens, prefeito
em rincão sertanejo, vereador à memorável Cãmara de Fortaleza em 1947, deputado
estadual e vice-prefeito da capital cearense, viveu .e se finou América na mais
absoluta fidelidade às idéias em que acreditava.

Dono de impávida bravura cívica, comprovada em muitas e dificeis circunstâncias,
conquistou ele espaço especial na História doCeará, como político e como mestre,
mas antes de tudo, como homem íntegro, sempre disposto a se lançar aos grandes
combates por sua terra e seu povo.

o pOeta Barros Pinho, em certa ocasião, disse que "de luz era seu pensamento e de
fogo a sua palavra". Nestas palavras, o resumo de um comportamento destinado a
consagrar qualquer ser humano. Este foi o América Barreira com quem convivi por
longas décadas, inclusive partilhando com ele as agruras de uma prisão ignóbil por
conta da lealdade aos nossosídeais.

Ao ensejo dos seus 90 anos, assoma ao coração de sua amada companheira, Lais
Aires Barreira, que honrou sua vida e dignifica sua mem ória, e ao de toda a sua
vasta prole ~ filhos, netos e bisnetos - a certeza de que mora dentro deles a figura
daquele que lhes legou um patrimônio de honra e decência.

No adeus ao bravo combatente, ao pé de seu túmulo, o jornalista Gervásio de Paula
cunhou uma frase que se faz legenda de aplausos a uma vida sem manchas e com a
qual encerro estas linhas: "Valeu, América!'
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Paes de Andrad(~

conversa com 1/0 Brasileirim~o"

o EI':lb;)I;l;;)dor brasileiro em PortugaL Dr.
,':"i1\onio Pac~ oe ,~l1àl·;)dê. rtccOcu. ::m nome
da úlO1ilia de S~rglO Vicira de M~lo. a medalha
<\,. ourQ c{)IT1cll1orativZl do SO° aniversAri'J da Declaração
lniver,al dos Dncitos do Hom~m. !)ulorgada peja
As~emb\el(\ da Repbiiça de Portugal por (Icasiào d, ,c:ssiio
,okne dUqUél..: óq,iiú d~ 500crama portuguesa .
..o Bra$lk~rirtho" rublica a scguir em primeira mão a
íntegra do discurse do Emb"3i;;.ador Paes de Andrade (",umote
Jaucia solenidade:

..)\;~ s.ess~o soler.e que se destins a entreg;!. da med.8lhól de
ouro l:om..:moraliv;J do ::0" :\niversári, da Deçb:aç~o

L'niversal dos ;)ireito5 HUJn;loos ao Mártir da Paz, Sérgio
\'lCll'll- de '\11.:10. evocamos os v~rsçs clQ Po<;;la da."
inconfidéllCi3: "Sempre qu~ o Homem def,;ndeu seu ideário:'
c' 1'01 por ~!\': saerilkado. o sangue do s.eu martírio t: a aurorã>'·
do ~cu ,riunfo··. A paz fOI o ideário de Sérgio Vieira de
Mdo. qUé por éla !lltou e fOI sacrilicado.E"ta. Senhoras e
S"::1hore:; DepLn~do5. é :l homenagem da cnnsçlêncHI
universal ao diplomata Sérgio VieIra de M ~Jo. Homenagem
dI) BrasiL de Portugal. no seu Pariamenlo, em suas ruas,
ulliverS'idades. c;dades, viias. no campo. nas fábno.:<i:$.
"Senhor Preside!:le. Senhops c Senhores Depurados: ao
receber a medaiht\ d~ ouro par;:. a família d: Vieira de Melo,
podemos dizer que ela represenra o sacrário da honra :ívlca
dos povos lIvres. Vielr~ de ~1e1o. o .;Iiplomat8 do mundo,
tinha r.ocspirllo >;: no S<lngue i! paixi"io pda paz, Foi o braço
~ 0 cé:-c:bro das missões da ONU .de Timar-Leste oi Bósnia, "
de Moçambique ao Kosovo. O presidente Luiz ln:kio Lula
d:< Silva consagrou seu nome como uma honra e um
exemplo da àipiomacia biasiieir::1. Para nosso orgdho, o
Parlamento brasileiro. corno a propría hi~tóría do meu pais.
:ern um compromisso inalterave\ com 3 p3Z. A guerra CsC<Í

orolbida na Constltlüçàe do Brasil Este principio e uma
c.:omital1tc gue tem resIstido S todas as crises il".smucionais
da I1nS5i2 HIstÓria, A pa7.. e '.Im compTOmisso da Hl:l11ilmdade.
Slla violacilo. no mais remo:o dos territÓnos. afetll todos
I):ó ;'lovO, Vieira de Meio 'lutou e foi imolado porque unha a
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consCiência de que era imperativO iazer ~e~sar. por acordo
entre os puvu~, as iniquidades que sào as ~ementes do
ódio il1!~m:JciDnaLNesta homenagem a Vieira de Melo e a
quantos foram sacnficados pelo seu ideário, renovamos ;1

e:o:ortac;iio, tantas vezes feiras diante do. mundu atribulllo<)'

-aos diserir.1inados., aos desapan::eldos. aús e.poliados. <::11

seu lar e em sua Pálria. quando os esmaga um slstOl1U
pOlillcO e sacia I iníquo cu um ,Ístema econ6rnico
predatório; ,
-aos ..,I,)e lutam p<:la paz entre os homens e as nações. :;05

que se sacrificam para dcter () terror nuclcJ! c todas as
.' fO!!fl3S de armamentismo:

~~OSQprimidos,aos injust1l;:ados, as vitimas de tlXiasas ditaàuras,
para os quais foi criado o Parlamento do Mundo Livre.
Na ação. na consciência e no sacrificio. sabia VIeira de
Melo que a p:u e o progresso e~QnÓIn\CO~ social dos povos
dependem do cumprimento d;l Cam das 'iações wnidas.
A paz ê valor priorit3no .ia l:oloc<ldo. ,,;om veemência e
dareza. pelo Presidente L..nz Inácio Lu;a da Silva. 110

concerto das Naçoes. Vieira de M~Jo llnha consciência d"
que a paz entre as nações. n coe~ istência pacifica entre os
po.... os. 3. não-intervenção <: o re~peito à 3ulo-dclel'minadu
são as úl1Icas safdas para os probkmas intern::.cionais

-S'ern;~rPresidente. Senhoras c Senhores Deputados: dl:Í~o
aqui arnensa~em perene de um ideal ísr.a atormentado. Alb.:n
Camus; "Sim. o que é nccessario combater hoje é o medo
e o silêncio, juntamente com" separação dos I:'spfriios c
das almas que eles acarre:am. O qw;: cpreciso defender é
o dialogo e n cOnlUnlC~ç3o universal dos homens uns com
os outros. A st:'rvidão. :J injustica c a mentira si!oo flagc; c
que rompe essa COlTItll1lcaçào e interdita esse diãlog0 Por
tudo isso. devl;õmo:; repeti-las".
Muito obrigndo."

o EmbaixadorbrasileH0 PaeS
de Andrade reilerou J "O
Brasikirmho" o Seu apOlO
Illcondicional ~ Lui;l d" Sih a
I;; à Dolitica cxccrn& do :;eLl.
governo. adianwmio qJ~ veio
exercer as funç0~s ,~e

Embaixador brasilcim ~~:nple

icv(l.l1do em conta o "ex::r.1!p
dos homens puc, ';;0

cearenses

ITlIIImrlll11iW
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t'J <:01\\':1'", LOI" "C; 3msilc:rinilO", O E.moaix.ador
p",,;:; d~ ;\nJl'adt? c:\ ,;r':5S0U o seu descomenrarnento
~()11l a "lltud~ do Pn:,iden\e do Parlamento português.
DI', Mut,i i"ma:'a:' qu<: não convidou para aquela
sokr,lo;\dc llS ô<:lm.ls embaIxadores eSlrallge:ro, que
e.J.erçe.T, fllncõ"'~ em lerras llt3as.

..o Bra,:I~iril1\Jo" r~c:orda que esta des~!egã.ncia de

\10\;1 !\IllJI·al. ni.:nltJrO do partido do Governo ae

Portugal. nào ~ de: 2gora Quand:l c Pres;dó:1\:
braslkiro Lula da Sih:l visitou o pais. logo apos" SJ2

posse. Mora AJnE'.nl fez questão di: ser indelicado n:l

s"u discurso. o que: provoçou o mais ve~men\eprole,:0
dos depuwdc$ c:a opo:;i~ão e referencias na Jmrren.,a
PQrtllgU~S:ie brasiie:ra. Ecc I'ecord~r que. na ocaSI2.o.
o Presidente Lula fOI aplaud:do de pé por \"do, <O;

parlamentares. LHT: acontecimento inedito da hi,ló"a

. do Parlamento po:<~gués.

Unllnimidllde

AntônIO Paes d" Andrade víu o seu nome Ser
~provudopor ~n<Jml11idade. na Comissão de Relações
ExterIOres do S.;nado. par" ocupar a Embai:l.ada
brasileira t'm Lishoa. Na altura, o Embaixador
brasileiro ,allentoll a importância das funções que
ugora des.;mpenh::,: "o Brasil é um ponto importante
de referência cultur:l; em Portugal e podemos dizer
que o Br~sll esta m;m presente em Portugal do que
Portllgal no Bras:!"'. d:S:K', lembrando ainda que 2 lO
11l1\hões de peSSO:l; no mundo se comunicam em
português.
O El11bai;-;ildor trasilc::ro em Portugal é fundador e
um dos :1lili(~ntcs históricos de MDB ~ Movimento

Democrático Brasileiro. o único partido pol ilico de
oposição nos severos tempos da ditadura militar. Antes
de ser nomeado para o cargo de Embaixador, foi
depu,ado federal por 11 vezes. Como Presidente da
Câ:m:ll'3 dos Deputados. SUbSlilUiu imerinamente por 14
vezes o Presidente da República José Sarney (que
governou I) BraSil de 1984 a 1989) nas vària; ocasides
em que cste viajou para fora do país. No biênio 1987
88, Paes de Andrade foi Presidente da União
Inlerparlamemar. órgão intemacíonal constituido e:n
i889, no qual participam malS de 80 paí.es. O atual
Embaixador brasileiro em Portugal foi :!lOda pr~meiro

secretino da Assenlbl~iaConstituinte de 1938.

Fevereiro de 2004
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Livro .lançado em Lisboa

Sexta-feira 13 05817

o Embaíndor Paes de Andrade,junramente com o
Pro!. Doutor Paulo Bonavides, lançou o livro "HistÓl"ia
Constitucional do Bra.sil" no P:iSSlldo dia 25 de
Noyembro, elll Lisboa, numll cerímôlJia que se realizou
na Fundação MArioSoares. Esta é 3 5'edição do livro.
um relato.· completo e minucioso. de rodos os
moyimento.~ por que pllSSOU l.l hist6ri~ constitucional
do Brasil e das suas várias il!sembléias Coo:ftítuintes.
O mOVImento constitucional brasileiro é muito rico e o lívro
d2 Paes de Andrade e Paulo Bonavides é abrangente e
esclarecedor. O livro ressalta osertlimento anti·absolutista e
libertador que tomou conta do Brasil desde a !nconfld€nCl,l

'v1 in~ll'a até ~s rt:vcluções pemambucMas de \817 e 1824. Há também um capítutodcdicado à Consmuinte d~

Alegre,c. a a~sel11biela revoluclonãria da Repúbiica Rio-Grundense. proclamada durante J ;'Guerra dos Farrapos".
Como afinlla1l1 os aUlon:s. os ideais de8te perioéoserviramàe inspiração às lutas do processo de Independência do
Brasil. prociamad3 a 7 de Setembro de IS2~ per O. Pedro l.

S~ndo aSSim. r.! pos.ii,c! .xrj,mar que o
\,"",J:n(,) con$tíít'<:I()n;"l~t~ br3siJeiro é
anlerior ~ rropl'l!I :m!.:pcnU<nçia A riqueza
dos 1110V imentos ~on,tltucionalsbrasileiros
<.la bem retrata,ia r.o livro. que descreve
co'" muitos detalh~~ os pronuncíamenloS
rei!", durante ;1:\ 3ssembleias que
c'iaboraratn o, v.il"1:J.s constituições da
hl,lória '~ra;,tlt:lra. fi. primeira /\s~l:nlbleia

~aclona1Conslituintcdo Br35il d~la rl~ 1823,
um 3110 apó~ proc.13ll1ação da
Independcncin " }~ anos depois da
Revoiuçãü fr::lnce~a. que Úlsseminou pele
mundo o, ideais do: liberdad~. igualdade c
I'r:ncrnidack
Paulo BOl1u\ildc:s. que aS>lna o livro
ILl11t~lmen\e COI\1 PJt'" dI:' Andraó:. é j;Jrisra,
'[ll~nli:-'l~ poHticú. joçílSlogo ::. pJ'ofassor
c:.1tcLlrál.lê'-'. nu FJCI.i1dade Q<: DireilO da
t.;l'Ii\'o:rsid:ld~ Feckral ào Ceara ~ professor
\ i;;ital1to,; nus L"1l\ ~r"dAde5 {](' Coimbro, em
Portug':~' t' Tcnr;;-.:"c,,: no~El.),\

mrlr~T
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SAUDAÇÃO AO EMBAIXADOR DO BRASIL
EM PORTUGAL PELA JUíZA DO TRT/7ª,
DRª DULCINA DE HOLANDA PALHANO

(9-2-2004), POR OCASIÃO DA ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO ALENCARINO

DO TRABALHO

O Brasil é um País do presente.
Sua história não tem só 504 anos. Convivemos

com povos indígenas anteriores à colonização portu
guesa, e a cultura destes, bem como sua ciência da
natureza tem sido cobiçada por muitos, principalmen
te por países do chamado "Primeiro Mundo".

Nós, os brasileiros, já tivemos de tudo, da caça
e pesca à usina de energia; já fomos donos da terra,
depois colonizados, tivemos Rei, Imperador, militares
na República, golpe de civis, golpe de militares, con
quistas políticas, democráticas e partidos contrários
que se alternaram no poder.

Já experimentamos todas as teorias políticas,
econômicas e sociais.

Chegou a hora de fazer. Não só mas para a hu
manidade inteira. Somos nascida e criada em "berço
esplêndido".

Temos tudo, água, petróleo, todos os minérios
importantes, terras produtivas, inteligência, criativida
de, arte, sol, chuva, e para descansar a cabeça, te
mos até carnaval.

Nós, os cearenses, ainda temos mais, porque
somos corajosos, audazes e valentes, com incompa
rável capacidade para conquistarmos o que quere
mos. Tem cearense fazendo sucesso em todos os ra
mos da atividade humana e em todos os lugares do
mundo.

Dinheiro, é só querermos, mas como não dispo
mos de tempo para gastar, nem ligamos. Temos ami
gos e famílias unidas, muita gente para completar
nossa vida, e muito humor para rirmos das nossas
próprias estórias.

Temos uma juventude estudiosa e pacífica, mas
que não leva desaforo para casa, e é nesta juventude
que eu enquadro Sua Excelência, o Embaixador do
Brasil em Portugal, Professor Antônio Paes Andrade.

Sua Excelência, com a determinação e inteli
gência que lhe são próprias, tem dado imensa contri
buição para o desenvolvimento de nosso País desta
cando-se, dentre seus inúmeros feitos, a sa~ção da
Lei do FGTS, bem como as assinaturas das ordens
de serviço para a construção do Açude Castanhão e
do Porto do Pecém, que, sem dúvida, vem contribuin
do, decisivamente, para o desenvolvimento do Esta
do do Ceará e de sua Economia.

Sua Excelência, tem, merecidamente, galgado
os mais ir1portantes postos políticos deste País.

Em :;ua trajetória de sucesso, foi eleito Deputa
do EstadLal quando ainda era estudante. Foi Deputa
do Feder",1 e,. por várias vezes, ocupou a Presidência
da Repúb lica.
. O Er nbaixador Paes de Andrade é uma liderança

Viva, atua 'lte e corajosa em âmbito nacional, e nada
mais justc que seu poder de convencimento e seu ca
risma natural ultrapassem as fronteiras, representan
do-nos mundo afora, não só para fazer negociações,
estimular o comércio, conquistar divisas para o Brasil,
como, e principalmente, para divulgar o nosso espírito
amigável e conciliatório, o nosso respeito à coexistên
cia pacífic:I entre os povos, que têm direito à auto-de
terminaçã) e não intervenção a qualquer título.

A no ssa hora chegou e dentro em breve a nossa
economia permitirá que possamos dar comida a
quem tem fome e bebida a quem tem sede, e com
isso, atin\lirmos à almejada Justiça Social em paz e
na Santa =é em Deus.

Corr Sua Excelência na Embaixada do Brasil
em Portu(jal, comandando o Colégio de Embaixado
res dos Países Africanos e de Língua Portuguesa,
que repre:;entam cerca de 250 milhões de falantes o
Brasil vai dizer ao mundo que repudia o racismo, a in
tolerância e a prepotência. bem como vai declarar seu
respeito à s minorias e sua repulsa à idéia da domina
ção de pc vos sobre povos.

O Embaixador do Brasil em Portugal, Professor
Antônio P3.es de Andrade, foi nomeado para o cargo,
após aprcvação unânime do Senado Federal, tendo
sido o único caso na história do País, incluindo-se a es
colha deV1inistros do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Mili
tar e de Díretores do Banco Central do Brasil, em que
não houw sequer um voto contrário à sua indicação.

A pc Iítica é como a magistratura, uma estrada
árdua, con emboscadas e armadilhas inesperadas,
na qual, n§.o se podendo agradar a todos, e tendo que
ultrapassar vencidos, fazem-se inimigos e adversári
os ferrenhos.

A incicação de Sua Excelência, Presidente da Re
pública, Luís Inácio Lula da Silva, para o cargo de Embai
xador do Brasil em Portugal, e a sua aprovação pela Co
missão de Relações Exteriores do Senado foi uma ver
dadeira oonsagração nacional que deve ser destacada e
sempre lembrada com orgulho por todos nós.

Senhores, nenhum dos membros da Comissão,
que deveria fazer uma "sabatina", fez qualquer per
gunta. 0.'10SS0 Ilustre Conterrâneo enfrentou a Co·
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missão com a tranqüilidade que lhe é peculiar e foi
aprovação por aclamação. Nenhum adversário políti
co na ocasião deixou de citar fatos e casos, que de
monstravam sua capacidade de trabalho, a dignidade
e a perseverança deste valente homem de,Mombaça,
que tanto ama sua terra.

SerEmbaixador do Brasil em Portugal é um posto
cobiçado: Mas isto não causa qualquer orgulho ao nos
so homenageado, que morre de saudades do Ceará.

Sr. Embaixador, os que já receberam a home
nagem que hoje V. Excelência recebe, por unanimi
dade dos que compõem este Tribunal Regional do
Trabalho, sentem-se. engrandecidos. Ao aceitar a
condecoração, V. Excelência lhe agrega maiorvalor.
E, ao atravessar o Atlântico para recebê-Ia, confirma
o mérito Alencarino, alçando nosso Tribunal a nível
mais. alto, aumentando nossa responsabilidade no
mister de prestar justiça ao nosso povo.

O .SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, um dosprojetos mais importantes instituí
dos pelo Governo Geraldo Alckmin é o realizado pelo
Fundo Social de Solidariedade, presidido pela Primei
ra-Dama do Estado de São Paulo, Maria Lúcia
Alckmin.

Dentre as ações do FUSSESP não podemos
deixar de aplaudira· Programa Padarias Artesanais.
São 2 anos de sucesso. O programa contabiliza a dis
tribuiçãode 3.760 kits de panificação, composto por
um forno de aço inoxidável, botijão de gás, batedeira
industrial, liqüidificador, balança e assadeiras, todos
doados pela iniciativa privada.

O mais importante é a grande participação po
pular nos Fundos Municipais que geram e adminis
tram esses projetos, que atendem a 645 Municípios,
capacitando as pessoas para o trabalho, dando opor
tunidade para a geração de milhares de empregos e
matando a fome de milhares de crianças em creches,
orfanatos e casa.s de saúde.

O Fundo Social de Solidariedade está estimulan
do e apoiando a.introdução das padarias comunitárias
em escolas municipais. Serão 6.1 00 escolas atendidas,
sendo que 426 já estão em funcionamento.

Os projetos do FUSSESP contam com o apoio
do SEBRAE-SP,estimulando que as padarias comu
nitárias possam ser uma primeira etapa para a trans
formação das mesmas em microempresas.

Já foram realizados cursos na Capital e 22 enti
dades sociais receberam o kitpadaria comunitária, os
quais serão'6stendidos para todos os Municípios do
Estado.

Que o sucesso das padarias comunitárias do
Estado de São Paulo possam espalhar-se para todo o
Brasil, minorando a fome no País, e gerar milhares de
empregos, fonte primordial para a dignidade social de
nossa população.

Parabenizo o Governador Geraldo Alckmin a,
principalmente, sua esposa, Sra. Maria Lúcia
Alckmin, pelo grande trabalho realizado no interior do
Estado de São Paulo, comparticipação popular.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra .ao nobre Deputado Jutahy Junior,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB:'" BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ontem,. em nome da Liderança do
PSDB, vim à tribuna demonstrar o teor messiânico,
sebastianista e perigosamente, em alguns sentidos,
fundamentalista dos. discursos do Presidente Lula.
Hoje, volto para ~encionarnão aspectos subjetivos,
mas propostas objetivas apresentadas por S.Exa.,
concernentes à vida dapopulaçãobrasileira.

Ontem, no gabinete da LiderançadoPSDB, re
cebi a visita do Prefeito Raimundo Dentista, da cidade
de Mairi, interior da Bahia. O Municípiobaiano sofreu,
no mês de janeiro, queda pluviométrica de 600 milí
metros em 3 dias- mais doque chove num ano intei
ro. A avaliação de danos demonstrou qUe 87 casas
foram destruídas, das quais 53 totalmente e34 parci
almente. Foram atingidas 87 famílias, 405 pessoas
estão desabrigadas, emsituação de risco.

Aproveito a menção à realidade do Município de
Mairi, que conheço e represento - fui o Deputado
maisvotado lá -, para fazer uma análise da situação
de todos os Municípios nordestinos -1anto faz Baixa
Grande, Juazeiro ou Petrolina; tanto faz no Piauí, no
Ceará, ou emou1ro Estado- e mostrar O absurdo, o
ridículo e o despropósito .da proposta apresentada
pelo Presidente·Lula.

O que disse o Presidente Lula em relação às fa
mílias desabrigadas em conseqüência. da chuva?
Propôs que a recuperação de suas casas fosse feita
com utilização do FGTS. Pasmem, Sr. Presidente,
Deputado Inocêncio Oliveira, de Pernambuco, Esta
do atingido pelas cheias, Sras. e Srs. Deputados!

Desafio alguém a afirmar que algum dos 405
desabrigados de Mairi ou dos demais Municípios e
Estados nordestinos, pessoas de baixa renda, po
bres, pertencentes à faixa que mais sofre com as in
tempéries, tem FGTS.



05820 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2004

Perguntei ao Prefeito de Mairi quantas das víti
mas no Município poderão recuperar suas casas e
melhorar sua atual situação com a proposta do Presi
dente Lula. A resposta foi "zero".

Não há ninguém que possa ser atendido dessa
forma. O mesmo ocorre em Juazeiro, em Baixa Gran
de e em todos os trinta e tantos Municípios baianos
atingidos. Isso porque não se trata de acidentes ribei
rinhos, mas de trombas-d'água.

Sr. Presidente, admitamos, entretanto, que a
proposta fosse exeqüível, que houvesse a possibili
dade de os trabalhadores formais - o que a maioria
da população não é - sacarem o FGTS em situação
de calamidade pública. Ora, seria completo absurdo o
Poder Público eximir-se de sua responsabilidade el11
situações de calamidade pública fazendo do patrimô
nio individual o principal fator de recuperação dos pre
judicados. Ou seja, o Governo Lula quer que o FGTS,
patrimônio fruto dos esforços de uma vida inteira para
ser usado no momento em que o trabalhador deixa
seu emprego, seja usado para recuperar a casa per
dida por motivo de calamidade pública.

Sr. Presidente, o Presidente Lula pensar isso já
é um absurdo, mas o que de fato nos assusta é que
sua assessoria no Palácio do Planalto, política e par
lamentar, que o Ministro da Casa Civil, que o Ministro
da Fazenda lhe permitam proferir tamanho absurdo,
demonstrando falta de visão e de conhecimento da
realidade das propostas administrativas.

Já nos preocupava a visão messiânica, já nos
preocupava a visão sebastianista, já nos preocupava
a visão fundamenta lista. Agora, preocupa-nos tam
bém a distância entre as propostas e ações do Gover
no e a realidade de que o Brasil precisa.

Sr. Presidente, em 2003, o Brasil não cresceu, o
desemprego aumentou, a renda do assalariado e do
trabalhador brasileiros diminuiu. O único item que au
mentou no País foi o pagamento de juros. Em 2003, o
Governo entrou na armadilha do superávit primário gi
gantesco de 4,25%, com juros estratosféricos. E, em tal
situação, quando precisamos de propostas sérias, o
que se vê é sempre marketing. Quando a proposta não
constitui marketing, é inexeqüível, muitas vezes irres
ponsável e desprovida de qualquer sentido realista.

Em nome do PSDB, digo que não aceitamos a
proposta de cobrir os prejuízos dos pobres e miserá
veis do Nordeste com o FGTS. Propor tal solução sig
nifica tripudiar. Como se diz no interior da Bahia,
"Além da queda, o coice"; a pessoa perde a casa, os
f)1óveis e a segurança, entrando em situação de risco.
E preciso o Poder Público assumir a responsabilidade
que lhe cabe.

O que disse o Prefeito de Mairi, meu conterrâ
neo, quando esclareci que diante de seu pedido de
apoio, feito após comunicação à Defesa Civil da situa
ção de calamidade do Município, o Governo está pen
sando em propor que o FGTS pague a recuperação
das casas dos desabrigados? "Meu Deus do céu, não
é possível! Eu não posso acreditar que esse seja o
caminho, porque na minha cidade, Mairi, dos 405 ha
bitantes atingidos nenhum possui FGTS".

Era o que tinha a dizer.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência pede aos Srs. Parlamentares que usarão
da palavra para dar como lidos seus pronunciamen
tos que sejam breves, porque vamos dar início à
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Adelor Vieira.

O SA. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esta Casa aprovou no dia 5 do corrente mês
o substitutivo do Relator ao PL nº 2.401/03, que esta
belece normas de segurança e mecanismos de fiscali
zação de atividades que envolvem organismos geneti
camente modificados - OGMs e seus derivados.

O projeto cria o Conselho Nacional de Biosse
gurança - CNBS, reestrutura a Comissão Técnica
Naciona! de Biossegurança - CTNBio e dispõe sobre
a Política Nacional de Biossegurança.

A meu ver, Sr. Presidente, esse é o projeto mais
importante entre os relacionados para apreciação nesta
convocação extraordinária, porquanto regulamenta a
pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no
meio ambiente e o descarte de organismos genetica
mente modificados. Um dos grandes objetivos do proje
to é estimular o avanço científico na área de biotecnolo
gia, proteção à vida, à saúde dos animais e das plantas
e, sobretudo, partindo do princípio da precaução, prote
ger o meio ambiente e o ser humano. Por outro lado,
houve grande avanço no texto do novo substitutivo com
a explicitação de que ficam proibidas quaisquer mani
pulações genéticas de células germinais humanas e
embriões humanos; clonagens humanas para fins re
produtivos; produção de embriões humanos, exceto
para realização de procedimentos com finalidade de di
agnóstico, prevenção e tratamento de doenças e agra
vos, bem como clonagem terapêutica com células pluri
potentes, não embrionárias, nas atividades relaciona
das a organismos geneticamente modificados - OGMs
e seus derivados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a mídia
nacional vem dando ampla divulgação a esse impor-
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tante assunto, em especial ao texto relativo ao art. 5Q
,

que veda qualquer procedimento de engenharia ge
nética em organismos vivos, quando se referem à
manipulação genética em células germinais humanas
e em embriões humanos e, sobretudo, ao inciso 111 do
referido artigo, que proíbe açlonagem humana para
fins reprodutivos. .

Erra, Sr. Presidente, quem está a dizer que a
Frente Parlamentar Evangélica, que tenho a honra de
presidir, e o grupo de Deputados católicos que for
mam a Bancada Cristã estão impedindo o progresso
da ciência. Erra quem acha que somos ignorantes e
contra a clonagem terapêutica. Basta ler, com a devi
da atenção, o texto aprovado. A intervenção em ma
terial genético in vivo está legalizada e liberada, des
de que aprovada pelos órgãos competentes e desti
nada à realização de procedimentos com finalidade
de diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças
e agravos. Também é livre a intervenção para clona
gem terapêutica com células pluripotentes não embri
onárias.

Portanto, nosso empenho foi no sentido de con
seguir um instrumento legal capaz de promover o de
senvolvimento científico e tecnológico e que permita a
realização de diagnósticos, prevenção e tratamento de
doenças. Somos contra a clonagem de seres huma
nos, sim, e' se resistimos à manipulação de célu
las-tronco e embriões é porque nem sempre sabemos
as reais intenções de quem as pretende manipular.

A revista Época, em sua edição de 9 de feverei
ro de 2004, explicita isto:

"O texto aprovado proíbe a clonagem
para fins reprodutivos, decisão apoiada há
anos pelos cientistas sérios".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em que
consiste a clonagem humana? Consiste em se retirar
o núcleo de um óvulo humano e substituí-lo pelo nú
cleo de uma célula de outro tecido da pessoa a ser
clonada. Foi assim que se ,obtiveram os clones da
ovelha Dolly, da gata CC ou do bezerro Marcolino.
Independentemente do que pensa a comunidade ci
entifica, para nós, cristãos, esse eufemismo denomi
nado clonagem é inaceitável, pois pode ensejar des
virtuamento no próprio sentido do objeto da investiga
ção científica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para re
bater algumas críticas infundadas das quais estamos
sendo alvos a respeito do assunto clonagem terapêu
tica, quero me valer de importante artigo sobre esse
título que traz a revista de cultura IMAE -Instituto Me
tropolitano de Altos Estudos para Desenvolvimento

das Pesquisas, de São Paulo, edição nQ 10, de de
zembro de 2003, escrito pelos professores Dra. Alice
Teixeira Ferreira, Ulian Marcolin Eça e Dr. Adalton
Paula Ramos, eminentes pesquisadores da PUC,
UNIFESP e USP, respectivamente. Segundo essas
autoridades, a tentativa de clonagem humana tem
sido um fracasso até agora.

Sr. Presidente, aS autoridades já citadas, quan
do questionadas sobre a partir de quando admitem
que um embrião é considerado um ser humano, as
sim se expressaram:

'.'Concordamos que o embrião, mesmo
com algumas horas de' existência, já é um
ser humano. A partir desse fundamento, as
pesquisas que envolvam o sacrifício de em
briões humanos, são inaceitáveis".

Para finalizar, Sr.Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados, a quem ea que interessa uma lei que libera a
clonagem humana?.Temo que o aborto passe, legal
mente, a interessara .um mercado sedento de em
briões e fetos humanOS, PQr objetivos financeiros.

A revista Época, edição de9.docorrente, sob o
título Golpe na Ciência, ao falar na atuação da Frente
Parlamentar Evangélica, que trabalhou incansavel
mente para' a não-liberação da clonagem de célu
las-tronco e embriões, afirma:

"O texto aprovado proíbe a clonagem para fins
reprodutivos, decisão apoiada há anos pelos cientis
tas sérios".

Isto é uma realidade, não há preconceito. Há,
sim, um temor pelos cientistas não possuidores des
sas prerrogativas que, a partir dos embriões huma
nos, poderiam investir na clonagem de humanos.

Por último, Sr. Presidente, o respeito pelo ser
humano, criaturas de Deus, eO temor ao Criador do
universo nos coloca em oposição aos esforços em re
duzir as vidas humanas ao status de meras ferramen
tas de investigação e manipulação. A Câmara dos
Deputados curnpriu.o seu papel. Se há vencedor,
com certeza, essa foimaisl.lma vitôria da vida!

O SR. FRANCiSCO RODRIGUES (PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a revista Veja desta semana,
datada do dia 11 de fevereiro, publica, à página 79,
matéria assinada por Leonardo Coutinho justificando
a invasão da Amazônia.

Sob o título de Tem Gringo no Mato, e. suposta
mente referindo-se a questão ambiental, a matéria
traz, como subtítulo, a seguinte colocação: "Mais de
dez mil estrangeiros trabalham na Amazônia. E isso é
bom".
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É O caso de se perguntar: "Isso é bom para
quem?" Para o Brasil, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, certamente não o é. Na Amazônia, somos
vítimas constantes dos maiores saques e achaques
já cometidos neste nosso solo, inclusive com o roubo
de mudas de seringueira, o que causou enorme so
bressalto na economia brasileira ainda no início da
República.

E foi preciso a audácia e determinação de Luís
Gálvez, em 1889, que, com bravos e patrióticos serin
gueiros, deu o grito de independência do território
acreano, buscando sua anexação ao Brasil- questão
finalmente solucionada por conta da gestão clara e lú
cida de um dos mais reverenciados homens públicos
de todos os tempos, responsável pelo desenho de
nossas fronteiras, o Barão do Rio Branco.

A revista Veja, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que o jornalista Sebastião Nery afirma ser
escrita em Washington e traduzida na Avenida Pau
lista, em São Paulo, entende que as florestas brasilei
ras devem estar cheia de "estudiosos", entre aspas,
ONGs, entidades religiosas e outros que tais, discu
tindo e encaminhando assuntos que pertencem, estri
tamente, ao foro nacional.

A publicação afirma, referindo-se a suspeitíssi
mos pesquisadores estrangeiros que pululam nos
vastos recantos de nosso território amazônico:

"Uma das maiores vantagens da pre
sença desses estrangeiros, trabalhando, na
Amazônia é a capacidade que eles têm de
atrair recursos para pesquisas num nível
que o Brasil não consegue bancar".

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tra
balhando em quê? Sob o controle de quem?

Agora mesmo, vamos assistindo à mutilação do
território roraimense, entregue a meia dúzia de indí
genas em sua maior parte importada de outras áreas.
Tudo por conta de pressões externas que são efetua
das por "entidades estrangeiras, ONGs e organiza
ções religiosas", todas elas entre aspas.

Essas organizações possuem olhos gordos co
locados nas riquezas naturais e reservas de minérios
estratégicos, fragilizando a posição dos brasileiros e
defendendo, unicamente, interesses de seus países
de origem.

Não há investimento nenhum. Como também se
há de duvidar de qualquer investimento nas outras
áreas da economia, visto que estamos endividados
até a alma e não se enxerga luz alguma dentro do tú
nel por um espaço de centenas e centenas de anos.

Os "strangeiros que circulam pela Amazônia,
Sr. Presid·mte, desejam mesmo é fazer levantamento
de nosso quase inesgotável potencial, manipulando
dados e ir formações no aproveitamento e usufruto de
nossas ri<luezas.

Por isso que defendo um Exército forte, como
guardião :le nossas fronteiras e de nosso território,
coibindo abusos e essa prática criminosa de aliena
ção do solo pátrio.

É pr:1ciso que levantemos a voz e defendamos
c1aramenlt~ os nossos interesses. Para que publica
ções com:> a revista Veja não consiga, através de ar
dis e man:)bras escusas, anestesiar o sentimento do
povo braE i1eiro e impor falsas verdades, cujo intuito
único é o:le facilitar o saque indiscriminado do nosso
patrimônic.

O SFl. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, com satisfação, quero prestar breve home
nagem ac's professores da Secretaria de Educação
do Municí ::lio de Teresópolis, região serrana do Esta
do do Rio de Janeiro, pelo magnífico trabalho que
vêm reali;:ando.

Para nossa alegria, o trabalho desenvolvido na
quela cidáde ganhou reconhecimento internacional em
pesquisa !9ita em 2000 pelo Programa das Nações Uni
das para ( Desenvolvimento - PNUD e pelo Instituto de
Pesquisa~conômicaAplicada -IPEA, órgão do Gover
no brasileiro. Teresópolis foi o Município da região ser
rana do E~tado do Rio de Janeiro que apresentou maior
índice de aumento na pesquisa do PNUD em compara
ção com c levantamento realizado em 1991. Outro mo
tivo de org Jlho para o Município é o crescimento da taxa
de alfabetzação de adultos, setor que registrou signifi
cativo aumento entre 1991 e 2000.

É gratificante saber que pelo menos na região
de Teresépolis a Educação vai muito bem, obrigado.
Trata-se (,e trabalho que começou a ser feito na ges
tão do Prdeito Mário Tricáno e que é seguido à risca
pelo seu;ucessor, Roberto Petto, e pela Secretária
Municipalde EduCáÇão, Profa. Magda Copello.

Em feresópolis, Sr. Presidente, cerca de 80%
dos profe:;sores da rede de ensino do Município têm
curso superior concluído, e os estudantes são matri
culados preferencialmente em escolas próximas a
sua casa.

A PrJfa. Magda Copello garante que o sucesso
verificado no setor da Educação nada mais é do que o
resultado do empenho de sua Secretaria, que implan
tou gestão financeira descentralizada.
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É necessário destacar também a implementa
ção da Central Permanente de Matrículas, que permi
te o atendimento do aluno preferencialmente em es
colas próximas a sua residência. Essa metodologia
racionaliza o preenchimento das vagas na rede de
ensino do Município e, assim, diminui o problema da
evasão escolar que tanto preocupa o Ministério da
Educação.

A Profa. Magda Copello explica que, se o aluno
não consegue estudar perto de casa, a Prefeitura
imediatamente disponibiliza transporte gratuito. Não
obstante isso, o Governo Municipal procura estimular
as famílias, por intermédio do Programa Bolsa-Esco
la, do Ministério da Educação, que, emTeresópolis,
atende cerca de 3 mil famílias e proporciona educa
ção a quase 5 mil crianças que anteriormente esta
vam fora da sala de aula.

A extraordinária dedicação da Prefeitura e de di
retores, professores e pessoalde apoio da Secretaria
de Educação de Teresópolis, assim como a maior
aproximação com a população, fez com que em ape
nas 6 anos o número de alunos que concluíram seus
estudos na rede de ensino do Município crescesse
em 150%.

Por tudo isso, Sr. Presidente, entendemos que o
ex-Prefeíto Mário Tricano e o atual Prefeito, Roberto
Petto, merecem as nossas homenagens. Que essas
administrações sirvam como estímulo para que ou
tras Prefeituras por este País afora sigam o exemplo
de Teresópolis, no sentido de preparar os jovens de
hoje para o grande desafio de fazer desta Nação um
país forte e desenvolvido, capaz de proporcionar a
seus filhos vida digna~

Muito obrigado.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputa
dos, encaminho à Mesa projeto de lei que dispõe sobre
a suspensão temporária ou definitiva da comercializa
ção e produção de medicamentos por parte das indús
trias farmacêuticas. Muitas pessoas precisam tomar
certos medicamentos por muito tempo e, de repente, o
laboratóriosimplesmente pára de fabricá-los

Presto, ainda, solidariedade ao nosso colega
Deputado Orlando Desconsi pelo passamento de sua
genitora, na última madrugada, no Rio Grande do Sul.

Era o que tinha adizer, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, no dia 9 deste mês,
na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar
em Defesa da Indústria Aeronáutica Brasileira, assis
timos, na região do Vale do Paraíba, na cidade de

:1'íl!lIillllllli[II'llllí

São José dos Campos, ao lançamento do avião EMB
190, da EMBRAER.

Fiquei satisfeito pelo fato de o Governador Ge
raldo Alckmin e o Presidente Luiz Inácio Lula.da Silva
reconhecerem a pujança do conhecimento e da tec
nologia da indústria aeronáutica brasileira.

Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pronuncia o

seguinte. discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, volto a ocupar a tribuna da Câmara dos De
putados para destacar a decisão do Governo de con
tratar 41 mil funcionários, através de concurso públi
co, em 2004.

Para mim essa medida revela a disposição do
Governo de reverter a operação de desmonte do
Estado brasileiro, patrocinada pelo Governo de Fer
nando Henrique Cardoso.

Em 1991, o Poder Executivo contava com 661
mil servidores civis na ativa. Em 2003, eram 456 mil
servidores. Em 12 anos, mais de 200 mil servidores
deixaram de prestar serviços básicos e essenciais
aos cidadãos.

Nesse periodo, como a população e as deman
das da sociedade cresceram, o Governo se utilizou
da contratação de trabalhadores terceirizados, preca
rizando as relações do trabalho, aumentando os gas
tos com o pagamento desse pessoal e enriquecendo
atravessadores de.mão'de-obra.

Louvável essa iniciativa do Governo. Asseguro
que a atividade do Estado é essencial e o gasto com
essas contratações está previsto na Lei Orçamentária
de 2004 e não ferea Leide Responsabilidade Fiscal.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, comunico que o Juiz Carlos Henrique Abrão, de
São Paulo, decretou interVenção judicial na empresa
Parmalat, decisão que vale para todo o Brasil.

A intervenção, sobre o que tratarei em outro pro
nunciamento ainda hojé, nomeia os interventores e
chama para uma reunião amanhã Os representantes
da Organização das Cooperativas do Brasil - OCB.
Haverá também reunião com o Ministro Roberto Ro
drigues e com o Secretário Duarte Nogueira, para se
encontrar uma solução.

A decisão corajosa e oportuna do Poder Judiciá
rio impediu a demissão de 200 pessoas, em Jundiai e
outras cidades do Estado de São Paulo, programada
para ontem. Nesta seqüência, vai também defender a
possibilidade da co-gestão com as cooperativas, a re
tirada posterior do capital italiano e a abertura para

illllll";1 I 11
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emissão em bolsas do capital dessa empresa, para
normalizá-Ia.

Neste momento, nossos esforços são para que
o Governo libere 60 milhões para o funcionamento da
empresa. Trata-se de intervenção judicial. O Governo
Federal não decretou nada.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro, estive
mos no Município de Oiapoque, a maior fronteira do
Brasil com a França, portanto, com a União Européia.
A população daquele Município vive em estado pre
cário. É preciso políticas públicas muito sérias para
que aquela população saia do estado de vulnerabili
dade social e econômica em que se encontra.

Destaco que naquele Município há o maiorfluxo
de circulação de euro, a moeda da União Européia,
do País.

Muito obrigada.
O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no último dia 27 de janeiro, o Sr. Ministro Nilson
Naves, Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
concedeu entrevista ao Jornal do Brasil, abrangen
do diversos aspectos ligados à tão conclamada refor
ma do Poder Judiciário. Tendo em vista o brilhantis
mo dos posicionamentos do ilustre jurista, tenciona
mos ressaltar aqui alguns pontos por ele destacados,
com os quais concordamos integralmente.

Como todos nesta Casa sabemos, a reforma do
Judiciário parte de uma proposta de emenda à Cons
tituição que tramita no Congresso Nacional desde
1992 e está no Senado desde 2000. Nesses muitos
anos em trâmite, o projeto ficou ultrapassado em al
guns pontos. Exigir, agora, votação muito rápida ge
raria diversos riscos. Para evitá-los, propomos, como
o Ministro, que a reforma seja feita de forma paulati
na, fatiada, priorizando os temas acerca dos quais já
existe consenso.

Ninguém está contente com o Judiciário que te
mos. Os próprios membros daquele Poder querem
melhorá-lo. Uma das queixas mais freqüentes é a re
lativa à morosidade da Justiça, problema que não
atinge somente o Brasil. Relativa melhora foi obtida
com a criação dos Juizados Especiais, primeiramente
na Justiça Comum, e, há 2 anos, na Justiça Federal,
noS quais já tramitam quase 2 milhões de ações.

A cada dia, estamos buscando novas formas de
solucionar a lentidão da prestação jurisdicional, pro
blema cuja solução, no entanto, deverá contemplar
uma diminuição na sede de intervenção do próprio

Estado, o maior "cliente" da Justiça, absorvendo ele
vadíssima percentagem de suas atividades.

Outro tema em voga são os escândalos envol
vendo juízes, alardeados pela imprensa e que atin
gem, no entanto, número muito pequeno, nada signi
ficatívo, de magistrados. Temos de lembrar que a pró
pria investigação desses casos só foi possível graças
ao Judiciário, que, longe de se portar de forma corpo
rativa, autorizou, por exemplo, a interceptação telefô
nica dos juízes faltosos.

Nos últimos tempos, muito se tem falado, ainda,
na adoção de um controle externo da Magistratura.
Sem dúvida, todo exercício de Poder Público deve ser
monitorado, mas sem esquecer que a Constituição
garante a independência e autonomia dos Poderes
de Estado, motivo pelo qual pensamos que o controle
deva ser exercido pelos próprios juízes. Atualmente,
com a função de fiscalízar a Justiça Federal de prime
iro e segundo graus, tão-somente nos aspectos admi
nistrativo e orçamentário, existe o Conselho da Justi
ça Federal. Será que este colegiado, hoje composto
por Ministros e juízes de Tribunais Regionais, não po
deria ter suas atribuições ampliadas, passando a
exercer a fiscalização dos juízes, com efetivos pode
res de correição? Que pudesse, além disso, estabele
cer uma política para o Judiciário, estabelecendo me
tas e exigindo seu cumprimento, como prazos para
julgamento, residência do julgador na Comarca e de
dicação integral à Magistratura, à exceção de uma
única atividade docente? Pensamos que isso seria
mais efetivo e satisfatório do que uma intervenção ex
terna ou mesmo do que pode ser a Secretaria criada
pelo Ministério da Justiça para avaliar a reforma, in
terferência desnecessária do Executivo sobre o Po
der Judiciário.

As propostas de reforma devem vir de quem
melhor conhece o problema, ou seja, do próprio Judi
ciário, cabendo ao Legislativo decidir e ao Executivo
se preocupar com temas que efetivamente lhe digam
respeito. Afinal, a independência dos Poderes já resta
consagrada no art. 2.º da nossa Constituição Federal.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para nossa surpresa, esta Casa de
leis mais uma vez é assombrada pelo fantasma do
contingenciamento.

Pensávamos ter expurgado esse espectro tra
balhando debruçados sobre uma peça orçamentária
enxuta e realista, pactuada sob o signo da governabi
lidade que nesta Casa garantimos, aprovamos e
acreditamos, sem dar ouvidos a vozes como a do
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economista Raul Velloso, um dos maiores especialis
tas em contas públicas do Brasil, que desde a época
da sanção da lei orçamentária predizia o anúncio do
contingenciamento para o início de fevereiro.

Diante da ameaça, alguns de nosso colegas
participaram de reunião com o Secretário do Tesouro
Nacional que não descartou o .contingenciamento,
mas afirmou tratar-se de "excesso de zelo".

Logo em seguida, o Ministro do Planejamento,
Guido Mantega, disse que o estudo que levaria à defi
nição da necessidade de contingenciamento ainda
não havia sido concluído, portanto qualquer afirma
ção a respeito seria precipitada.

O Líder do PT nesta Casa tem afirmado que o
contingenciamento não implicará reduzir investimen
tos, pois o que o Governo Federal considerar "projeto
mais importante" receberá recursos de outras fontes.
Agora, qual critério o Executivo usa paradefinir o que
é e o que não é importante? Esse crivo teria caráter
técnico ou político?

De seu lado, o Ministro da Fazenda, Antonio Pa
locci, garante que as emendas individuais serão libe
radas.

Essa confusão de informações só tende a con
firmar as especulações acerca do tensionarnento
existentes no próprio Executivo, o que coloca, de um
lado, o Ministério da Fazenda e, de outro, os Ministéri
os setoriais.

Quiçá seja isso mesmo e não confusãoorques
trada por uma regência de batuta política.

Ocorre que essa situação constrange a nós,
Parlamentares, que não tiramos nossas propostas de
cartolas. A totalidade das emendas apresentadas pe
los membros desta Casa são fundamentadas nas ne
cessidades dos munícipes das bases e muitas, como
as nossas, atendem a entidades de relevante inser
ção na sociedade, .como APAE e Pestalozzi, tudo isso
fruto de estudos, projetos e planos de trabalho que
por si sós geram enormes expectativas na população.

O contingenciamento causaria desnecessário e
contundente desgaste político, que seria mais uma
vez suportado pelo Legislativo federal.

Diga-se. de passagem que constrangimento e
desgaste jáafligem os colegas do Partido dos Traba
lhadores que garantiam durante o processo de elabo
ração orçamentária que desta vez não haveria contin
genciamento. Pois esses mesmos Deputados petis
tas reputam que· isso seria quebra de compromisso
por parte do Governo Federal, maculando severa
mente a credibilidade do Deputado Jorge Bittar, Rela
tor do projeto de lei orçamentária.

Confirmada, essa ducha de água fria no Con
gresso Nacional também afetará os Governos Esta
duais, a não sero de.Mato Grosso do Sul, cujo Gover
nador estranhamente declara que não haverá prejuí
zo se deixar de receber nada menos que 147 milhões
de reais, fruto das emendas da bancada federal do
Estado, como se Mato Grosso do Sul estivesse na
dando em curixos de dinheiro.

Não,Sr. Governador,· não se trata de verbas
para os cofres de campanha, que estes já estão abar
rotados. São obras de infra-estrutura e de caráter
eminentemente social.

Também sofrerão os Municípios, já exauridos
pelos esforços empreendidos em 2003 para equilibrar
suas contas debilitadas pela redução no FPM, o que,
já se anuncia, voltará a ocorrera partir do próximo
mês.

Nós nos perguntamos se esta é a fórmula do
propalado "espetáculo de. crescimento". Diante de
uma iniciativa privada cadavez mais arisca, torna-se
imprescindível o investimento público para garantir a
mínima presença do Estado em geração de renda e
na área social.

Não importa a invólucro do qual se revista: caso
venha em medida cautelar, o contingenciamento será
sempre bloqueio, que serásempre corte, que sempre
sangra nossa credibilidade. Precisamos nos expor a
esse elevado nível de desgaste político? Devemos
sustentar nosso compromisso num pacto já rompido?

Queremos respostas definitivas.
Gratos pela atenção.
O SR. CARLOS .sOUZA (Bloco/PL ~ AM. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Estado do Amazonas édotado de
expressivos recursos. energéticos, mas, paradoxal
mente, experimentaprecária situação no suprimento
de energia elétrica. É essa. situação injusta que me
traz a esta tribuna. Com.este pronunciamento, gosta
ria de apontar algumas falhas e sugerir medidas que
podem contribuirpara.asuperação desse grave pro
blema.

Causa indignação, por exernplo, saber que o
Estado possui grandes reservas de gás natural (a re
serva provada era, em 31 de dezembro de 2002, de
47,9 bilhões de metros cúbIcos, o que correspondia a
aproximadamente 20,2% do total nacional), mas que
este produto não vem sendo comercializado por falta
de infra-estrutura de transporte. É incrível, mas a
PETROBRAS vem sendo forçada a injetar o gás natu
ral nos campos de petróleo.

lilll
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Isso porque até agora não se dispõe do gasodu
to ligando Coari a Manaus, cujos estudos iniciais re
montam ao final da década de 80. É verdade que, du
rante bom tempo, houve dificuldades de cunho políti
co para obtenção das licenças ambientais, mas isso
não pode servir de justificação para mais atrasos,
haja vista que o aludido óbice já foi superado. Resta,
então, a impressão de que o projeto não vem mere
cendo a devida prioridade. Por essa razão, Sr. Presi
dente, solicito o apoio desta Casa para fazer ver ao
Ministério de Minas e Energia e à PETROBRAS o ca
ráter de urgência da implantação dessa obra.

A inexistência do mencionado gasoduto vem cau
sando prejuízos direta e indiretamente à União, ao
Estado do Amazonas e aos Municípios produtores. No
primeiro caso, sobressai a perda na arrecadação de tri
butos incidentes na produção, notadamente os royalti
es, e na comercialização desse hidrocarboneto. No se
gundo, refere-se ao dano decorrente da não-disponibili
zação do produto que, sabidamente, confere maior di
namismo à economia. Um exemplo evidente, no caso
em tela, é a utilização do gás natural como combustível
para a geração de energia elétrica.

A propósito, o serviço de fornecimento de ener
gia elétrica no Estado do Amazonas ainda é muito
precário. Com efeito, é revoltante que 72,8% dos do
micílios rurais no Estado do Amazonas não dispo
nham de eletricidade, de acordo com o Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística -IBGE. Na Capital do
Estado, também há problemas. O seu suprimento de
energia elétrica somente se mantém graças a terme
létricas movidas a derivados de petróleo, que, a par
de possuírem limitações com relação à confiabilida
de, apresentam custos de geração muito elevados.

De fato, o custo de geração nessas instalações
é de cerca de R$380/MWh, valor esse muito superior
aos custos estimados de outras opções disponíveis
no Brasil, a saber: hidrelétricas existentes
(R$70/MWh), hidrelétricas novas (R$90/MWh), ter
melétricas a gás natural (R$110/MWh), pequenas
centrais hidrelétricas (R$120/MWh), empreendimen
tos para aproveitamento de biomassa (R$100/MWh)
e energia eólica (R$250/MWh).

Evidentemente, a parcela do diferencial de cus
to de geração não suportada pela Conta de Consumo
de Combustíveis - CCC, mecanismo de apoio à gera
ção termelétrica, retira competitividade das empresas
da região, servindo como desestímulo à desconcen
tração do desenvolvimento.

Esse estado de coisas não deixa dúvidas quan
to à conveniência da promoção de investimentos na
geração de energia elétrica por fontes alternativas,

razão pela qual, Sras. e Srs. Deputados, solicito ao
MME maor empenho na implantação da primeira
fase do PI ograma de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica - PROINFA, instituído pela Lei nº
10.438, cio; 26 de abril de 2002, mas que até agora
não se materializou. Outrossim, há que se dar conti
nuidade ~s ações do Programa de Desenvolvimento
Energétic) dos Estados e Municípios - PRODEEM,
por meio do qual vêm sendo disponibilizados siste
mas fotov )Itaicos na Região Norte, com o objetivo de
propiciar (I fornecimento de energia elétrica a comuni
dades iso adas.

Há Espaço, também, para outras possibilidades,
a mais interessante das quais, sem sombra de dúvi
da, é o a~roveitamento do biodiesel para geração de
energia elétrica em comunidades isoladas ou aciona
mento de motores. Isso porque o biodiesel pode ser
produzido a partir de culturas típicas da Amazônia,
tais como o dendê e o açaí. Conforme foi dito pelo
combativo Prof. Bautista Vidal em seu livro O Esface
lamento a'a Nação, a região amazônica dispõe de 70
milhões de hectares aptos para a plantação do den
dê, com produtividade média de 4 toneladas por hec
tare/ano, chegando a uma produção potencial de
aproximadamente 6 milhões de barris/dia de óleo ve
getal. Defsa forma, a produção do biodieselcontribui
para fixação do homem no campo, interiorização do
desenvolvimento, bem como permite evitar o elevado
custo do Irete fluvial.

Nes"e sentido, cumpre elogiar iniciativa do Po
der ExeCL tivo de incluir na Medida Provisória nº 144,
de 10 de' dezembro de 2003, que implantou o novo
modelo do setor elétrico, dispositivo que faculta a
compens(lção do gasto na aquisição de biodiesel
para gera:;ão de energia elétrica nos sistemas isola"
dos com 'ecursos da CCC. Trata-se de medida ne
cessária, mas não suficiente. É preciso ainda cuidar
da assistÊ neia técnica e do crédito.

AntE o exposto, fica claro que a melhoria da situ"
açãoene 'gética do Estado do Amazonas depende
apenas dê' maior atenção do Governo, por meio da im
plementação de programas já criados, como o
PROINFA eo PRODEEM, eda atribuição de maior pri
oridade aos investimentos da PETROBRAS no Esta
do, com destaque para o gasoduto Coari-Manaus.

Era·) que tinha a dizer.
O SR JOSÉ CHAVES (PTB - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero chamar a atenção da Casa para um
dos primüiros desafios que devemos superar este
ano: aprovar o Projeto de Lei Complementar n° 76, de
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2003, que recria a Superintendência de Desenvolvi- Sr. Presidente, também coube àSUDENE lide-
mento do Nordeste - SUDENE. rar discussões e ações pioneiras sobre questões rela-

No próximo dia 16, serão comemorados exatos tivas ao meio ambiente daregião, como o problema
45 anos a criação da SUDENE pelo Presidente Jus- da desertificação. O corpo técnico da SUDENE, com
celino Kubitschek, com a brilhante ajuda. de Celso certeza, representa um dos principais centros de es-
Furtado. Uma data que faço questão de lembrar tudos sobre o desenvolvimento regional em todo o
como uma das mais importantes da história recente mundo.
do Nordeste. Se é verdade que ocorreram avanços,.também

A região nordestina talvez seja o maior exemplo é verdade que muito precisa ser feito. Acredito que a
da injustiça social existente no País. Lá, se concen- melhor forma de corrigir erros do passado é a intensa
tram 30% da população do Brasil, mas a região res- participação da sociedade, a transparência pública e
ponde apenas por15% do Produto Interno Bruto bra- o firme compromisso deunir desenvolvimento econô-
sileiro e tem renda per capita equivalente a apenas mico com desenvolvimento social.
55% da média nacional. No Semi-Árido estão 40% Mas voltemos.ao presente, Sr. Presidente, ao
dos nordestinos e apenas 20% da renda nacional. projeto que recria a SUDENE.O Relator, o nobre ami-

Sr. Presidente, a existência da SUDENE, desde go Zezéu Ribeiro, doPT da Bahia, acredita que a vo-
a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvi- tação em plenário pode ocorrer até o próximo mês de
mento do Nordeste,.... GTDN e doConselho de Desen- abril.
volvimentodo Nordeste- CODENO, em 1950, foi es- Oxalá S.Exa. esteja com razão.
sencial para que o Nordeste conseguisse mudar seu A ausência de política definida de desenvolvi-
perfil, construindo sólidas estruturas .industriais e de mentoregional pesa demais sobre os nordestinos. A
serviços. experiência de países desenvolvidos já mostrou que

Foi a atuação da autarquia que permitiu que a esse desnível entre as diversas regiões só é supera-
região apresentasse índices de crescimento maiores do com planejamento estata.1 e .forte parceria com a

iniciativa privada.
do que a média nacional.

Essa parceria, porém, tem de ter como objetivo
Durante. o chamado "milagre econômico", nos fundamental crescimento com justiça social.

anos 70, o PIB nordestino apresentou média anual de
Crescer sem distribuir renda é ampliar o caos

crescimento de. 8,7%, contra a de 8,6% obtida pelo urbano que hoje assola as nossas grandes cidades.
Brasil. Já na chamada década perdida, os anos 80, a .

E certo queo Nordeste não é o problema, maseconomia nordestina foi mais resistente, apresentan-
estou convicto de quea região pode ser a solução

do expansão média anual de 3,3%, contra 1,6% re-
para o Brasil. Em outras épocas, foi o Nordeste que fi

gistrado da média nacional.
nanciou a máquina pública doPais e o desbravamen-

A economia nordestina alterou sua participação to de novas fronteiras.
no PIB brasileiro, passando de 13,2% em 1960, para E, na minha opinião, a recriação da SUDENE é
16,0% em 1997. O sistema econômico foi transforma- uma das prioridades de trabalho para este ano, pois o
do nasua estrutura produtiva. Aagropecuária, que re- Nordeste não mais padeesperar. Desde que o então
presentava 30,5% do PIB em 1960, passou para Presidente da República Fernando Henrique Cardoso
11 ,9% em 1997. Já a indústria passou de 22,1% para resolveu extinguir a autarquia, em maio de 2001, junta-
24,7%, enquanto o setor de serviços saltou de 47,4% mente com a Superintendência de Desenvolvimento da
para 63,4% em 1997. Amazônia - SUDAM, a região perdeu importante refe-

Mesmo na problemática década de 90, a econo- rência para o seu planejamento estratégico.
mia nordestina surpreendeu, mantendo taxas de Pouco seNiu a criação da Agência de Desenvol-
crescimento, com variaçÕes do PIB de 9,7%, em vimento do Nordeste- ADENE,que funcionou como
1994; 4,4%, em 1995; 4,1%, em 1996; 5,8%, em morto-vivo institucional, sem poder e sem capacidade
1997; 1,5%, em 1998, e 3,3%, em 1999. de ocupar os espaços deixados pela SUDENE. Foi

O Fundo de Investimentos do Nordeste - um remendo muito mal-feito, devemos admitir. Por
FINORfinanciou mais de 2 mil projetos, injetando cer- todo o Nordeste, surgiram denúncias de quea patri-
ca de 43,08 bilhões de reais na região e gerando mônio da antiga autarquia estava abandonado.
aproximadamente 460 mil empregos diretos e milha- Sr. Presidente, foi para evitar que coisas desse
res indiretos. tipo continuassem a ocorrer que, na campanha de
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2002, o então candidato à Presidência Luiz Inácio
Lula da Silva fez questão de assumir compromisso
públ ico no sentido de que, eleito, recriaria a SUDENE.
Promessa que reafirmou nos primeiros dias do seu
Governo.

E a tarefa de recolocar a SUDENE no cenário
nacional coube a uma técnica pernambucana de
comprovada capacidade e valores, a Profa. Tânia Ba
celar, que passou a integrar a equipe do Ministro da
Integração Nacional, Ciro Gomes.

Conhecedora da autarquia, onde trabalhou por
décadas, a Profa. Tânia Bacelar ocupou funções im
portantes no Governo do Estado de Pernambuco e na
Prefeitura do Recife. Por onde passou, deixou sua
marca de correção e compromisso com a gestão da
coisa pública. Até o mês passado, a professora exer
cia a função de Secretária de Políticas de Desenvolvi
mento Regional do Ministério da Integração Nacional.

Alegando razões de ordem pessoal, a Dra. Tâ
nia pediu para deixar o Governo. A meu ver, sua saí
da foi uma das maiores perdas do Governo do Presi
dente Lula neste primeiro ano de gestão. Mais deso
lador, porém, é constatar que a ex-Secretária de
monstrou não estar satisfeita com o rumo da recria
ção da SUDENE, o que é muito preocupante para o
Nordeste.

Segundo o próprio Presidente Lula: 'Tânia é
aquela figura que fica tão importante, que não é de
nenhum partido político, mas termina sendo de to
dos". Se ela sai, acende-se o alerta.

Pois bem, Sr. Presidente. A Profa. Tânia per
correu o País para apresentar os planos do Gover
no e também ouvir e incorporar propostas que a
sociedade teria para a construção da nova
SUDENE. O mesmo fez o Deputado Zezéu e de
mais integrantes da Comissão Especial que anali
sa o projeto de lei complementar.

Encerrada essa etapa é chegada a hora de o
Congresso Nacional avançar, dando condições para
que a SUDENE, renovada, entre o mais breve em
operação.

Como bem lembrou o meu colega Deputado
Armando Monteiro Neto, Presidente da Confedera
ção Nacional da Indústria - CNI, é necessário elevar
as taxas de investimentos na região, implantando mo
delo de parceria entre as iniciativas pública e privada.

Minha preocupação é a de que não sejam frus
tradas as expectativas dos nordestinos quanto à volta
da SUDENE, fortalecida e com a garantia de fontes
de investimento, pois de nada adianta criar uma insti-

tuição que não represente o mesmo que a autarquia
foi nos seus áureos tempos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a eleição, em outubro de 2002, de
Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da Repú
blica encheu os brasileiros de esperança. Em seu pri
meiro pronunciamento oficial à Nação, o novo Presi
dente anunciou a principal bandeira do Governo que
se iniciava: o combate à fome, que atingia 50 milhões
de pessoas. Isso mobilizou o País.

Um ano depois da implantação, Sr. Presidente,
o Governo festeja os resultados. O povo, porém, ain
da não viu motivos para festejar.

O que ternos é um programa cheio de falhas,
que não consegue atender na plenitude as pessoas
que a ele precisam ter acesso.

De fato, Sr. Presidente, por diversas vezes o
Governo demonstrou que o compromisso maior da
sua gestão é com o futuro de Brasil, não com conve
niências isoladas. Entretanto, precisamos levar em
consideração que a medida precisa alcançar simulta
neamente todas as famílias de baixa renda.

Em verdade, o programa acabou desfigurado;
foram abandonadas suas metas, corno a que previa
atender a 11 milhões de famílias e estender benefíci
os da Previdência a trabalhadores urbanos que não
contribuíram para o INSS.

O povo brasileiro se frustrou logo no início do
Governo Lula, em janeiro do ano passado. Principal
mente os 4.814 habitantes de Guaribas, no Piauí, es
colhida corno local de lançamento do Fome Zero. E,
no segundo semestre, o programa perdeu sua prima
zia para o Bolsa Família, que é o resultado da unifica
ção dos programas sociais existentes.

Entre os tombos do Fome Zero, Sr. Presidente,
podemos citar também a construção de cisternas: da
meta de 1 milhão até 2006, apenas 10 mil estão pron
tas. Isso, sem falar que os cadastros que cuidavam das
políticas sociais eram muito pouco confiáveis. Dessa
forma, havia pessoas recebendo mais benefícios do
que tinham direito e muitos não recebendo nada.

Sr. Presidente, são alarmantes as circunstânci
as expostas nesta tribuna: continuamos corno estáva
mos antes.

Nada disso, porém, desanima o nosso coração,
que está voltado para a prática do bem, tendó a felicida
de dos cidadãos do nosso País corno objetivo maior.

Gostaríamos que todos os brasileiros pudes
sem se alimentar bem e tivessem o devido respeito e
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dignidade, como é seu direito. Se isso não é ainda
possível, cabe-nos, representantes do povo que so
mos, assumir o compromisso de sempre lutar por es
ses direitos e não deixar morrer a esperança.

Não nos esqueçamos de que o Governo que
não cuida do seu povo hoje está fadado a lidar ama
nhã com a miséria, a violência e a marginalidade que
tanto atormentam os nossos dias. Sejam as minhas
palavras de compromisso, pois no povo brasileiro,
sem dúvida alguma, repousa a grande esperança
deste País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. TAKAYAMA (PMDB - PR. Pronuncia0

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. De
putados, o início de 2004 tem-se caracterizado pelas
fortes chuvas que castigam o Brasil.

A imagem das inundações que assolam o País,
de Norte a Sul, nos assusta; os prejuízos, percebe-se,
são incalculáveis. Até Brasília, mundialmente conhe
cida como exemplo de planejamento urbano, foi sur
preendida por esse enorme volume de águas e viu a
triste cena dos alagamentos.

Creio ser esta hora de reflexão para todos nós,
homens públicos. Se é ou não conseqüência de
agressões ambientais, se é ou não descaso da autori
dades, Lima certeza temos: o planeta está mudando,
e, diantedisso, é nossa responsabilidade repensar as
soluções para o futuro e discutir o problema à exaus
tão. É por isso que uso a tribuna neste momento para
trazer minha pequena contribuição.

Abordo aqui a experiência de Curitiba. A Capital
paranaense, que sempre foi conhecida pelo alto índi
ce pluviométrico e também foi duramente castigada
pelas águas neste ano, não sofreu as conseqüências
dos demais centros urbanos do País. Quem sabe, a
experiência curitibana possa apontar uma saída para
o resto do Brasil? Artigo do jornal Gazeta do Povo,
publicado no início desta semana sob o título Paraná
tem solução para cheias do país, analisa como e por
que Curitiba é considerada o centro de estudos ambi
entais urbanos mais avançado do Brasil.

Ainda que alguns digam que a realidade de Cu
ritiba é topograficamente diferente das outras, devo
ressaltar que aquela é uma das cidades de maior índi
ce pluviométrico do País e possui o mesmo grau de
dificuldade de qualquer outra no mundo.

Ao longo de mais de 30 anos foi desenvolvida
tecnologia que visa à prevenção de enchentes. Essa
tecnologia vem sendo inserida no planejamento da ci
dade com intervenções e ações continuadas, estraté
gia que fez com que nossa Capital deixasse de sofrer

com inundações. As soluções encontradas têm a
grande vantagem de serem criativas e de baixo custo
e mostram resultados surpreendentes para proble
mas aparentemente insolúveis.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba -IPPUC tem sido fundamental para esse
sucesso. Sua filosOfia.colltempla a contenção das
águas, a preservação ambiental e o lazer. O fiel cum
primento do Plano Diretor da.Capital e da Lei de Zo
neamento, criados em 1975, alavancou a preserva
ção de todo um ecossistema e influenciou o microcli
ma nas áreas de entorno. Os parques de. São Louren
ço, Tangüá e Bacacheri, entre outros, que têm a fun
ção de conter e regularas águas das chuvas e pre
servar o meio ambiente, ainda oferecem alternativas
de lazer.

Estrategicamente, esses parques estão próxi
mos às bacias hidrográficas e paralelos aos rios.
Assim, atendem aos objetivos de represamento de
águas e impedimento de formação de áreas de inun
dação. Por serem uma solução natural para as en
chentes em Curitiba, eles preservam o meio ambiente
sem interferir nas condições de impermeabilização
dos solos. A propósito, a legislação em vigorreferente
à impermeabilização dos solos dos espaços situados
em setores de preservação ambiental estabelece por
centagens diferentes: para residências, 25%, e para o
comércio em locais já ocupados, 50%.

A Lei de Zoneamento e Uso do Solo, reformula
da em 2000, preocupa-se em preservar as condições
de escoamento das águas; mesmo com a expansão
do processo de urbanização. É dada especial aten
ção às construções de grande porte, como shop
pings, hipermercados e outros empreendimentos gi
gantescos: há o cuidado de se construir reservatórios
equivalentes à área que será impermeabilizada, que,
em alguns casos, chega a ser superior a 100% do es
paço ocupado.

Outras pequenas medidas vêm completar o
conjunto de estratégias para evitar que a cidade sofra
com alagamentos e transtornos decorrentes do ex
cesso de chuvas. A drenagem das águas, por exem
pio, é feita por meio da compensação dos espaços re
vestidos de pedras, cimento e cerâmica por áreas co
bertas de grama, de igualou maior tamanho. Como
se vê, Sras. e Srs. Deputados, Curitiba também sofre
de elevado índice pluviométrico em determinadas
épocas do ano, mas tem conseguido, não só driblar,
mas realmente corrigir esse problema, graças a pla
nejamento estratégico, criativo e, em sua maior parte,
econômico.
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Percebe-se que essas providências não são es
táticas, mas dinâmicas e constantes - por isso têm
dado certo.

Assim, Sr. Presidente, além de parabenizar os
técnicos do IPPUC, deixo registrada a experiência de
Curitiba para que outras cidades possam tê-Ia como
referência, não exatamente para copiar, mas como
exemplo de que é possível, com boa vontade, encon
trar soluções próprias, compatíveis com a realidade
!ocal.

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Total de Parlamentares: 320

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá SPart.
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Scuza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humbertc Michiles PLPUPSL
Lupércio FIamos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa '3razziotin PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo PT
Confúcio'v1oura PMDB
Eduardo I(alverde PT
Hamilton Gasara PSB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de nondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PLPUPSL
Nilson Mourão PT
Ronivon E;antiago PP
Zico Bronwado PT
Total de i~cre: 6

TOCANTINS

Darci COE'ho PP
Derval de Paiva PMDB
Eduardo (:;omes PSDB
Kátia Abrnu PFL
Maurício nabelo PLPUPSL
Pastor Amarildo PSC
Total de ."ocantins: 6

MARANHÃO

César Balldeira PFL
Dr. Ribarrar Alves PSB
João Cas elo PSDB
Luciano Leitoa PSB
Nice Lob~ () PFL
Pedro Fetnandes PTB
Sebastiãc Madeira PSDB
Washingt,m Luiz PT
Total de I,~aranhão: B
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CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 16

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Nazareno Fonteles PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL

Joaquim Francisco PTB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
Luiz Piauhylino PTB
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Magalhães PTS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
Jurandir Boia PSS
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoS
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Mene:zes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDS
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PLPUPSL

I'IIrll:
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Reginaldo Germano PP
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PLPLlPSL
Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSC
Carlos Willian PSC
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPLlPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPLlPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Vadinho Baião PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPL/PSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico A!encar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Fernando Gabeira SPart.
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPLlPSL
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PFL
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
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Gilberto Kassab PFL
Ildeu Araujo PP
Ivan Valente PT
Jamil Murad pedoB
Jefferson Campos PMDB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
VicenteCascione PTB
Walter Feldman PSDB
Wanderval Santos PLPUPSL
Zarattíni PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: ·49

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Ricarte de Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
Maninha PT
Sigmarínga Seixas PT
Tadeu Filíppellí PMDB

n'IIlRIDIII11i[

Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 5

GOIÃS

João Campos PSDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PMDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PP
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PT8
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons F'T
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Ivan Ranzolin PP
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
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Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 320
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA N2 142, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 142, de 2003, que dispõe so
bre os créditos do Banco Central do Brasil
contra instituição financeira credenciada a
operar no Convênio de Pagamentos e Cré
ditos Recíprocos - CCR, e dá outras provi
dências. Pendente de parecer da Comissão
Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
16-12-03

PRAZO NA CÂMARA: 25-1-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 12-2-04

(462 DIA)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para proferir parecer à medida provi-

sória e às emendas a ela apresentadas, pela Comis
são Mista. ao nobre Deputado Maurício Rabelo.

O SR. MAURíCIO RABElO (Bloco/PL - TO.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente,
gostaria d? dizer que o Relator da matéria seria o De
putado S;wdro Mabel. Por motivo de força maior,
S.Exa. na) pôde estar aqui nesta manhã e me desig
nou para o desempenho desta função, que cumpro
com muita honra e satisfação.

A Medida Provisória nº 142, de 2003, dispõe so
bre os créditos do Banco Central do Brasil contra ins
tituição firanceira credenciada a operar no Convênio
de Pagamentos e Créditos Recíprocos - CCR e dá
outras previdências.

Reldório.
O B.mco Central é signatário do Convênio de

Pagamentos e Créditos Recíprocos- CCR, que ins
tituiu sist~ma de pagamentos e compensação de
créditos ""tre os bancos centrais dos países que in
tegram a ALADI e da República Dominicana. O
CCR aSSf!gura, para operações de importação e ex
portaçãoc~fetuadas sob o mecanismo, a conversibi
lidade dai', moedas dos países participantes em dó
lares dos Estados Unidos, a livre transferência de
pagamenios e o reembolso das operações pelos
bancos centrais envolvidos.

Nesles termos, o Banco Central brasileiro res
ponsabiliLa-se e obriga-se, perante o Banco Cen
trai em que se localiza o exportador, pelo paga
mento do., valores devidos pelo importador brasilei
ro. Em contrapartida, cabe à instituição bancária
nacional interveniente efetuar o pagamento, ao
Banco C~ ntral do Brasil, do valor correspondente à
operação realizada sob o CCR.

Des' a forma. o Banco Central arca com o risco
de não SHr reembolsado nas hipóteses de falência,
liquidaçãc extrajudicial ou intervenção na instituição
financeira autorizada a operar no CCR durante o pe
ríodo compreendido entre a data do registro do ins
trumentode pagamento no sistema CCR e a data
do vencinento da operação.

Paril minimizar tal risco, o Banco Central
editou a Circular nº 2.982, de 10 de maio de
2000, ob'igando o recolhimento prévio por oca
sião do'egistro do instrumento de pagamento
dos valores relativos às importações. Entretanto,
essa exiçência, por onerar as importações brasi
leiras, tel1 ocasionado desequilíbrio nas opera
ções com os países envolvidos, tornando-se ne
cessária :t edição de norma legal,
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A medida provisória em apreciação praticamente
elimina o mencionado risco, editando disposição legal
que permita a satisfação do crédito detido pelo Banco
Central do Brasil contra a instituição financeira autori
zada a operar no CCR, em virtude de obrigações assu
midas por meio de importações realizadas no âmbito
do Convênio, sem se sujeitar aos efeitos da interven
ção,da liquidação extrajudicial ou da falência.

Determina que o interventor, liquidante ou síndi
co da massa falida recolha, ao Banco Central, os va
lorescorrespondentes aos créditos mencionados.

Foram oferecidas 6 emendas.
A primeira, apresentada pelo Senador Álvaro

Dias, suprime o art. 1º,.que é a essência da proposição.
A Emenda nº 2, do Deputado Eduardo Gomes,

propõe nova: redação ao art. 1º, esclarecendo que o
dispositivo aplica-se às instituições financeiras insta
ladas no País.

A Emenda nº 3, também de autoria do Deputado
Eduardo Gomes, propõe nova redação para ao art.
1º, excluindo as garantias de crédito ao Banco Cen
trai no caso de intervenção.

A Emenda nº 4, apresentada pelo Senador Sérgio
Guerra, propõe a supressão doart. 2º, que determina o
recolhimento dos créditos, ao Banco Central, pelo inter
ventor, liquidante ou síndico da massa falida.

A Emenda nº 5, do Deputado Eduardo Gomes,
propõe a supressão do art. ~,que estende a aplica
ção do disposto na presente medida provisória a ou
tros convênios de pagamentos que vierem a ser assi
nados entre o Banco Central brasileiro e os de outros
países.

Finalmente, a Emenda nº 6, do Deputado Fer
nando de Fabinho, retira os créditos trabalhistas e
com garantias reais do disposto no art. 1º,ou seja, co
loca-os COm preferência. em relação aos do Banco
Central.

Voto.
O primeiro aspecto a ser examinado é concer

nente à admissibilidade da· medida provisória em
apreciação, em face dos requisitos constitucionais de
relevância e urgência e às vedações constantes do §
1º do art. 62 da Constituição da República.

Em defesa da relevância da matéria, a exposi
ção de motivos do Sr. Ministro da Fazenda salienta a
política de comércio exterior do Governo no sentido
de expandir as exportações de médio e longo prazos
para os países da ALAD!. Neste contexto, o diploma
legal em exame viabiliza a necessária contrapartida
àqueles parceiros de comércio, concedendo trata
mento isonômico para as importações brasileiras.
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Por sua vez, a urgência decorre da existência
de um número expressivo de projetos de investimen
tos, potenciais geradores de exportações para o Blo
co, que se encontram sobrestados em virtude da falta
de isonomia de tratamento acima mencionada.

Dessa forma, manifestamo-nos pelo acatamen
to dos pressupostos de relevância e urgência da me
dida ora proposta. Em nosso entendimento, a medida
provisória em apreciação não incorre em qualquer
das vedações temáticas estabelecidas no § 1º do art.
62 da Constituição Federal. Consideramos atendidos
os requisitos de constitucionalidade e de juridicidade,
bem como as normas de boa técnica legislativa.

Em relação às emendas apresentadas, rejeita
mos as de nºs1, 3, 4, 5 e 6, por suprimirem e/ou alte
rarem a essência da proposição em exame. Em nos
so entendimento, a solidez do Sistema Financeiro
Nacional requer que a nossa autoridade monetária fi
que com a maior imunidade possível aos riscos asso
ciados às operações dos agentes privados. O papel
do Banco Central no CCR édeintermediário financei
ro para viabilizar operações comerciais com os paí
ses da ALADI, de interesse doPaís, não sendo pró
prio assumir riscos operacionais. Assim, sua função
deve ser eminentemente regulatória e fiscalizadora.

Consideramos desnecessária a Emenda nº 2.
Entendemos que a redação do textooriginal jáse en
contra em consonânciacorh a Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964;

Por outro lado, o § 1º do art. 16 da Lei Comple
mentar nº 101, de 2000, estabeleceu conceitos sobre
adequação financeira e orçamentária que pressu
põem a compatibilidade da despesa.com o Plano Plu
rianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além
da existência de créditos suficientes para a sua reali
zação.

As medidas instituídas pela proposição em
apreciação não produzem efeitos orçamentários dire
tos, apenas substituem a obrigatoriedade anterior do
recolhimento prévio pela não-aplicação dos dispositi
vos de intervenção, liquidação extrajudicial ou falên
cia aos créditos do Banco Central em operações no
âmbito do CCR. Assim, apenas se modifica a forma
de garantia do crédito do Banco Central.

Portanto, manifestamo-nos pela admissibilida
de da Medida Provisória nº 142, de 2003, consideran
do atendidos os pressupostosde relevância e urgên
cia, bem como observadas as vedações expressas
no texto constitucional. Opinamos também pela cons
titucionalidade, juridicidade.e boa técnica legislativa.
No mérito, opinamos pela sua aprovação na forma
apresentada.



EMENDANQ 1

EMENDA NQ 2

EMENDA NQ 3

EMENDA NQ 4

"Art. 1º Os créditos do Banco Central
do Brasil contra instituição financeira nacio
nal credenciada a operar no Convênio de
Pagamento e Créditos Recíprocos - CCR e
relativos a operações de importação de pro
cedência de países da Associação Lati
no-Americana de Integração - ALADI e da
República Dominicana não serão alcança
dos pela decretação de intervenção na insti
tuição financeira credenciada, declaração
de sua liquidação extrajudicial ou falência."

"Art. 1º Os créditos do Banco Central
do Brasil contra instituição financeira nacio
nal credenciada a operar no Convênio de
Pagamento e Créditos Recíprocos - CCR e
relativos a operações de importação de pro
cedência de países da Associação Lati
no-Americana de Integração - ALADI e da
República Dominicana não serão alcança
dos pela declaração de liquidação extrajudi
cial ou falência da instituição."

Suprima-se o artigo 1º da Medida Provisória nº
142, de 2003.

Dê-se nova redação ao art. 1º da MP nº 142, de
02 de dezembro de 2003.

Dê-se nova redação ao art. 1º da MP nº' 142, de
02 de dezembro de 2003.

EMENDA NQ 6

Dê-se à Medida Provisória nº 142, de 2 de de
zembro de 2003, a seguinte redação:

"Art. 1º Os créditos do Banco Central
do Brasil contra instituição financeira cre-

Suprima-se o artigo 2º da Medida Provisória nº
142, de 2003.

EMENDA NQ 5

Suprima-se o art. 3º da MP nº 142, de 02 de de
zembro de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado votação as Emendas de nºs 1 a 6, apresentadas na
Walter Feldman, que falará contra a matéria. (Pausa.) Comissão Mista, com parecer contrário, ressalvado o
Ausente do plenário. destaque:

Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio. (Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
(Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Babá. (Pausa.) Au
sente do plenário.

Com a palavra ao nobre Deputado Walter Pi
nheiro, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausen
te do plenário.

Com a palavra o Deputado Tarcisio Zimmer
mann. (Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
(Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Neucimar Fraga.
(Pausa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado José Pimentel. (Pau
sa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado João Fontes. (Pau
sa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Zé Gerardo. (Pau
sa.) Ausente do plenário.

Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)
Desiste.

Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o parecer do Relator na parte em que mani
festa opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgên
cia e de adequação financeira e orçamentária, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Passa-se à apreciação do mérito da matéria.
Há sobre a Mesa o seguinte requerimento de

destaque:
Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos ter

mos do art. 161, V, e §2º, do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da Emenda nº 6
apresentada à Medida Provisória nº 142/2003.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2004. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL
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denciada a operar no Convênio de Paga
mentos e Créditos Recíprocos - CCR, e re
lativos a operações de importação de proce
dência de países da Associação Lati
no-Americana de Integração - ALADI e da
República Dominicana não serão alcança
dos, com exceção dos créditos trabalhistas
e com garantias reais, pela decretação de
intervenção na instituição financeira creden
ciada, declaração de sua liquidação extraju
dicial ou falência.

Art. 2Q Para fins do disposto nesta Medida Provi
sória, o interventor, liqüidante ou síndico da massa fa
lida deverá proceder ao recolhimento dos valores cor
respondentes aos créditos referidos no art. 1Q junto ao
Banco Central do Brasil.

Art. 3Q O disposto nesta Medida Provisória apli
car-se-á, ainda, a outros convênios de pagamentos
que vierem a ser avençados entre o Banco Central do
Brasil e bancos centrais de outros países.

Art. 4Q Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação a Medida Provisória nQ 142, de 2003:
O Presidente Da República, no uso da atribui

ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1Q Os créditos do Banco Central do Brasil
contra instituição financeira credenciada a operar no
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos 
CCR e relativos a operações de.importação de proce
dência de países da Associação Latino-Americana de
Integração - ALADI e da República Dominicana não
serão alcançados pela decretação de intervenção na
instituição financeira credenciada, declaração de sua
liquidação extrajudicial ou falência.

Parágrafo único. 0$ valores dos instrumentos
de pagamento emitidos ou garantidos, relativos a
operações de importação referidas no caput, não in
tegrarão. a massa falida nem terão seu pagamento
obstado pela suspensão da fluência do prazo das
obrigações da instituição sob intervenção.

Art. 2Q Para fins do disposto nesta Medida Provi
sória, o interventor, liquidante ou síndico da massa fa
lida deverá proceder ao recolhimento dos valores cor
respondentes aos créditos referidos no art. 10 junto
ao Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. O recolhimento de que trata o
caput será efetuado tão logo seja decretada a falên
cia, intervenção ou liquidação extrajudicial.

Art. 30 O disposto nesta Medida Provisória apli
car-se-á, ainda, a outros convênios de pagamentos
que vierem a seravençadosentreo Banco Central do
Brasil e bancos centrais de outrospaíses.

Art. 40 Esta Medida Provisória entra emvigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que aiaprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re

querimento de destaque, no seguinte teor:
Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos ter

mos do art. 161, V,e § 2Q
, do Regimento Interno, des

taque para votação·em separado da Emenda nQ 6
apresentada á Medida Provisória nº 142/2003.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2004. 
José Carlos Aleluia,· Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (InoCêncio Oliveira) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Moroni Torgan, que falará a favor da matéria.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) -'Sr. Presidente, penso que é uma
questão de isonomia. Na verdade, o Banco Central
não quer redirecionar o risco que corre em vários in
vestimentos e várias aplicações para o fomento, es
pecialmente para o fomento empresarial, tão neces
sário para o desenvolvimento e para a geração de
empregos no País.

Se essa emenda for aprovada, garantirá esse
fomento de forma recíproca.

Explico o que significa risco de fomento, para o
povo entendê-lo melhore para que os Parlamentares
votem a favor dessa emenda: é aquele que vai gerar
mais empregos, o investimento da iniciativa privada.
Essas garantias são fundamentais para que o investi
mento aconteça.

Sr. Presidente, apelamos para o Plenário que
vote favoravelmente ao destaque, pois essa emenda
é boa, garantirá investimentos, gerará empregos e,
ao mesmo tempo, não vai permitir a subversão na Lei
de Falências.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
1ado Colbert Martins, que falará contra a emenda des
tacada.

O SR. GOLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no caso de insol-
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vência ou falência da instituição, o interveniente, o
Banco Central, é quem vai bancar todos os prejuízos.
Somos contra a proposta em tela por uma razão que
precisa ser discutida na Casa.

A Parmalat quebrou. Como agiu o Banco Cen
trai da Itália? Quem vai bancar aqueles prejuízos?
Esses riscos deveriam - e devem - ser corrigidos no
decorrer da negociação de mercado. No entanto,
neste momento, o que precisamos voltar a discutir é a
independência do Banco Central. Na Itália, quem vai
pagar esse prejuízo todo? A Parmalat estourou no
mundo. O Banco Central italiano e o brasileiro tam
bém vão ter de responder como intervenientes.

Será que não está na hora de aprofundarmos a
discussão sobre a independência do Banco Central?
A responsabilidade é nossa, para o bem e para o mal.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho contra a
matéria apresentada, entendendo que temos de am
pliar essa discussão para a independência do Banco
Central, até porque, em termos de prejuízo, essa so
cialização não é das mais justas.

e SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para orientar.

e SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

e SR. MeRONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
medida repõe a preferência dos trabalhadores no
caso de crédito falimentar. Isso é fundamental. Se
isso não acontecer, o Banco Central não vai dar pre
ferência aos trabalhadores. A proposta garante aos
trabalhadores a preferência e, portanto, o recebimen
to de suas indenizações.

.Orientamos favoravelmente à aprovação da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Presidente informa ao Plenário que, nesse caso, se
vota a emenda destacada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a Emenda nº 6, destacada:

EMENDA NQ 6

Dê-se à Medida Provisória nQ 142, de 2 de de
zembro de 2003, a seguinte redação:

"Art. 1Q Os créditos do Banco Central
do Brasil contra instituição financeira cre
denciada a operar no Convênio de Paga
mentos e Créditos Recíprocos - CCR, e re
lativos a operações de importação de proce
dência de países da Associação Lati
no-Americana de Integração - ALADI e da

República Dominicana não serão alcança
dos, com exceção dos créditos trabalhistas
e com garantias reais, pela decretação de
intervenção na instituição financeira creden
cilda, declaração de sua liquidação extraju
dicial ou falência.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provi
sória, o interventor, liqüidante ou síndico da massa fa
lida dever;-l proceder ao recolhimento dos valores cor
respondentes aos créditos referidos no art. 12 junto ao
Banco Central do Brasil.

Art. 32 O disposto nesta Medida Provisória apli
car-se-á, ainda, a outros convênios de pagamentos
que vierem a ser avençados entre o Banco Central do
Brasil e b;mcos centrais de outros países.

Art..I-º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de ma publicação.

O SCl. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
e S~. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a ltesa e vou submeter a votos a seguinte re
dação fimtl.

MEDIDA PROVISÓRIA N2 142-A, DE 2003

Dispõe sobre os créditos do Banco
Central do Brasil contra instituição finan
clZ,ira credenciada a operar no Convênio
de Pagamentos e Créditos Recíprocos 
CCR, e dá outras providências.

O C<)ngresso Nacional decreta:
Art. 12 Os créditos do Banco Central do Brasil

contra instituição financeira credenciada a operar no
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos 
CCR e relativos a operações de importação de proce
dência de países da Associação Latino-Americana de
Integração - ALADI e da República Dominicana não
serão alcnnçados pela decretação de intervenção na
instituiçãc financeira credenciada, declaração de sua
liquidaçãe extrajudicial ou falência,

Par~'grafo único. Os valores dos instrumentos
de pagamento emitidos ou garantidos, relativos a
operaçõe:, de importação referidas no caput deste
artigo, nã) integrarão a massa falida nem terão seu
pagameno obstado pela suspensão da fluência do
prazo das obrigações da instituição sob intervenção.

Art.2º Para fins do disposto nesta Lei, o inter
ventor, liquidante ou síndico da massa falida deverá
proceder :10 recolhimento dos valores corresponden-
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tes aos créditos referidos no art. 1º desta Lei junto ao
Banco Central do Brasil.

Parágrafo únicO. O recolhimento de que trata o
caput deste artigo será efetuado tão logo seja decreta
da a falência, intervenção ou liquidação extrajudicial.

Art. 3º O disposto nesta Lei aplicar-se-á, ainda,
a outros convênios de pagamentos que vierem a ser
avençados entre o Hanco Central do Brasil e bancos
centrais de outros países.

Art. 4º Esta Lei .entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2004. 
Maurício Rabelo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, inclusive o

processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item 2.

PROJETO DE LEI NQ 7.134-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei nº 7.134, de 2002, que dispõe sobre o
Sistema Nacional Antidrogas; sobre a pre
venção, a repressão e o tratamento; define
crimes, regula o procedimento nos crimes
que define e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, do PL nº 6.108/02,
apensado, e do substitutivo da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico ao
apensado, na forma do substitutivo apresen
tado; e pela· constitucionalidade, injuridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela reje
ição da emenda apresentada em plenário
ao PL nº 6.108/2002, apensado (Relato:,
Dep. Paulo Pimenta). Emendas oferecidas
em plenário: tendo pareceres dos Relatores
designados em plenário pelas Comissões:
de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico, pela
aprovação das Emendas de nºs 2, 3, 6, 7 e
8, e rejeição das de nºs 4 e 5 (Relator: Dep.
João Campos); e de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, e,. no mérito,

pela aprovação das de nºs 2, 3, 7 e 8, com
subemenda, e rejeição das de nºs 4, 5 e 6
(Relator: Dep. Paulo Pimenta).

Tendo apensado o PL nº 6.108/02.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Relator Deputado Pau
lo Pimenta para fazer uma pequena alteração no
seu parecer.

O SR. PAULO PIMENTA(PT - RS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ilustres Sras. e Srs. Deputados, continuamos reco
Ihendoas boas sugestões, as pertinentes idéias dos
colegas Parlamentares para aprimorar ainda mais o
nosso texto.

Estamos reformulando a Emenda de Plenário nº
6, que passa a ter parecer favorável e a seguinte re
dação:

"Art. 47 ..
§ 2º Tratando-se da conduta prevista

no art. 28 não se imporá prisão em flagran
te, devendo o •autor do fato ser imediata
mente encaminhado ao juízo competente
ou, na falta deste, assumir o compromisso
de a ele comparecer, lavrando-se termo cir
cunstanciado e providenciando-se as requi
sições dos exames e perícias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial,
as providências previstas no § 2º serão to
madas de imediato pela autoridade policial,
no local em que se encontrar, vedada a de
tenção do agente".

Sr. Presidente, estamos reformulando o pare
cer em relação à Emenda de Plenário nº 5, que ha
víamos rejeitado. Estamos apresentando uma sube
menda, dando ao art. 50 a seguinte redação:

';411. 50. O inquérito policial será con
cluído no prazo de 30 dias, se o indiciado
estiver preso, e de 90 dias, •quando solto".

Portanto, temos essas 2 emendas e uma sim
ples alteração de redação, que já havia apresentado
ontem na Emenda nº 8, com a substituição da expres
são "réU' por "infrator'.

Concluo o parecer pedindo a aprovação, com as
emendas apresentadas e acolhidas como subemendas.

O art. 50 fica, portanto, com o parágrafo lido há
pouco, como subemenda de plenário, acolhida por
este Relator.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

lilll!



"Art. 50. O inquérito policial será con
cluído no prazo de trinta dias, se o indiciado
estiver preso, e de noventa dias, quando
solto."

PARECER REFORMULADO À EMENDA
DE PLENÁRIO Nº 5

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR
À EMENDA DE PLENÁRIO Nº 08

Art. 28.

Observação: Mantém-se o parágrafo único do
art. 50.

Sala das Sessões, Deputado Paulo Pimenta,
Relator.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR
À EMENDA DE PLENÁRIO Nº 5

Modifique-se a redação do "caput" do art. 50 do
Substitutivo aprovado na CCJR, que terá a seguinte
redação:

§ 11 O Juiz determinará ao Poder Público que
coloque à disposição do infrator, gratuitamente, es
tabelecimento de saúde, preferencialmente ambula
torial para tratamento especializado.

Sala das Sessões, de 2004. - Deputado Paulo
Pimenta, Relator.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero saber
do Sr. Relator se o parágrafo único continua com a
mesma redação.

O SR. PAULO PIMENTA - Exatamente.

Reformulo minha manifestação anterior para
proferir parecer pela constitucionalidade, juridicidade.
adequada técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação da Emenda de Plenário nº 5, na forma da Su
bemenda Substitutiva anexa.

Sala das Sessões, Deputado Paulo Pimenta,
Relator.
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PROJETO DE LEI Nº 7.134, DE 2002 cunstanciado imediatamente, caso ausente a autori-
(Do Senado Federal) dade judicial.

Parecer Reformulado à Emenda de Sala das Sessões, de fevereiro de 2004. -
Plenário Nº 6 ao Projeto de Lei nº 7.134, Deputado Paulo Pimenta, Relator.

DE 2002, que dispõe sobre o Sistema Na
cional Antidrogas; sobre a prevenção, a
repressão e o tratamento; define crimes,
regula o procedimento nos crimes que
define e dá outras providências.

Relator: Deputado Paulo Pimenta

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA
DO RELATOR À EMENDA DE PLENÁRIO Nº 6

Modifique-se a redação do § 2º do art. 47 do
Substitutivo aprovado na CCJR e inclua-se um § 3º,
logo após o § 2º do art. 47, renumerando-se os dema
is, com as seguintes redações:

"§ 2º Tratando-se da conduta prevista
no art. 28 não se imporá prisão em flagran
te, devendo o autor do fato ser imediata
mente encaminhado ao juízo competente
ou, na falta deste, assumir o compromisso
de a ele comparecer, lavrando-se termo cir
cunstanciado e providenciando-se as requi
sições dos exames e perícias necessários."

"§ 3Q Se ausente a autoridade judicial,
as providências previstas no § 2Q serão to
madas de imediato pela autoridade policial,
no local em que se encontrar, vedada a de
tenção do agente."

Justificação

A Subemenda exclui a possibilidade de o agente
do crime de uso de drogas ser detido pela autoridade
de polícia judiciária. que deverá lavrar o termo cir-

I - Relatório

A emenda prevê a alteração do art. 47, § 2º, do
Substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, para determinar que a autori
dade de polícia judiciária é quem lavrará o termo cir
cunstanciado, no caso do crime de uso de drogas.

11 - Voto do Relator

Reformulo minha manifestação anterior para
proferir parecer pela constitucionalidade, juridicida
de, adequada técnica legislativa e, no mérito, para
acolher a Emenda de Plenário nº 6, na forma da Su
bemenda Substitutiva que apresento.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado
Paulo Pimenta, Relator
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A.lguma outra questão, Srs. Deputados?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

Deputado Cabo Júlio ainda tem alguma pergunta?
O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, apresen

tei ontem e hoje várias sugestões quanto ao prazo e à
forma de obrigar o réu ou agente a se tratar. Passa
mos parte da manhã discutindo a questão. Havia, in
clusive, apresentado um requerimento de adiamento
de votação. Estava com outro requerimento pronto,
solicitando votação nomilJal, mas o nossO Relator foi
muito receptivo. Passamos a manhã acordando.

De minha parte, quero dizer que pude dar uma
pequena parcela de contribuição. Digo isso com mui
ta tranqüilidade, Sr. Presidente, como policial, como
acadêmico, pois a minha pós-graduação foi nessa
área, e como recuperador que também sou, porque
tenho algumas casas de recuperação.

Portanto, esse texto, construído a várias mãos,
capitaneadas pelo nosso Relator, trará uma grande
contribuição ao País.

Parabéns ao Brasil, que terá uma lei que vai tra
tar diferentemente pessoas que são diferentes. Para
béns, nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Esclarecidas todas as dúvidas?

O SR. CARLOS WILLIAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILUAN (PSC - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
oradores inscritos para encaminhar contra ou a favor
da matéria. V,Exa. está certo. Porém, temos outras
questões importantes para serem discutidas, como o
Programa Fome Zero.

Este projeto descrimina os usuários de drogas,
de maconha. Essa imposição da lei é um dos poucos
argumentos que restam aos pais de família - tenho 2
filhos, gêmeos, de 2 anoS - de mostrarem ao adoles
cente que se trata de crime, cuja conseqüência é ir
para a cadeia. Estamos retirando isso do texto.

Em relação aesta matéria, votada ontem na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, acre
dito que não há necessidade de tramitação rápida
nesta Casa. Estou ciente de que houve consenso de
Líderes a respeito da questão, mas ela nãofoi discuti
da. Portanto, apelo para as bancadas evangélica e
católica, para os cristãos e pais de família, no sentido
de que venham ao plenário discutir a matéria antes
que façamos um pedido de verificação de quorum.

Essa prática foi muito usada pela Oposição, mas es
pero que não o seja para este assunto.

Esta matéria foi aprovada somente ontem. Por
tanto, nos termos regimentais, apenas V.Exa. pode
pedir o seu adiamento por uma sessão legislativa,
para que possamos discuti-Ia melhor. Caso contrário,
praticamente liberaremos o uso de drogas no Brasil.

A.lguns países desenvolvidos já se anteciparam
quanto· ao tema, mas .0 Brasil não· está preparado
para isso. Portanto, apelo ao Relator para que solicite
o adiamento por uma semana para a conclusão do
seu relatório, a fim de que o assunto seja rediscutído.
Este plenário vazio hão é apropriado para discutirmos
esta matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, deixe-me
responder pelo Relator, conforme já combinei com
S.Exa., para contraditar o argumento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo-lhe a palavra não para responder pelo Rela
tor, mas como Deputado.

O SR. CABO JÚLIO (PSC - MG. Sem revisão
do orador.) - Quero apenas explicar ao meu compa
nheiro de partido e de bancada evangélica, Deputado
Carlos Willian, que ontem fui um dos que mais questi
onaram esta matéria. Não estamos dizendo que usar
droga deixará de ser crime. Ao contrário. Estamos es
tabelecendoao usuário 3 penalidades: advertência
verbal, internação em unidade terapêutica e presta
ção de selViço à comunidade. Se o usuário de droga
se negar a cumprir alguma dessas penalidades, in
correrá em crime de desobediência, previsto no art.
28, § 10. Não estamos dizendo que usar droga deixa
rá de ser crime,.mas que há alternativas. Caso ele
não as aceite, criamos urrrdispositivo de segurança
estabelecendo nova pena.

Era só essa a explicação que queria dar à ban
cada evangélicaeao meu companheiro de partido.
Estudamos muito. essa sugestão, guefoi acatada
pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE{João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Adelor Vieira,
coordenador da Frente Parlamentar Evangélica.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bamos de ouvir as palavras de uma pessoa experien
te no assunto, o Deputado Cabo JÚlío. S.Exa. esteve,
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até o presente momento, envolvido na busca de alter
nativa para esse problema. O Relator, inclusive, con
templa as questões que preocupam alguns dos nos
sos colegas.

A Frente Parlamentar Evangélica, com essas al
terações, e havendo a possibilidade de votar a maté
ria hoje, não obsta em nada e vai votar coesa a favor
do projeto, porque entende que se trata de avanço, de
legislação aperfeiçoada, atualizada, que se enquadra
no Código Penal.

A Frente Parlamentar Evangélica encaminha.
embora não regimentalmente, a favor.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Jeffer
son Campos.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este assunto já foi comentado pelos Deputados Cabo
Júlio, Carlos Willian e também pelo Presidente da
Frente Parlamentar Evangélica, Deputado Adelor Viei
ra, mas quero me somar ao que disse o Deputado Car
los Willian. As penas já estão previstas - advertência,
prestação de serviços, medida educativa de compare
cimento a programas ou cursos educativos -, mas
existe também a previsão de prisão para descumpri
mento das penas previstas e impostas pelo juiz.

Sr. Presidente, trata-sede assunto que deman
da mais debate. Temos mantido contato com unida
des terapêuticas da região de Sorocaba, como o
Esquadrão Vida e outras. O assunto é de extrema im
portância. A imprensa escrita, falada, televisiva tem
dito que já não é mais crime usar maconha ou outra
droga ilícita no Brasil.

Entendemos que a matéria demanda maior deba
te nesta Casa com as Lideranças. Respeitando o nosso
Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que
sempre tem defendido os nossos princípios, gostaria de
ver o projeto mais bem discu1ido. A obstrução é um ins
trumento que não deveria ser usado neste caso. Por
tanto, apelo para que haja maior discussão deste proje
to tão polêmico, que afetará a vida principalmente dos
adolescentes da nossa Nação. É errônea a notícía de
que não é mais crime o uso de drogas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, intimamente, saio venci-

do. Não se justifica a advertência ou a prestação de
serviços para aquele que está sendo instrumento dos
traficantes, criminosos comuns que vivem à custa dos
consumidores.

Diante do acordo entre as Lideranças nesta
Casa, ten'lO de a ele me curvar, mas deixo o meu pro
testo. Estamos aprovando um incentivo ao traficante.

O S'l. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O S-R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exil. a palavra.

O SFt COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Som revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
12 anos este projeto tramita nesta Casa. Não há ven
cidos nem vencedores. Precisamos de avanços.
Existem ~'roblemas, evidentemente, pois as leis de
vem ser étualizadas. O PPS votará a favor da maté
ria. Pior do que haver urna lei com problemas é não
existir nenhuma lei. Vários países avançaram muito
nessa questão das drogas, enquanto ainda estamos
engatinhando. Entendemos que o projeto avança.

Parf'.béns pelo relatório, Deputado Paulo Pi
menta!

O SR FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O Sq. FERNANDO GABEIRA (Sem Partido 
RJ. Pela órdem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, assim como o Deputado Severino Cavalcanti,
não me encontro totalmente correspondido neste pro
jeto, mas a sabedoria coletiva da Câmara dos Depu
tados faz com que avancemos de acordo com o nível
de consciência da média. Tanto os setores considera
dos cons(~rvadores quanto os mais avançados não
estão atendidos.

QU€'O dizer, sobretudo aos cristãos, que não é
possível que urna pessoa seja insensível ao fato de
se coloca" na cadeia um usuário de drogas, à violên
cia, ao estupro e ao sofrimento de pais e mães que,
de madru'jada, querem saber onde estão seus filhos.
Não se pede ignorar que nas cadeias brasileiras exis
tem drogas. É um equívoco supor que se prenderá al
guém par] evitar o consumo de drogas.

Se e sociedade brasileira tem como único argu
mento cOltra o consumo de drogas a cadeia, esta
mos morelmente falidos. Existem inúmeros outros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo '1 palavra, pela ordem, ao Deputado Gilber
to Nascirrento.
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o SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) '- Sr. Presiden
te, em que pesem os argumentos do Deputado Fer
nando Gabeira e de tantos outros, não me sinto muito
confortável em votar a matéria, por alguns motivos.

Infelizmente, observaremos menores ou não - o
menor já vende, trafica e nada acontece Com ele 
nas ruas fumando maconha, por exemplo, na frente
de escolas. Simplesmente, será chamada uma viatu
ra, que irá até o local. Um policial militar fará um termo
circunstanciado, dirá para não fazerem mais aquilo e
irá embora, enquanto as pessoas continuarão fuman
do maconha. Isso criará um total descrédito nas insti
tuições, porque se dirá que é crime, mas também que
não é, e nunca haverá condenação.

Por outro lado, temos observado também, e la
mentamos profundamente, que o Ministério da Saúde
continua fornecendo as tais maricas, ou seja, cachim
bos para as pessoas fumarem orack. Daqui a pouco,
perderemos totalmente o conceito do que seja crime
ou não, o que servirá para alimentar o tráfico, porque,
enquanto esses menores fumartl e não há problema,
o traficante terá um clientepotencial. De qualquer for
ma, terá um cliente cativo, e a polícia não poderá fa
zer nada. Nessas circunstâncias, inclusive, o delega
do de polícia perderá o seu papel, porque a própria
Polícia Militar fará o termo circunstanciado e deixará o
menor lá dentro a praticar o mesmo ato, embora te
nha a intenção de observá-Iopara constatar se conti
nua reincidente.

Sr. Presidente, a situação é lamentável e não
me sinto confOrtável. Mesmo que haja votação simbó
lica, deixo registrada a minha condição de votar "não"
a este projeto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
nobre Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que falará
contra a matéria.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
desistir da inscrição. Inscrevi-me para votar contraria
mente ao projeto, mas, devido a consideráveis e im
portantes aprimoramentos, reconheço que ele mere
ce a nossa aprovação.

Voto favoravelmente à matéria, porque, se por
um lado entendo que o tratamento penal ao usuário
não é o mais adequado, por outro, reconheço que po
deremos obter grande avançoem relação ao projeto.

Desejo deixar registrada minha preocupação
com o fato de que a redação do projeto, como está,

criará obstáculos intransponíveis a determinadas es
tratégicas terapêuticas, que consistem no forneci
mento, sob controle médico rigoroso, de drogas a
pessoas dependentes para, mediante fornecimento
controlado e em quantidades decrescentes, curá-Ias
da dependência: Hádeterminadas estratégias de re
dução de dano que, no meu entender, não poderão
ser desenvolvidas sob a vigência desta lei. Mas se
trata de matéria para lei posterior.

Obrigado.
O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. não acabou de chamar os encaminhamentos
contra a matéria. V.Exa. passou aos encaminhamen
tos a favor.

O SR. PRESIDENTE (João PaUlo Cunha) 
Não, será um a favor e um contra.

O SR. CARLOS WILLlAN - Não. V.Exa. disse
que o Deputado abre mão de falar contra a matéria.
S.Exa. abriu mão de falar contra a matéria - são as
palavras iniciais -,tanto que falou favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Deputado Aloysio Nunes Ferreira estava inscrito para
falar contrariamente. Agora, .estou chamando o pri
meiro para falar favoravelmente; Deputado João
Campos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para falarfavoravelmente à maté
ria, ao DeputadoJoão Campos.

Antes, porém, aviso E! Deputada Janete Capibe
ribe que, no momento de encaminhar pelo partido,
concederei a palavra a S.Exa, pelo PSB.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, por mais que alguns
colegas Parlamentares estE!jam preocupados com o
importante conteúdo deste projeto, ele vem sendo
trabalhado há algum tempo com muita cautela pelas
Comissões pertinentes.

Na Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, trabalhamos com muita acui
dade. Até mesmo realizamos um seminário sobre a
matéria, do qual participaram pessoas das diversas
áreas de atuação no campo das drogas - médicos,
psiquiatras, psicólogos, professores, juízes, mem
bros do Ministério Público e da PolíciaMilitar ~, a fim
de aperfeiçoá-lo.
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação também foi feito um trabalho muito importante.
Foram 2 dias de intenso debate e houve muitas con
tribuições. O Relator teve comportamento que mere
ce sempre nosso louvor e nossos aplausos. S.Exa.
buscou agregar ao seu relatório as mais diversas con
tribuições, consistentes e fundamentadas.

Desde ontem a matéria está no plenário. Várias
sugestões e emendas foram acolhidas. Vejo que uma
das grandes preocupações diz respeito a uma notícia
improcedente, divulgada ontem pela midia brasileira,
informando à sociedade que o consumo de drogas foi
descriminalizado. Na verdade, a legislação estabele
ce tratamento mais ameno e diferenciado ao usuário.
Ela busca proteger sua saúde e defendê-lo em rela
ção ao traficante. Mas o consumo de drogas continua
sendo criminalizado, com medidas adequadas a essa
natureza criminal: advertências, medidas educativas,
prestação de serviços à comunidade, com a possibili
dade de, em não os cumprindo, aplicar medidas res
tritivas de direito e, porfim, até mesmo a detenção por
desobediência. Isso es1á muito claro no projeto.

Outra aspecto do projeto refere-se ao tráfico. O
traficante é tratado com todo rigor, com muita dureza,
firmeza, pois o crime é inafiançável, insusceptível de
graça, de indulto, enfim. Essa é a expectativa da soci
edade brasileira.

Temos de enfrentar com muita firmeza o trafi
cante, o bandido, o delinqüente, e, de alguma forma,
sem descriminalizar, oferecer tratamento diferencia
do ao consumidor, ao usuário, ao dependente. Isso
está na lei de forma muito clara, objetiva e com bas
tante segurança jurídica.

Em função disso e por termos avançado mui
to, é impossível elaborar um projeto de lei perfei
to. Se não está ótimo, deve atender ao principio
da razoabilidade.

Com tranqüilidade, podemos apresentar um
estatuto avançado à sociedade brasileira, à Justí·
ça brasileira, às polícias brasileiras, às famílias
brasileiras. É possível fazê-lo. O texto foi construí
do a muitas mãos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Obrigado, Deputado João Campos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Deputado Fernando Gabeira se manifestou, e o

fez corretamente. Estamos tentando chegar a uma
média de conhecimento. Eu era totalmente contrário a
vários dispositivos dessa legislação, mas rendo minha
homenagem ao Relator, que assimilou praticamente
95% das sugestões que havíamos encaminhado.

Quero dizer aos mais abruptos - e neste ponto
concordo com o Deputado Gabeira - que não houve
liberação nem condenação.

A princípio, tentou-se um meio termo no sentido
de tirar "prisão" do texto, mas, na verdade, se não for
cumprida nenhuma daquelas medidas, a pessoa fica
rá sujeita ao crime de desobediência. Então, não é
tão liberal como parece. Há uma sanção, um apena
mento e a possibilidade de detenção por crime de de
sobediência.

Outro grande avanço dessa lei é que o juiz de
terminará o estabelecimento de saúde que vai prestar
o tratamento especializado ao viciado, medida hoje
inexistente. Simplesmente se constata o fato, e o es
tabelecimento para tratar o viciado é a cadeia. Esse
procedimento está totalmente errado.

Temos tomado cuidados e, graças ao Relator, a
minha posição particular está mudando. Talvez em
alguns pontos eu ainda me posicione contrariamente,
mas no cômputo gerai quero destacar o grande esfor
ço do Relator de assimilar idéias e melhorar essa lei.
A lei atual- um arremedo de lei - não pode continuar
a existir, pois se trata de duas leis acerca do mesmo
assunto.

Na Lei nº 6.368, temos, por um lado, várias por
tas de saída para os traficantes e, por outro, não há
instrumentos de combate ao tráfico e ao crime organi
zado. Esses instrumentos não existem, estão sendo
criados na nova legislação.

Assim, temos de saber que a legislação se tor
nou mais branda para o usuário e muito mais dura
para o traficante. E o nosso principal problema é o trá
fico de drogas. Nisso todos concordam.

Posso dizer que o argumento para o viciado não
usar droga não é só a cadeia. Há vários argumentos.
Poderia faiar um bom tempo sobre eles, mas não po
demos fazê-lo agora. Mas, no caso da maconha, está
cientificamente comprovado que é 14 vezes mais
cancerigena do que o tabaco. No entanto, fazemos
grande campanha contra o cigarro, para que as pes
soas não tenham câncer. E uma das características
da maconha é que ela é 14 vezes mais cancerígena
do que o tabaco. Ela interfere no sistema circulatório
de modo a causar defasagens de pressão e interfere
no sistema reprodutor. Podemos utilizar vários argu-
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mentos. Quanto à cocaína, nem se fala. Ela pode ma
tar na primeira dose. Basta ocorrer uma overdose.

Sr. Presidente, sou contra o relatório.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para falar a favor, com a palavra oOeputado Givaldo
Carimbão.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado João
Paulo Cunha, Sras. e Srs. Deputados, o Plenário ou
viu 2 Deputados inscritos para falar contra, mas foram
feitas algumas ponderações e conseguiu-se chegar
ao meio termo, graças à competência e a paciência
do Relator, Deputado Paulo Pimenta, que tem acata
do as sugestões e construído textos que contemplam
todos os Deputados.

Solicito ao Plenário que analise com atenção a
matéria, que aparentemente libera a maconha no
Brasil. Deputado há 5 mandatos, sou cristão e minha
base eleitoral sempre foi dentro da Igreja. Portanto,
jamais defenderia proposta como esta se não estives
se cônscio e convicto do que estou fazendo.

Sras. e Srs. Deputados, até 1980, de cada 100
presos brasileiros, 25 estavam envolvidos com dro
gas. De 1990 a. 2003, de cada 100 presos brasileiros,
80 estavam envolvidos com drogas. É uma realidade
nacional, um problema que precisa ser enfrentado
com seriedade e competência.

Um preso custa hoje à Nação em torno de 1.200
reais por mês. Como passa em média 10 anos, ou
120 meses, na cadeia, fazendo a multiplicação, cons
tatamos que um· preso, ao cabo de sua pena, terá
custado cerca de 150 mil reais à Nação. E o mais gra
ve é que 99,9% deles saem piores do que quando en
traram. Por outro lado, há no País centenas de institu
ições que recuperam não traficantes, mas usuários
de drogas, com índices positivos em torno de 80%, a
um custo. de 400 a 500 reais por mês, ao longo de 1
ano. O Brasil vai gastar 150 mil reais com um homem,
mas não poderia g<lstar 5 mil reais para recuperá-lo?
O usuário, que pode ser recuperado, vai para a cade
ia junto com marginais, com traficantes.

Temos de ter essa compreensão. Conheço 26
fazendas, chácaras, sítios e clínicas no Brasil. Fui à
África do Sul, à índia, aos Estados Unidos, ao Cana
dá. O que há de recuperação de dependentes quími
cos é inacreditável. OSUS não bancava a recupera
ção.· Que grande avanço estamos tendo agora! Esse
pessoal terá como ser recuperado, com despesas pa
gas pelo Governo. Isso está escrito no texto.

Quantas pessoas querem ser recuperadas e
não há quem pague o tratamento? Está havendo
avanço na prevenção e recuperação.

Para encerrar, quero dizer que, na condição de
Presidente da Frente Parlamentar Antidrogas, traba
lhei durante 8 meses com a Comissão de Seguridade
Social.

Sras. e Srs. Deputados, gostaria que se pudes
se avançar um pouco mais, mas a Casa é feita de vá
rios sentimentos. Vi delegados e juízes com posição
até um pouco mais dura,· maS eles compreenderam
perfeitamente que esse é o sentimento da média. Eu,
particularmente, avançaria um pouco mais, repito.
Mas, entre o começo e o fim, a virtude está no meio.
Para mim, este projeto éa vírtude,é a média do senti
mento da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Encerrados oS encaminhamentos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa OS seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

DESTAQUE DE BANCADA PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 161 ,fi, e§ 2º do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da Emenda nº 5, de
autoria do PFL (emenda de Plenário).

Sala das Sessões,11 de fevereiro de 2004. 
Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL.

DESTAQUE. DE BANCADA PFL

Sr. Presidente,requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 161, n, e §2º do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da Emenda nº 6, de
autoria do PFL (emenda de Plenário).

Sala das Sessões,H defevereiro de 2004. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do
PFL

DESTAQUE DE. BANCADA PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 161, V, e§2º do Regimento Interno, des
taque para votação em separado do § 1º do art. 59 do
Substitutivo da CCJR ao PL. 7.134102.

Sala das 11 de fevereiro de 2004. - Moroni
Torgan, Vice-Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o substitutivo. adotado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, ressalvados os
destaques:

IIIII
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Institui o Sistema Nacional de Polí
ticas Públicas sobre Drogas - SISNAD;
prescreve medidas para prevenção do
uso indevido, atenção e reinserção so
cial de usuários e dependentes de dro
gas; estabelece normas para repressão
à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas; define crimes e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1Q Esta lei institui o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD); pres
creve medidas para prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas; estabelece normas para repres
são à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de
drogas e define crimes.

§ 1Q Para fins desta lei, consideram-se como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de ca
usar dependência, assim especificados em lei ou re
lacionados em listas atualizadas periodicamente,
pelo Poder Executivo da União.

§ 2º A regulamentação do controle e restrição
da venda e da propaganda de bebidas alcoólicas,
bem como outras medidas de política pública que
diminuam o consumo e promovam a redução dos
danos sociais e à saúde causados pelo uso preju
dicial de álcool, especialmente em grupos vulnerá
veis, como crianças e adolescentes, será objeto de
lei específica.

§ 3º A regulação da oferta das substâncias ou
dos produtos capazes de causar dependência não
previstos nos parágrafos anteriores deste artigo é ob
jeto de legislações específicas.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território na
cional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a
colheita e a exploração de vegetais e substratos
dos quais possam ser extraídas ou produzidas dro
gas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou
regulamentar.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o
plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos
no caput, exclusivamente para fins medicinais ou
científicos, em local e prazo predeterminados, me
diante fiscalização.

TíTULO 11
Do Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, in
tegrar, or\Janizar e coordenar as atividades relaciona
das com:

I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a re
inserção social de usuários e dependentes de drogas;

11 - a repressão da produção não autorizada e
do tráfico ilícito de drogas.

CAPíTULO I
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 4º São princípios do Sisnad:
I - o respeito aos direitos fundamentais da pes

soa humana, especialmente quanto à sua autonomia
e à sua liherdade;

11- c respeito à diversidade e às especificidades
populacio1ais existentes;

111 -a promoção dos valores éticos, culturais e
de cidad,mia do povo brasileiro, reconhecendo-os
como fatc res de proteção para o uso indevido de dro
gas e oubos comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacionais, de
ampla participação social, para o estabelecimento
dos fundE mentos e estratégias do Sisnad;

V -." promoção da responsabilidade comparti
lhada entie Estado e Sociedade, reconhecendo a im
portância da participação social nas atividades do
Sisnad;

VI- o reconhecimento da intersetorial idade dos
fatores ccrrelacionados com o uso indevido de dro
gas, com .~ sua produção não autorizada e o seu tráfi
co ilícito;

VII- a integ ração das estratégias nacionais e in
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de dro
gas e de repressão à sua produção não autorizada e
ao seu trifico ilícito:

VIII a articulação com os órgãos do Ministério
Público e dos Poderes legislativo e Judiciário visan
do à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar
que recorheça a interdependência e a natureza com
plementai das atividades de prevenção do uso indevi
do, atenç;io e reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas, repressão da produção não autori
zada e de tráfico ilícito de drogas:

X -''l observância do equilíbrio entre as ativida
des de pr(~venção do uso indevido, atenção e reinser-
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ção social de usuários e dependentes de drogas e de
repressão à sua produção não autorizada e ao seu
tráfico ilícito, visando garantira estabilidade e o

bem-estar social;
XI - a observância às orientações e· normas

emanadas do Conselho Nacional Antidrogas

(CONAD).
ArL5º O Sisnad .tem os seguintes objetivos:

1- contribuir para a inclusão social do cidadão, vi
sando torná-lo menos vulnerável a assumir comporta
mentos de risco para o uso indevido de drogas, seu trá
fico ilícito e outros comportamentos correlacionados;

11- promovera construção e a socialização do
conhecimento sobre drogas no País;

li' - promover a integração entre as políticas de
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção So
cial de usuários e dependentes de drogas e de re
pressão à sua produção não autorizada e ao tráfico
ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do
Poder Executivo daUnião, Distrito Federal, Estados e
Municípios;

IV - assegurar as condições para a coordena
ção, a integração e a articulação das atividades de
que trata o art. 3ºdesta lei.

CAPíTULO 11
Da Composição e da Organização do Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 6º Integram o Sisnad o conjunto de órgãos
e entidades do Poder Executivo da União, do Distri
to Federal, dos Estados e Municípios que exercem
as atividades de que tratam os incisos I e li do art. 3º
desta lei.

ArL 7º A organização do Sisnadassegura a ori
entação central e a execução descentralizada das ati
vidades realizadas em seu âmbito, nas esferas fede
ral, distrital, estadual e municipal e se constitui maté
ria definida no regulamento desta lei.

Art. 8º Compete ao Conad exercer a atribuição
de órgão superior do Sisnad.

§ 1º O Conad é composto por órgãos da Admi
nistração Pública Federal, representações da socie
dade civil e pela Secretaria Nacional Antidrogas 
SENAD, na qualidade de sua secretaria-executiva,
nos termos da legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento do Conad
são regulamentados pelo Poder Executivo.

CAPíTULO 111

Das Atribuições Específicas dos Órgãos
que compõem oSisnad

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Saú
de e de suasentidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

I .- publicar listas. atualizadas. periodicamente
das substâncias ou produtos de que trata o § 1º do
Art. 1º desta lei;

i1- baixar instruções de caráter geral ouespecífi
co sobre limitação, fiscalização é controle da produção,
do comércio e do uso das drogas referidas nesta lei;

111- adotar as providências estabelecidas no pa
rágrafo único do art. 2ºdesta lei;

IV -assegurara emissão de licença prévia pre
vista no art. 30 desta lei, pela autoridade sanitária
competente;

V - regulamentar a políticade atençãoaos usuári
os e dependentes de drogas, bem como aos seus fami
liares, junto à rede do Sistema Onicode Saúde;

VI - reglllamentarasatividades que visem à re
dução de danos e riscos sociais eà saúde, ouvido o
Conad, nos termos desta lei;

ViI- regulamentar serviços públicos e privados
que desenvolvem ações de atenção às pessoas que
fazem uso ou são dependentes de drogas e seus fa
miliares;

Viii...:.. gerir, em articulação com a Senad, o ban
co de dados das instituições de atenção à saúde e de
assistência social que atendam usuários ou depen
dentes de drogas de que trata o parágrafo único do
art. 15 desta lei.

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Edu
cação e de suas entidades vinculadas, na forma da
legislação vigente:

1- propor e implementar, em articulação com o
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direi
tos Humanos e a Senad, políticas de formação conti
nuada para os profissionais de educação nos três ní
veis de ensino que abordem a prevenção ao uso inde
vido de drogas;

II - apoiar os dirigentes das instituições de ensi
no público e privado na elaboração de projetos peda
gógicos alinhados às Diretrizes CurriCUlares Naciona
is e aos princípios de prevenção do uso indevido de
drogas, de atenção e reinserção social de usuários e
dependentes, bem como seus familiares, contidos
nesta lei.
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Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Justi
ça e de suas entidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

1- exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso 11 do art. 3º desta lei;

11 - instituir e gerenciar o sistema nacional de
dados estatísticos de repressão ao tráfico ilícito de
drogas de que trata o art. 17 desta lei;

111 - manter a Senad informada acerca dos da
dos relativos a bens móveis e imóveis, valores apre
endidos e direitos constritos em decorrência dos cri
mes capitulados nesta lei, visando à implementação
do disposto nos arts. 59 a 63 desta lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Gabinete de Segu
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na
forma da legislação vigente:

1- exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso I do art. 3º desta lei;

11- gerir o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAO).
Art. 13. No que se refere ao cumprimento desta

lei, são atribuições dos órgãos formuladores de políti
cas sociais e de suas entidades vinculadas, na forma
da legislação vigente, identificar e regulamentar rede
nacional das instituições da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que atendam usuários ou dependentes de
drogas e respectivos familiares.

Art. 14. No âmbito de suas competências, os ór
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o
Sisnad, previstos no art. 6º desta lei atentarão para:

! - o alinhamento das suas respectivas políticas
públicas setoriais ao disposto nos arts. 4º e5º desta lei;

11 - as orientações e normas emanadas do Conad;
111 - a colaboração nas atividades de prevenção

do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá
rios e dependentes de drogas; repressão da produ
ção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, ob
servado o disposto nesta lei.

CAPíTULO IV
Da Coleta, Análise e Disseminação de

Informações sobre Drogas

Art. 15. O Sisnad disporá de Observatório Brasi
leiro de Informações sobre Drogas (OBIO) gerido pela
secretaria-executiva de seu órgão superior, que reú
na e centralize informações e conhecimentos atuali
zados sobre drogas, incluindo dados de estudos, pes
quisas e levantamentos nacionais produzindo e divul
gando informações, fundamentadas cientificamente,
que contribuam para o desenvolvimento de novos co-

nhecimentos aplicados às atividades de prevenção
do uso indevido, de atenção e de reinserção social de
usuários e dependentes de drogas e para a criação
de modelos de intervenção baseados nas necessida
des específicas das diferentes populações-alvo, res
peitando suas características sócio-culturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigiloso,
fará parte do banco de dados central de que trata o
caput deste artigo, base de dados atualizada das ins
tituições de atenção à saúde ou de assistência social
que atendam usuários ou dependentes de drogas,
bem como as de ensino e pesquisa.

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas
da atenção à saúde e da assistência social, que aten
dam usuários ou dependentes de drogas devem co
municar, ao órgão competente do respectivo sistema
municipal de saúde, os casos atendidos e os óbitos
ocorridos, preservando a identidade das pessoas,
conforme orientações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema
de informações do Poder Executivo.

TíTULO 111
Das atividades de Prevenção do Uso indevido,

Atenção e Reinserção Social de Usuários
e Dependentes de Drogas

CAPíTULO I
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do
uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas
direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabi
lidade e risco e para a promoção e o fortalecimento
dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde
vido de drogas devem observar os seguintes princípi
os e diretrizes:

I - o reconhecimento do uso indevido de drogas
como fator de interferência na qualidade de vida do indiví
duo e na sua relação com a comunidade a qual pertence;

11 - a adoção de conceitos objetivos e de funda
mentação científica como forma de orientar as ações
dos serviços públicos comunitários e privados e de
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e
dos serviços que as atendem;

111- o fortalecimento da autonomia e da responsa
bilidade individual em relação ao uso indevido de drogas;

IV - o compartilhamento de responsabilidades e
a colaboração mútua com as instituições do setor pri
vado e com os diversos segmentos sociais, incluindo
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usuários e dependentes de drogas e respectivos fa
miliares, por meio do estabelecimento de parcerias;

V - a adoção de estratégias preventivas diferen
ciadas e adequadas às especificidades sócio-cultura
is das diversas populações, bem como das diferentes
drogas utilizadas;

VI - o reconhecimento do "não-uso", do "retarda
mento do uso" e da redução de riscos como resultados
desejáveis das •• atividades de natureza preventiva,
quando da definiçãodos objetivos a serem alcançados;

VII - o tratamento especial dirigido às parcelas
mais vulneráveis da população, levando em conside
ração as suas necessidadesespecíficas;

VIII- a articulação entre os serviços e organiza
ções que atuam em atividades de prevenção do uso
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e
dependentes dedrogas e respectivos familiares;

IX ~ o investimento em alternativas esportivas,
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade
de vida;

X - o estabelecimento de políticas de formação
continuada na área da prevenção do uso indevido de
drogas para profissionais de educação nos três níveis
de ensino.

XI - a implantação de projetos pedagógicos de
prevenção do uso. indevido de drogas, nas institui
ções de ensino público e privado, alinhados às Diretri
zes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos rela
cionados a drogas;

XII - a observância das orientações e normas
emanadas do Conad;

XIII- o alinhamento às diretrizes dos órgãos de
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único - As atividades de prevenção
do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao
adolescente deverão estar em consonância com as
diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Di
reitosda Criança e do Adolescente (CONANDA).

CAPíTULO 11
Das Atividades de Aténção é de Reinserção

Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao
usuário e dependente de drogas e respectivos famili
ares, para efeito desta lei, aquelas que visem à me
lhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e
dos danos associados ao uso de drogas.

Art.21. Constituem atividades de reinserção
social do usuário ou do dependente de drogas e
respectivos familiares, para efeito desta lei, aque-

las direcionadas para sua integração ou reintegração
em redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein
serção social do usuário e do dependente de drogas e
respectivos familiares devem observar os seguintes
princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de dro
gas, independentemente de quaisquer condições,
observados os direitos fundamentais da pessoa hu
mana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde e da Política Nacional deAssistência Social;

11 - a adoção de estratégias diferenciadas de
atenção e reinserção social do usuário e do depen
dente de drogas e respectivos familiares, queconsi
derem as suas peculiaridades sócio-culturais;

111 - definição de projeto terapêutico individuali
zado, orientado para a inclusão social e à redução de
riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de dro
gas e aos respectivos familiares, sempre que possí
vel, de forma multidisciplinar e por equipes multipro
fissionais;

V - observância das orientações e normas ema
nadas do Conad;

VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípi
os, desenvolverão programas de atenção ao usuário
e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes
do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no
art. 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária
adequada.

Parágrafo Único. Os serviços da rede deapoio
social ao usuário ou dependente e respectivos famili
ares, que não forem de natureza sanitária, executa
dos por comunidades terapêuticas e similares deve
rão se alinhar aos princípios dispostos no art. 22 e às
diretrizes específicas a serem regulamentadas.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão conceder benefícios às institu
ições privadas que desenvolverem programas de re
inserção no mercado de trabalho, do usuário e do de
pendente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem
fins lucrativos. com atuação nas áreas da atenção à
saúde e da assistência social, que atendam usuários
ou dependentes de drogas poderão receber recursos
do Funad, condicionados à sua disponibilidade orça
mentária e financeira.
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Art. 26. O usuário e o dependente de drogas
que, em razão da prática de infração penal, estiver
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido
a medida de segurança, tem garantidos os serviços
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo
sistema penitenciário.

CAPíTULO 111
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo pode
rão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem
como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Minis
tério Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;
1I - prestação de serviços à comunidade;
111 - medida educativa de comparecimento a

programa ou curso educativo;
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem, para seu

consumo pessoai, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de drogas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regula
mentar.

§ 2º O juiz poderá, na homologação da transa
ção penal a que se refere a lei nº 9.099, de 26 de se
tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe
ciais Criminais, ou na sentença, encaminhar o agente
para tratamento, com base em avaliação que ateste a
necessidade, em função de risco à integridade física
e emocional da própria pessoa, de sua família ou da
comunidade, realizada por profissional de saúde com
competência específica na forma da lei.

§ 3º Para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente.

§ 4º As penas previstas nos incisos 11 e 111 do caput
deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de cinco
meses.

§ 5º Em caso de reincidência, as penas previs
tas nos incisos 11 e 111 do caput deste artigo serão apli
cadas pelo prazo máximo de dez meses.

§ 6º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais ou assistenciais, hospitais, estabeleci-

mentos congêneres, públicos ou privados sem fins lu
crativos, que se ocupem, preferencialmente, da pre
venção do consumo ou da recuperação de usuários e
dependentes de drogas.

§ 7º Na hipótese de desatendimento, pelo agen
te, das condições relativas às penas a que se referem
os incisos 1I e 111 do caput deste artigo, poderá o juiz,
ouvidos o Ministério.

Público, o defensor e, se entender necessário,
profissional de saúde, submetê-lo a penas restritivas de
direITOS especificadas no art. 43 do Decreto-lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal- não
previstas no caput, que não ultrapassem três meses.

§ 8º0 juiz deixará de aplicar as penas restritivas
de direitos previstas no § 7º, caso o condenado sub
meta-se fi pena anteriormente imposta.

§ 9º O benefício previsto no § 8º somente pode
rá ser concedido uma única vez.

§ 10. O descumprimento das medidas impostas
com fundamento no § 7º sujeitará o agente às penas
do art. 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 ~. Código Penal.

§ 11. O juiz determinará ao Poder Público que
coloque à disposição do agente estabelecimento de
saúde, pi'eferencialmente ambulatorial, para trata
mento especializado.

Art. ?9. Prescrevem em dois anos a imposição e
a execuç{o das penas, observado, no tocante à inter
rupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes
do Códig() Penal.

TíTULO IV
Da n,pressão à Produção não Autorizada

e ao Tráfico Ilícito de Drogas

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 30. É indispensável a licença prévia da au
toridade competente para produzir, extrair, fabricar,
transformlr, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar,
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad
quirir, pam qualquer fim, drogas ou matéria-prima
destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.

Art. 31 . As plantações ilícitas serão imediata
mente de~;truídas pelas autoridades de polícia judiciá
ria, que recolherão quantidade suficiente para exame
pericial, óe tudo lavrando auto de levantamento das
condiçõef; encontradas, com a delimitação do local,
asseguradas as medidas necessárias para a preser
vação da prova.
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§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incine
ração, no prazo máximo de 30 dias, guardando-se as
amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo
será precedida de autorização judicial, ouvido o Mi
nistério Público, e executada pela autoridade de polí
cia judiciária competente, na presença de represen
tante do Ministério Público e da autoridade sanitária
competente, mediante auto circunstanciado e após a
perícia realizada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-ão, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
posto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no
que couber, dispensada a autorização prévia do ór
gão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243
da Constituição, de acordo com a legislação em vigor.

CAPíTULO 11
Dos Crimes

Art. 32. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem au
torização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena - reclusão de cinco a quinze anos e paga
mento de quinhentos a um mil e quinhentosdias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
1- importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad

quire, vende, expõe a venda, oferece, fornece, tem
em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ain
da que gratuitamente, sem autorização ou em desa
cordo com determinação legal ou regulamentar, ma
téria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas;

11- semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autori
zação ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, de plantas que se constituam em maté
ria-prima para a preparação de drogas;

111 - utiliza Jocal ou bem de qualquer natureza de
que tem a propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, Sem autorização ou em de
sacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso
indevido de droga:

Pena -detenção, de um a três anos, e multa de
cem a trezentos dias-multa.

§ 3º Nos delitos definidos no caput e no § 1º
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços, vedada a conversão em penas
restritivas de direitos, desde que o agente seja primá
rio, de bons antecedentes, não se dedique às ativida
des criminosas nem integre organização criminosa.

Art. 33. Fabricar, .• adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distribuir, entregara qualquer título,
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamen
te, maquinário, aparelho, instrUmento ou qualquer ob
jeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em de
sacordo corndeterminação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de três a dez anos, e paga
mento de mil e duzentos adois mil dias-multa.

Art. 34. Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes. previstos nos arts. 32 capute § 1º, e
33 desta lei.

Pena -reclusão detrêsa dez anos, e pagamen
to de setecentos a um mil e duzentos dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput
incorre quem associa-se para a prática reiterada do
crime definido no art. 35 desta lei.

Art. 35. Financiar ou custear a prática de qual
quer dos crimes previstosnOs arts, 32, .capute § 1º, e
33 desta lei:

Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e paga
mento de mil e quinhentos a quatro mil dias-multa.

Art. 36. Colaborar, como informante, com grupo,
organização ou associação. destinados à prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e §
1º, e 33 desta lei:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e paga
mento de trezentos a setecentos dias-multa.

Art. 37. Prescrever ou ministrar, culposamente,
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou
fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
pagamento de cinqüenta a duzentos dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 38. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de drogas, expondo a dano potenci
al a incolumidade de outrem:

IIIrrrTf .'
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Pena - detenção de seis meses a três anos,
além da apreensão do veículo, cassação da habilita
ção respectiva ou proibição de obtê-Ia, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade aplicada e paga
mento de duzentos a quatrocentos dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de
quatro a seis anos e de quatrocentos a seiscentos
dias-multa, se o veículo referido no caput for de
transporte coletivo de passageiros.

Art. 39. As penas previstas nos arts. 32 a 36 desta
lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou
do produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;

11 - o agente praticar o crime prevalecendo-se
de função pública ou no desempenho de missão de
educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

111 - a infração tiver sido cometida nas dependên
cias ou imediações de estabelecimentos prisionais, de
ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudan
tis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou benefi
centes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde
se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natu
reza, de serviços de tratamento de dependentes de dro
gas ou de reinserção social, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência,
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qual
quer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Fe
deração ou entre estes e o Distrito Federal;

VI ~ sua prática envolver ou visar a atingir crian
ça ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer mo
tivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendi
mento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do
crime.

Art. 40. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o pro
cesso criminal na identificação dos demais co-auto
res ou partícipes do crime e na recuperação total ou
parcial do produto do crime, no caso de condenação,
terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Art. 41. O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Códi
go Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Art. 42. Na fixação da multa a que se referem os
arts. 32 a 38, o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
41 , determinará o número de dias-multa, atribuindo a

cada um, segundo as condições econômicas dos
acusados, valor não inferior a um trinta avos nem su
perior a cinco vezes o maior salário- mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con
curso de crimes serão impostas sempre cumulativa
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em
virtude da situação econômica do acusado. conside
rá-Ias o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 43. Os crimes previstos nos arts. 32, caput
e § 1Q, e 33 a 36 desta lei são inafiançáveis e insusce
tíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade
provisória, vedada a conversão de suas penas em
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no ca
put, dar-se-á o livramento condicional após o cumpri
mento de dois terços da pena, vedada sua concessão
ao reincidente específico.

Art. 44. É isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a in
fração penal praticada, inteiramente incapaz de en
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força pericial, que este apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições re
feridas no caput, poderá determinar o juiz, na senten
ça, o seu encaminhamento para tratamento médico
adequado.

Art. 45. As penas podem ser reduzidas de um
terço a dois terços se, por força das circunstâncias
previstas no art. 44, o agente não possuía, ao tempo
da ação ou da omissão, a

plena capacidade de entender o caráter ilícito
ao fato ou de determinar-se de acordo com esse en
tendimento.

Art. 46. Na sentença condenatória, o juiz, com
base em avaliação que ateste a necessidade de en
caminhamento do agente para tratamento, realizada
por profissional de saúde com competência específi
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda,
observado o disposto no art. 26 desta lei.

CAPíTULO 111
Do Procedimento Penal

Art. 47. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal e da lei de
Execução Penal.
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§ 1º O agente de qualquer das condutas previs
tas no art. 28 desta lei, salvo se houver concurso com
os crimes previstos nos art. 32 a 36, será processado
e julgado na forma do art. 60 e seguintes da Lei na
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especais Criminais.

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28
não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor
do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo
competente ou assumir o compromisso de a ele com
parecer, lavrando-se termo circunstanciado e provi
denciando-se as requisições dos exames e perícias
necessários.

§ 3º Concluídos os procedimentos de que trata o
§ 2º deste artigo, o agente será submetido a exame
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade
de polícia judiciária entender conveniente, e em se
guida liberado.

§ 4º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena prevista
no art.· 28 desta lei, a ser especificada na proposta.

Art. 48. Tratando-se.de condutastipificadas nos
arts. 32,capute § 1º, e 33 a 36, °juiz, sempre que as
circunstâncias o recomendem, empregará os instru
mentosprotetivos de colaboradores e testemunhas
previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 49. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comu
nicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do
auto lavrado, do qual será dada vista ao órgãodo Mi
nistério Público, em vinte e quatro horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é suficiente o laudo de constatação da natureC

za e quantidade da droga, firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se re
fere o § 1º não ticará impedido de participar da elabo
ração do laudo definitivo.

Art. 50. O inquérito policial será concluído no
prazo de quinze dias, se o indiciado estiver preso, e
de trinta dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis
tério Público, mediante pedidojustificado da autorida
de de polícia judiciária.

Art. 51. Findos os prazos a que se refere o art.
50 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, reme
tendo os autos do inquérito ao juízo:

I - relatará sumariamente as circunstâncias do
fato, justificando as razões que o levaram à classifica
ção do delito, indicando a quantidade e natureza da
substância ou do produto apreendido, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação
e os antecedentes do agente; ou

11- requererá sua devolução para a realização
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á
sem prejuízo de diligências complementares:

I - necessárias ou úteis à plena elucidação do
fato, cujo resultado deverá ser encam.inhado ao juízo
competente até três dias antes da audiência de ins
trução e julgamehto;

11- necessárias ou úteis à indicação dos bens,
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que
figurem em seu nome, pujo resultado deverá ser en
caminhado aO juízo competente até três dias antes da
audiência de instrução e julgamento.

Art. 52. Em qualquertaseda persecuçãocrimi
nal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permiti
dos, além dos previstos em lei, mediante autorização
judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes
procedimentos investigatórios:

I - a infiltração por agentes de polícia, em tare
fas de investigação, constituída pelos órgãos especi
alizados pertinentes;

11 - a não-atuação policial sobre os portadores
de drogas, seus precursores químicos ou outros pro
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes de ope
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso li, a au
torização será concedida desde que sejam conheci
dos o itinerário provável e a identificação dos agentes
do delito 01.1 de colaboradores.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 53. Recebidos em juízo os autos do inquéri
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou
peças deinformação, dar-se-ávista ao Ministério PÚ
blico para, no prazo de dez dias, adotar uma das se
guintes providências:

I - requerer o arquivamento;

1m IFl
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11- requisitar as diligências que entender neces
sárias;

111 ~ oferecer denúncia, arrolar até cinco teste
munhas e requerer as demais provas que entender
pertinentes.

Art. 54. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a
notificação do acusado para oferecer defesa prévia,
por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1ºNa resposta, consistente de defesa preliminar
e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e in
vocar todas as razões de defesa, oferecer documentos
e justificações, especificar as provas que pretende pro
duzir e, até o número de cinco, arrolar testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apartado,
nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo,
o juiz nomeará defensor para oferecê-Ia em dez dias,
concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em
cinco dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo
máximo de dez dias, determinará a apresentação do
preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 55. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas infração
do disposto nos arts. 32, caput e § 1º, e 33 a 36, o juiz,
ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento
cautelar do denunciado de suas atividades, se for funci
onário público, comunicando o órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput será re
alizada dentro dos trinta dias seguintes ao recebi
mento da denúncia, salvo se determinada a realiza
ção de avaliação para atestar dependência de dro
gas, quando se realizará em noventa dias.

Art. 56. Na audiência de instrução e julgamento,
após o interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente,
ao representante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de vin
te minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogató
rio, o juiz indagará das partes se restou algum fato
para ser esclarecido, formulando as perguntas cor
respondentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 57. Encerrados os debates, proferirá o juiz
sentença de imediato, ou o fará em dez dias, orde
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havido
controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza
ou quantioade da substância ou do produto, ou sobre a
regularidade do respectivo laudo, determinará que se
proceda na forma do art. 31 , § 1º, preservando-se, para
eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público,
quando a quantidade ou valor da substância ou do
produto o indicar, precedendo a medida a elaboração
e juntada aos autos do laudo toxicológico.

Art. 58. Nos crimes previstos nos arts. 32, caput
e § 1º, e 33 a 36 desta lei, o réu não poderá apelar
sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória.

CAPíTULO IV
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação

de Bens do Acusado

Art. 59. O juiz de ofício, a requerimento do Minis
tério Públ,co ou mediante representação da autorida
de de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público,
havendo hdícios suficientes, poderá decretar, no cur
so do inquérito ou da ação penal, a apreensão e ou
tras medi :las assecuratórias relacionadas aos bens
móveis e imóveis ou valores consistentes em produ
tos dos crimes previstos nesta lei, ou que constituam
proveito éuferido com sua prática, procedendo-se na
forma do~ arts. 125 a 144 do Decreto-lei nº 3.689. de
3 de outu'xo de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 1º As medidas assecuratórias previstas neste
artigo seniO levantadas se a ação penal não for inicia
da no pra~o de 120 dias, contados da data em que fi
car conchiída a diligência.

§ 2º Provando o acusado ou terceiro interessa
do a orige m lícita do produto, bem ou valor referido no
caput, o j:Jiz determinará sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe
cido sem) comparecimento pessoal do acusado, po
dendo o juiz determinar a prática de atos necessários
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de
bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo
juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execu
ção imedi3.ta possa comprometer as investigações.

Art. 30. Não havendo prejuízo para a produção
da prova dos fatos e comprovado o interesse público
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ou social, ressalvado o disposto no art. 61, mediante
autorização do juízo competente, ouvido o Ministério
Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos
poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entida
des que atuam na prevenção do uso indevido, na
atenção e reinserção social de usuários e dependen
tes de drogas e na repressão à produção não autori
zadae ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no
interesse dessas atividades.

Pa.rágrafo único. Recaindo a autorização sobre
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará
à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de
registro e controle a expedição de certificado provisó
rio de registro e licenciamento, em favor da instituição
à qual t~nha deferido o uso, ficando esta livre do pa
gamento de multas, encargos e tributos anteriores,
até otrânsito em julgado da decisão que decretar o
seu perdimento em favor da União.

Art 61. Os veículos,. embarcações, aeronaves e
quaisquer outrosmeios de transporte, Os maquinári
os, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer na
tureza, utilizadospara a prática dos crimes definidos
nesta lei •. após a sua regular apreensão, ficarão sob
custódia da autoridade de polícia judiciária, excetua
das as armas, que serão recolhidas na forma de legis
lação.específica.

§ 1Q Gomprovado o interesse público na utiliza
ção de. qualquer dos bens mencionados neste artigo,
a autorida.de de polícia judiciária poderá deles fazer
uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de
sua conservação, mediante autorização judicial, ouvi
doo.Ministério Público.

§ 2Q Feita a apreensão a que se refere o caput, e
tendorecaído sobre dinheiro ou cheques emitidos como
ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária
quepresidir o inquéritodeverá, de imediato, requerer ao
juízo competente a intimação do Ministério Público.

§3Q Intimado, o MinistérioPúblico deverá reque
rer ao juízo, em caráter cautelar; aconversão do nume
rário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a
compensação dos cheques emitidos após a instrução
do inquérito; com cópias autênticas dos respectivos títu
los, e o depósitodas correspondentes quantias em con
ta judicial, juntando-se aos autos o. recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação pe
nai, o Ministério Público, mediante petição autônoma,
requererá ao juízo competente que, em caráter caute
lar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetu
ados aqueles que a União, por intermédio da Senad, in
dicar paraserem colocados sob.uso e custódia da auto
ridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou
militares, envolvidos nas ações deprevenção ao uso in-

devido de drogas e operações de repressão à produção
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusiva
mente no interesse dessas atividades.

§ 5Q Excluídos os bens que se houver indicado
para os fins previstos no § 4Q

, o requerimento de alie
nação deverá conter a relação •de todos os demais
bens apreendidos, coma descrição ea especificação
de cada um deles, e informações sobre quem os tem
sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6Q Requerida â alienação dos bens, a respectiva
petição será autuada em apartado, cujos autos terão
tramitação autônoma em relação aos daação penal
principal.

§ 7Q Autuado o requerimento de alienação, os
autos serão conclusos ao juiz que, verificada a pre
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para asua prática e risco de per
da de valor econômico pelo decurso do tempo, deter
minará a avaliação dos bens relacionados, cientifica
rá a Senad e intimará a União, o Ministério Público eo
interessado, este, se for o caso, por edital com prazo
de cinco dias.

§ aQ Feita a avaliação e dirimidas eventuais di
vergências sobre o respectivo laudo,. o juiz, por sen
tença, homologará o valor atribuido aos bens e deter
minará sejam alienâdosem leilão.

§ 9Q Realizado O leilão, permanecerá deposita
da em conta judicial a quantia apurada, até o final da
ação penal respectiva, quando será transferida ao
Funad, juntamente cornos valores de que trata o § 3Q

deste artigo.
§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recur

sosinterpostos contra as decisôes proferidas no cur
so do procedimento previsto neste artigo.

§ 11 . Quanto aos bens indicados na forma do §
4Q deste artigo, recaindo aautorização sobre veícu
los, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à
autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de
registro e controle a expedição de certificado provi
sório de registro e licencíamento, em favor da auto
ridade. de polícia judiciária ou órgão aos quais tenha
deferido o uso, ficando estes liVres do pagamento
de multas, encargos e tributos anteriores, até o
trânsito em julgado da decisão que decretar o seu
perdimento em favor da União.

Art. 62. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz
decidirá sobre o perdimentó do produto, bem ou valor
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§ 1Q OS valores apreendidos em decorrência dos
crimes tipificados nesta lei e.que não forám objeto de tu-
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tela cautelar, após decretado o seu perdimento em fa
vor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

§ 2º Compete à Senad a alienação dos bens apre
endidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdi
mento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 3º A Senad poderá firmar convênios de coope
ração, a fim de dar imediato cumprimento ao estabe
lecido no § 2º.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena
tória, o juiz do processo, de oficio ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder
estejam, para os fins de sua destinação nos termos
da legislação vigente.

Art. 63. AUnião, por intermédio da Senad, pode
rá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Fe
deral e com organismos orientados para a prevenção
do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção
social de usuários ou dependentes e a atuação na re
pressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas, com vistas à liberação de equipamentos e
de recursos por ela arrecadados, para a implantação
e execução de programas relacionados à questão
das drogas.

TíTULO V
Da Cooperação Internacional

Art. 64. De conformidade com os princípios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor,
e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais
relacionadas à questão das drogas, de que o Brasil é
parte, o Governo brasileiro prestará, quando solicita
do, cooperação a outros países e organismos interna
cionais e, quando necessário, dos mesmos solicitará
a colaboração, nas áreas de:

I - intercâmbio de informações sobre legisla
ções, experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de
atenção e de reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas;

11 - intercâmbio de inteligência policial sobre
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o
desvio de precursores químicos;

111- intercâmbio de informações policiais e judi
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus
precursores quimicos.

Parágrafo único. As atividades de cooperação
internacional dos órgãos governamentais brasileiros
nos planos bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores.

TíTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 65. Para fins do disposto no § 1º do art. 1º
desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lis
ta mencionada no preceito, denominam-se drogas
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precurso
ras e outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS. nº 344 de 12 de maio de 1998.

Art. 66. A liberação dos recursos previstos na
lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de
estados e do Distrito Federal, dependerá de sua ade
são e respeito às diretrizes básicas contidas nos con
vênios firmados e do fornecimento de dados neces
sários à atualização do sistema previsto no art. 17,
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão criar estímulos fiscais e ou
tros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que co
laborem na prevenção do uso indevido de drogas,
atenção e reinserção social de usuários e dependen
tes e na repressão da produção não autorizada e do
tráfico ilícito de drogas.

Art. 68. No caso de falência ou liquidação extra
judicial de empresas ou estabelecimentos hospitala
res, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim
como nos serviços de saúde que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for
necerem drogas ou de qualquer outro em que exis
tam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo
perante o qual tramite o feito:

I - determinar, imediatamente à ciência da falên
cia ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

11 - ordenar à autoridade sanitária competente a
urgente adoção das medidas necessárias ao recebi
mento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

111 - dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso 11, só
podem participar pessoas jurídicas regularmente ha
bilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação lícita a ser dada ao pro
duto a ser arrematado.
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§ 2° Ressalvada a hipótese de que trata o § 3°, o
produto não arrematado será, ato contínuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na pre
sença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do
Ministério Público.

§ 39 Figurando entre o praceado e não arrema
tadasespecialídades farmacêuticas

em condições de emprego terapêutico, ficarão
elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saú
de, que as destinará à rede pública de saúde.

Art. 69. O processo e o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 32 a 36, secaracterizado ilícito trans
nacional, são da competência da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos mu
nicípios· que não sejam sede de vara federal serão
processados e julgados na vara federal da circunscri
ção respectiva.

Art. 70. Nas comarcas em que haja vara especi
alizadapara julgamento de crimes que envolvam dro
gas, esta acumulará as atribuições de juizado especi
al criminal sobre drogas, para efeitos desta lei.

Art. 71. Sempre que conveniente ou necessário,
o juiz, de ofício, mediante representação da autorida
de depolícia judiciária, ou a requerimento do Ministé
rio Público, determinará que se proceda, nos limites
de sua jurisdição e na forma previstano § 1ºdoart. 31
à destruição de drogas em processos já encerrados.

Art. 72. Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após asuél publicação.

Art. 73. Revogam-se a lei nº 6.368, de 21 de outu
bro de 1976, ea Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota O PSB, Deputada Janete Capiberibe?

A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden
te, eu havia solicitado a palavra para me pronunciar
antes da votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No"
bre Deputada, para aquele encaminhamento é preci
so inscrever-se, e V.Exa. não estava inscrita. Os De
putados Aloysio NunesFerreira, Onyx Lorenzoni, Mo
roni Torgan,. Fernando Gabeira e Carlos Willian se
inscreveram para encaminhar contra a matéria; os
Deputados João Campos, GivaldoCarimbão e Tarci
sio Zimmermann, para falar a favor.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Então, Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para orientar
a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

:]'_llffiIll11Il1r

aproveito a oportunidade para parabenizar o Relator,
Deputado Paulo Pimenta, pelo equilíbrio demonstra
do na elaboração do parecer, e os nobres pares que
se pronunciaram após à sua leitura.

Discordo daqueles que dizem nãohaver pressa
neste momento. Há necessidade, sim, de ser votado
esse projeto que dispõe sobre a criação de políticas
públicas preventivas e curativas. para o usuário de
drogas e severamente punitivas para o traficante.

Sr. Presidente, no meu Estado, convocados
pelo Governo, alguns nobres pares desta Casa indici
aram o Presidente da Assembléia Legislativa eo Pre
sidente do Tribunal de Contas do Estado, por estarem
fazendo lavagem de dinheiro público com o.narcotrá
fico. Essa realidade tem de ser disculidanesta Casa.

O usuário menor, que fuma um pequeno cigarro
de maconha, fica anos e anos apodrecendo nas
FEBEMs. Em Brasília, anteontem à noite, um jovem
que completa,ria 18 anos ontem cometeu suicídio.

Por isso e pela neceSsidade de, após 12 anos,
dar novo tratamento a tão grave questão, o PSB é fa
vorável à matéria.

Parabenizo ainda o Deputado .Cabo Júlio pela
sua posição.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOSWILLIAN (PSC - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
momento é histórico. InSCreveram-se 2 Deputados
para falar contra a matéria, mas, na verdade, falaram
a favor, usando artifício dos partidos de Oposição
quando querem encaminhar matéria.

Sr. Presidente,Sras. eSrs.Deputados, disse o
Líder da Frente Parlamentar Evangélica que a maté
ria foi discutida com os Deputados. Não é que se es
teja faltando com. a verdade, mas esse debate não
ocorreu. O Deputado Gabo Júlio e eu,aindapela ma
nhã, estivemos discutindo uma estratégia para adiar
a votação do projeto.

Com a aprovação do projeto, as pessoas que
vendem drogas, os narcotraficantes, e as que conso
mem vão usar principalmente menores para as suas
práticas. Os adultos também não irão para a cadeia
ou sequer a uma delegada de política explicar, por
exemplo, o porte de cigarro de maconha no bolso.
Posteriormente, ele vai à presença de um juiz para
ser encaminhado a uma clínica de recuperação. Ora,
no Brasil, há milhares de picaretas, que cobram das
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pessoas altos preços e não lhes dão acompanha
mento médico nem as tratam contra a dependência.

Sr. Presidente, eu deveria usar de todos os recur
sos para impedir a votação hoje desse projeto que ape
nas ontem foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça de Redação. No entanto, em respeito aos Líde
res partidários, ao Líder da Frente Parlamentar Evangé
lica, que disse haver consenso, e em consideração prin
cipalmente a V.Exa., Sr. Presidente - esse é o último
projeto da pauta da convocação extraordinária -, vou
abrir mão do que o Regimento me faculta.

Sr. Presidente, durante o período em que fica
mos aqui reunidos, o povo pôde acompanhar o exce
lente desempenho dos Deputados Federais. Todos
cumpriram da melhor maneira possível seu papel.

Hoje, poderia pedir - mesmo sem ser Líder - ve
rificação de quorum, como, aliás, o Regimento me fa
culta, mas não vou fazê-lo, atendendo à solicitação
do Vice-Líder Professor Luizinho, que sempre traba
lhou arduamente. De toda forma, deixo registrado
meu protesto. Quero que meus filhos - um deles com
apenas um ano de idade - possam futuramente orgu
lhar-se do pai, que, na condição de Parlamentar, lu
tou contra a liberação de maconha no País.

Muito obrigado.
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PTS - DF. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de saber de V.Exa. se este projeto está vindo do
Senado ou se irá àquela Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
tornará ao Senado.

O SR. ALBERTO FRAGA - Espero em Deus
que o Senado tome juízo e não o aprove.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Antonio Carlos Siscaia?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Partido dos Trabalhadores votará favoravelmen
te ao substitutivo.

Em primeiro lugar, desejo dizer aos colegas
evangélicos que também sou cristão católico prati
cante. Jamais concordaria com qualquer projeto que
pudesse significar a liberação do uso de drogas no
País. Essa tem sido minha posição a vida toda.

O projeto em votação, de forma alguma, libera o uso
de drogas. Pela primeira vez, apresenta-se uma adequa-

da separEção entre a condição de usuário e a de de
pendentE' este vítima do narcotráfico crescente.

O a~sunto é discutido em todos os países. Encon
trou-se uma fórmula pela qual a conduta daquele que
traz a droga consigo para uso próprio não seja conside
rada crime. Não adotamos a descriminalização do uso,
muito menos estamos liberando a droga no Brasil. Esta
mos apenas aprimorando a lei, buscando a prevenção
adequada e a não-imposição de qualquer pena privativa
de liberdade ou pecuniária ao usuário.

O lugar do usuário de droga não é a cadeia. Isso
tem de ficar claro, e está consagrado no projeto. A
prevenção é a base da resolução do narcotráfico no
País, caminho lógico finalmente encontrado.

Ao contrário do que foi sustentado, aquele que for
preso com droga será levado a lugar adequado para a
lavratura do termo circunstanciado e, em seguida, ao
magistrado. Aliás, éo processo previsto na Lei nº 9.099.
Não se trata de liberação do uso da droga.

Quanto ao tráfico, a posição é rigorosa e firme.
As penas foram aumentadas, assim como será crimi
nalizado o banqueiro do narcotráfico. Trata-se de me
dida inédita e muito forte.

Cumprimento os diversos Parlamentares que
participaram da redação final do projeto, principal
mente o Deputado Paulo Pimenta, que compreendeu
e aceitou :sugestões as mais diversas, para que tivés
semos diploma legal adequado, que responde ao gra
ve problema das drogas no País.

O PTvota favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como voe. o PSDB, Deputado João Campos?
O SB. JOÃO CAMPOS (PSDB - GO. Pela or

dem. Serr revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Depvtados, reafirmo o que alguns Parlamentares
já disseram: o projeto não descriminaliza o uso de dro
gas no Pa's. Quem a está descriminalizando são alguns
setores dE. mídia. Ontem à noite vimos isso nos noticiá
rios: setor,s da imprensa disseram que a Comissão da
Casa que aprovou o anteprojeto havia descriminalizado
o uso de drogas. Tal notícia não procede.

O qlle a Casa está fazendo - e praticamente há
consenso nesse sentido, embora continue sendo cri
me o uso das drogas no Pais - é dar tratamento dife
renciado ao usuário e ao dependente.

Sou delegado de polícia e pastor. Participei das
discussões desde que o projeto chegou à Câmara dos
Deputados. Estou absolutamente convencido de que
avançamcs. Minha posição, quer como delegado, quer
como paslor, pai de família e cidadão, sempre foi a fa
vor da crirninalização do uso da droga no País. Avança-



Fevereiro de 2004

JIlII..IliIr.c:~.,-_.....l...J..l.Ll .._l__

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05859

mos especialmente quanto ao tratamento do depen
dente da droga, assegurando-lhe que o Poder Público
lhe dará o devido tratamento e de forma gratuita. Ampli
amos a ação judicial no sentido de garantir a assistência
ao usuário e ao dependente. Enfim, avançamos bastan
te com relação ao tráfico de drogas e ao traficante,
aquele que recruta omenor abandonado desassistido,
o filho da família desagregada para servir de "mulâ', de
"avião" ao tráfico de drogas.

Avançamos, repito .. O crime passou a ser inafi
ançável e insusceptível de graça ede indulto. A polí
cia pode fazer infiltração. Foi introduzido o instituto da
não-autuação por parte da polícia, para alcançar um
grupo maior da organização criminosa no tráfico de
drogas. E, como bem disse o Deputado Antonio Car
los Biscaia, a legislação passou a alcançar o banquei
ro do tráfico de drogas.

A legislação prevê ainda a possibilidade de con
cessão de incentivos fiscais para aqueles que vierem
a contribuír financeiramente com apolítica de preven
ção das drogas no País. Não se trata de legislação
perfeita. Não há: Parlamento que elabore e edite legis
laçãoperfeita, mas avançamos muito. Avançamos in
clusive com referência aos prazospara investigação
do tráfico de drogas. Esta é averdade.

Estou. absolutamente confiante em relação aos
efeitos positivos doprojeto.

Pelas razões expostas, o PSDB vota favoravel
mente ao substitutivo.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 19

Vice-Presidente.

O SR. JOÃO FONTES -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, im
portante evento está sendo realizado no Salão Nobre
desta Casa, para o qual convido os Srs. Parlamenta
res: o lançamento da Frente Parlamentar pela Univer
sidade Pública Gratuita.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
de repor algumas coisas a seus devidos lugares. Em
primeiro lugar, oque o projeto está fazendo com rela
ção ao usuário e ao viciado já é prática comum na
Justiça - é o que chamamos de Justiça terapêutica. E

esSa prática já está se verificando em vários Estados.
O Judiciário não manda usuários e dependentes para
a cadeia, mas, sim, os condena à prestação de servi
ços e os priva de certos direitos.

Não sei por que todo esse clamor, pois, mesmo
com alei defasada, se está fazendo justiça. No caso,
estamos somente munipdo a Justiça de instrumentos
legais para continuaragindo da forma como já o faz.

Não sei por que alguns Parlamentares não con
seguem entender que avançamos muito nesse proje
to de lei relativamente à repressão ao tráfico. O trafi
cante ficará feliz? Não. O crime organizado muito me
nos, porque estamos criando instrumentos de comba
te de que hoje não dispomos e que nos possibilitarão,
entreoutras medidas, apenar ofinancista do crime or
ganizado,. além de aplicar-lhe multa.

Portanto, não vamos falar'-como muitas vezes
o fazemos - sem conhecimento. Se, por um lado, es
tamos adequandoálei à chamada Justiça terapêutica
~ muitos não gostamdesseterrno, mas é exatamente
o que se faz --, por oUtro, estamos endurecendo o tra
tamento dispensado .aos traficantes. e. dando instru
mentos ao Poder Púplico para agir contra o crime or
ganizado, o financista, enfirn, o cabeçada organiza
ção. Vamos entender isso de urna vez por todas!

Esse projeto. não está sendo discutida agora,
nos últimos dias, mas desde o início de 2002, quando
se criou a Comissão EspecialdéSegurança Pública,
em razão da morte do Prefeito Celso Dan.iel. Adiscus
são da matéria continuou no Senado.e retornoll à Câ
mara, tendo passado pelas Comissões de Segurança
e de Constituição e Justiça. Portanto, está sendo ob
jeto de debate há muito tempo.

Como disse o Deputado João Campos, não é
uma legislação perfeita, mas, sem dúvida, é o melhor
instrurnento que podemos ter para o combate ao cri
me organizado, cujos integrantes vão chorar quando
essa lei for sancionadReentrar em prática.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PFL vota "sim".

Comovota o PMDB, DeputadoJefferson Campos?
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
há crime sem lei anterior queo defina. A finalidade da lei
é incutir temor naqueles que podem vir a ser punidos
por ela. Hoje há ainda um freio social: o temor que sente
o adolescente ou o adulto que usa a droga - e não esta
mOs falando só da maconha, mas de cocaína, heroína,
ecstasy e outras -, de ser apenado.

Os que trabalhamos na. recuperação de droga
dependentes sabemos disso. Hoje, o magistrado já
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tem autoridade para encaminhar o drogadependente,
o usuário de drogas, para unidades de recuperação.
O que estamos fazendo, na realidade, no meu enten
dimento - e não estou falando em nome do PMDB-,
é a descriminalização, sim, porque haverá na cabeça
daqueles que fazem uso de drogas a idéia de que não
poderão ser punidos. Até as autoridade hoje incumbi
das da repressão também perderão a motivação para
o cumprimento do seu dever, porque saberão que
não haverá pena para aquela prática.

Atendendo, como disse o Deputado Carlos Wil
lian, ao pedido do nobre Vice-Líder Professor Luizi
nho, que muito se empenha nas votações em plená
rio, também não vou pedir verificação, mas quero dei
xar registrado meu voto contrario a esse projeto.

As políticas sociais empreendidas não têm sido
eficientes. O Ministério da Saúde tem distribuído até
cachimbo para uso do crack, a famosa "marica".

O projeto é nocivo aos adolescentes, à nossa ju
ventude. Apesar de reconhecer o avanço que o proje
to encerra em relação ao trato com os traficantes, que
vão ter a punição que merecem, meu voto é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pes
soalmente, o Deputado Jefferson Campos vota contra.

Como vota o PMDB?
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB comunga da fundamentação exposta pelo com
panheiro Moroni Torgan. De fato, não há descriminaii
zação, apenas mudança de critérios para atribuição de
pena, os quais serão objeto de avaliação pelo juiz que
irá aplicar a sanção. Uso de droga continua a ser crimi
nalizado, apenas com punição diferenciada.

O PMDB encaminha favoravelmente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Como vota o PDl?
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, o PDT reconhece a importância do projeto e deixa
claro que existe, sim, mudança de paradigma. Não há
descriminalização, mas distinção entre usuário de dro
gas e traficante, aquele que se utiliza desse meio ilícito
para enriquecer. São duas situações bem diferentes.

Cabe destacar, Sr. Presidente, que os arts. 10 e
12 do projeto atribuem responsabilidade ao Ministério
da Saúde para fazer a prevenção, o acompanhamento,
o diagnóstico e a reabilitação dos usuários de drogas.

Assim sendo, se, de um lado, existe a clara distin
ção entre quem é usuário e quem comete atos ilícitos, de
outro, existe a previsão de políticas nas áreas de educa
ção e saúde capazes de realizar a prevenção que todos

esperamos. Há, portanto, um avanço também nesse
sentido, resultado de mais de 12 anos de debates em vá
rias convenções nacionais e internacionais.

Esclareço, por fim, que a lei sozinha não terá
efeitos positivos se no País não combatermos a lava
gem do dinheiro, prática que permanece oxigenando
o tecido social apodrecido pelo tráfico de drogas e
comprornetendo a juventude brasileira.

Por essa razão, o PDl vai votar favoravelmente.

o Sr. Inocêncio Oliveira, 11l Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu
ero aproveitar a oportunidade, Deputado Dr. Hélio,
para parabenizar V.Exa. por assumir a Liderança do
PDT, partido de tradicionalmente comprometido com
a democracia e a reconstrução do nosso País.

Quero também dar um grande abraço no Deputado
Neiva Moreira, que deixa a Liderança, a que muito honrou
e através da qual deu grande visibilidade ao partido.

Parabéns pela assunção à Liderança do PDT,
Deputado Dr. Hélio. Faço votos de que V. Exa. seja fe
liz em sua nova função, exercendo-a com a mesma
maestria do Deputado Neiva Moreira.

Como vota o PRONA?
O SR. ENÉAS (PRONA- SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente e dernais colegas
que nos ouvem, a nossa posição é contrária. Vamos
explicar rapidamente o porquê. Ao ler o art. 28, que
define os crimes e as penas, percebemos que a se
qüência compreensiva de advertência, prestação de
serviços e medida educativa vai soar, sem dúvida, pe
los meios de comunicação - como já começou a ocor
rer - como mais uma atitude permissiva. E a nós, que
remos crer, e também aos Deputados que nos prece
deram, a aprovação vai soar de forma extremamente
perigosa. Imaginem um policial, corn formação rude,
em sua viatura, ao flagrar um indivíduo fumando ma
conha, dizendo: "Dá. um pito aqui".

Enfim, vão ser criadas situações - e nós apenas
estamos advertindo esta Casa, pois sabemos que já está
decidido - extremamente perigosas para a sociedade.

O jovem, de uma forma ou de outra, sabe que é
crime. Seria estultice dizer que se retirou o caráter ilí
cito da prática. Não estamos dizendo isso. Mas a ma
neira como a questão foi abordada parece não ser
adequada, inclusive quanto ao texto do art. 47, cujo
teor diz que de forma alguma o indivíduo poderá ser
detido. Isso tudo - repito - vai soar como estímulo e
será perigosíssimo.
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Medidas permissivas já vêm sendo adotadas
por esta Casa no que concerne, por exemplo, ao
aplauso à atividade homossexual, ao apoio a uma sé
rie de atitudes que sem dúvida não têm a aprovação
da maioria da sociedade.

Os meios de comunicação, Sr. Presidente, vão
esparramar para a sociedade a informação de que, a
partir de agora, está liberado o uso de entorpecentes.
Sabemos que não é assim, por isso que alertamos a
sociedade para o perigo que se está constituindo em
razão do acordo estabelecido.

O PRONA, portanto, respeitando a atitude to
mada em relação aos traficantes, é claro, vota contra
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota favoravelmente à proposta, pois entende que hou
ve grande avanço nestes 12 anos de discussão.

Compreendemos os riscos que corremos por não
haver legislação que prevenisse o uso e combatesse o
tráfico de drogas. Vamos aperfeiçoar a legislação na
medida em que for necessário, em decorrência da von
tade da sociedade e da mudança dos costumes.

Quero agradecer ao Deputado Marcelo Ortiz o
estímulo - S.Exa. sempre nos estimula muito.

Sr. Presidente, recebi otelefonema de uma mãe
pedindo que aprovemos a matéria. É preciso haver
prevenção, porque o problema está atingindo todos,
principalmente as pessoas mais. pobres.

Temos de nos voltar também para 2 importantes
aspectos: o do alcoolismo, que toma proporções epi
dêmicas, e o da lavagem de dinheiro, cujo combate
pode efetivamente inibir o tráfico.

O PPS vai votar favoravelmente à proposta, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota favoravelmente.

Tendo exercido a advocacia, tenho grande sa
tisfação em ver, neste momento, um divisor de águas
bem delineado. É abrandada a punição para o vicia
do, o usuário, e fortalecida para aque.le que pratica o
tráfico de drogas.

A única preocupação do Partido Verde é com o
registro da ocorrência, que não será efetivado. Será
preciso haver regulamentação, caso o Senado não
leve esse aspecto em consideração. Quando há pri-

são em flagrante, há registro na delegacia de polícia.
Conduzir alguém que está fumando maconha ou con
sumindo droga diretamente ao Judiciário não permite
registro do fato e, não havendo registro, não haverá
reincidência.

No entanto, uma vez que houve avanço, o Parti
do Verde vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSC, Deputado Cabo Júlio?

O SR. CABO JÚLIO (PSC-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, preciso
prestar rápido esclarecimento. Recebi algumas liga
ções de pessoas do meu Estado, a última delas foi do
Coronel Jefferson, que me perguntou: . ''Deputado, fi

partir da aprovação dessa lei, não vamos mais poder
prender ninguem que estáusando drogas"?

É preciso ler o texto calmamente. O art. 47 esta
beleceque, tratando-se..de conduta prevista no art. 28
uso de drogas ~, não se. imporá prisão em flagrante. O
entendimento é o de que não.haverá prisão, mas não é
isso que quer dizer o texto. Aquele que usa drogas na
porta da escola ou onde quer que seja, deverá serime
diatamente encaminhado ao juízo competente.

É bom que fique claro que não deixaremos de
efetuar prisões. Na sua essência, a lei apresenta al
ternativa à prisão..o cidadão será obrigado a se tratar
ou a prestar serviços sociais,. e alei prevê prisão no
caso de desobediência.

Quanto ao ponto que está assustando a socie
dade eo sistema policial, deixo claro que o policial en
caminhará o cidadão ao juízo em vez de conduzi-lo à
delegacia, a fim de autuá-lo em flagrante. A lei quer
tratar de forma desigual pessoas diferentes.

Sr. Presidente, o PSC encaminha0 voto "sim".
O SR. JAMIL MURAD (pedoB - SP. Pela or

dem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente,Depu
tado João Paulo Cunha., a bancada do PCdoB regis
tra seu voto favorável.

O SR. NELSON MEURER (PP.- PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Progressista entende que se trata de importante
projeto. Por isso, votará favoravelmente.

O SR. CORONEL ALVES. (BJocolPL - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto é
mais um instrumento para aperfeiçoar a sociedade. A
lei pode e deve sempre ser melhorada de acordo com
a sociedade em que vivemos.

Com o objetivo de combater o crime, a lei dá
oportunidade ao Estado de incorporar os bens dos
traficantes ao patrimônio da· União. E o projeto tem
cunho social, porque afasta a possibilidade de o cida-
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dão que por algum motivo consome drogas ser trata
do como bandido.

O que interessa a nós, que defendemos a segu
rança pública nesta Casa, é a oportunidade de atingir
o grande traficante, porque aquele que está na porta
da escola, na verdade, é apenas a ponta da questão.
Queremos chegar ao que está submerso.

Por isso, Sr. Presidente, o PL acredita que há
avanço e vota ;'sim" a mais um instrumento de defesa
da sociedade.

O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, emi
nentes colegas Deputados, a importância dessa lei é
o avanço conseguido. Embora os moralistas de plan
tão e os conservadores mais acirrados estejam cui
dando do que dizem aqui principalmente os católicos
e os evangélicos, cremos que o art. 28 é bem claro.
Com a não-obediência às sanções previstas no art.
28, o usuário cai no § 10 e infringe o Código Penal.

Importante ressaltar que, comparativamente a
um país onde o Poder Público distribui cachimbo para
se fumar crack, seringa para se injetar droga nas vei
as e tantas outras coisas, o projeto representa avan
ço, é um instrumento que se dá aos órgãos públicos.

O PTB vota a favor. Sr. Presidente.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito este momento para parabenizar V.Exa. e a
Mesa da Casa pelo trabalho realizado durante a con
vocação extraordinária. Parabenizo também cada
Parlamentar que, neste plenário, atendeu aos ansei
os de nosso País ao votar um conjunto de matérias
durante o recesso. O Presidente teve de convocar o
Congresso Nacional, mesmo havendo posição con
trária da Câmara dos Deputados.

Propusemo-nos a trabalhar pelo bem do Pais e
o fizemos de forma maravilhosa. Votamos os projetos
de lei sobre biossegurança e reorganização do setor
elétrico. Hoje estamos votando proposição que pena
liza o traficante de drogas e estabelece pena diferen
ciada para o usuário. Votamos também inúmeras ma
térias de máxima importância para o Brasil, a exem
plo da relativa à frota para a pesca oceânica e aos
aposentados e deficientes.

A Câmara dos Deputados está à altura do seu
povo. E, ao votarmos esse projeto, encerraremos a
convocação extraordinária com chave de ouro.

Vamos votar "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Professor Luizinho, V.Exa. teve papel funda-

mental en I praticamente todas as votações. Parabéns
a V.Exa.

O SI~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação c substitutivo.

O s~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deplltados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Aprovado o substitutivo adotado pela Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação, estão preju
dicados as demais proposições: o Projeto de Lei nº
7.134, de 2002) (proposição inicial); e o Projeto de Lei
nº 6.108 ele 2002, apensado.

O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vá
rios Deputados pediram a palavra para registrar o
voto na votação anterior. Anotei os nomes e, assim
que concluirmos a votação, concederei a palavra aos
Deputados Rubinelli, Jefferson Campos, Takayama,
Alberto Fraga, Almeida de Jesus, Jair Bolsonaro e
Almerinda de Carvalho.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa.'a palavra.

O S:t CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or
dem. Sen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu tam
bém gostaria de deixar registrado o meu voto contrário.

a SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
V. Exa. quiser, também terá o direito de justificar o voto.

a SR. CARLOS WILLlAN - Agradeço a V.Exa.
o deferim~nto.

O Si-=!. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação as Emendas de Plenário nºs 2, 3 e 7, com pa
recer fav(,rável:

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2

Dê-~e ao art. 2º do Substitutivo a seguinte redação:

"Art. 2º Ficam proibidas, em todo o ter
ri-ório nacional, as drogas, bem como o
pantio, a cultura, a colheita e a exploração
d~ vegetais e substratos dos quais possam
S'7r extraídas ou produzidas drogas, ressal
vdda a hipótese de autorização legal ou re
g)lamentar, bem como o que estabelece a
Convenção de Viena, das Nações Unidas,
subre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a
rf,speito de plantas de uso estritamente ritu
aístico-religioso.

Parágrafo único - Pode a União autori
Zilr o plantio, a cultura e a colheita dos ve
g.3tais referidos no caput, exclusivamente
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para fins medicinais ou científicos, em local
e prazo predeterminados, mediante fiscali
zação, respeitadas as ressalvas supramen
cionadas.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 3

Acrescente-se no Título VII - DAS
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, do.Substitutivo do
Relator ao PL N9 7.134/02 um novo artigo com a se
guinte redação:

"Art .... A União poderá celebrar convê
nios com os Estados visando à prevenção e
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido
de substância entorpecente ou que determi
ne dependência física ou psíquica."

EMENDANº7

Art.59 .
§ 1º .Decretadas quaisquer das medi

das previstas nesse artigo, o juiz facultará
ao acusado que, no prazo de cinco dias,
apresente ou requeira a produção de provas
acerca da origem lícita do produto, bem ou
valor objeto da decisão.

§2º. Provada a origem lícita do pro
duto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua
liberação;

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que as a.provam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação as Emendas de Plenário nºs 1 e 4, com pare
cer contrário:

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nº 01

AO PROJETO DE LEI Nº 7.134, DE 2002

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei regula as atividades, as ações e
operações relacionadas ao controle, à prevenção e
repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido, e à produ
ção não autorizada de substâncias ou produtos que
causem dependência física ou psíquica, bem como
as medidas de tratamento, recuperação e reinserção
social do usuário e dependente.

Parágrafo único. Consideram-se capazes de
causar dependência física ou psíquica, para os fins
desta Lei, aquelas substâncias ou produtos que as
sim forem especificados em lei ou relacionados, em
listas atualizadas periodicamente, pelo órgão compe
tente do Ministério da Saúde.

Art. 29 É dever.detodas as pessoas, físicas ou
jurídicas, nacionaisou estrangeiras com domicílio ou
sede no País, colaborar na prevenção da produção,
do tráfico ou uso indevidos de substâncias ou produ
tos que causem dependência física ou psíquica.

§ 1º A pessoa jurídica que, injustificadamente,
negar-se a colaborar com os preceitos desta Lei terá
imediatamente suspensos ou indeferidos auxílios ou
subvenções, ou autorização de funcionamento, pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, e suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações, sob
pena de responsabilidade daautoridadeconcedente.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios criarão estímulos fiscais e outros, destina
dos às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem na
prevenção da produção, do tráfico e do uso de subs
tâncias ou produtos que causem dependência física
ou psíquica.

Art. 3º Fica instituído o Sistema Nacional Anti
drogas (SISNAD), constituído pelo conjunto de ór
gãos que exercem, nos âmbitos federal, estadual,
distrital e municipal, atividades relacionadas com:

I - a prevenção do uso indevido, o tratamento,
a recuperação ea reinserção social de usuários de
substâncias ou produtos que causem dependênciafí
sica ou psíquica:

11- a repressão ao uso indevido, a prevenção
e a repressão do tráfico ilícito e da produção não au
torizada de substâncias ou produtos que causem de
pendência física ou psíquica.

§ 1º O sistema de que trata este artigo é formal
mente estruturado por decreto do Poder Executivo,
que dispõe sobre os mecanismos de coordenação e
controle globais de atividades, e. sobre os mecanis
mos de coordenação e controle incluídos especifica
mente nas áreas de atuação dos governos federal,
estaduais e municipais.

§2º Fica instituído, no âmbito e sob a coordena
ção do Departamento de Polícia Federal, o Banco de
Dados Estatísticos de Repressão a Entorpecentes,
sistema informatizado e integrado em rede nacional.

§ 3ºFica instituído ainda, no âmbito e sob a
coordenação da Secretaria Nacional Antidrogas,
o Observatório Brasileiro de Informações sobre
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Drogas (0810), com vistas a reunir, continuada
mente, conhecimentos atualizados sobre subs
tâncias ou produtos que causem dependência fí
sica ou psíquica e as características do seu uso
pela população brasileira, para fundamentar o de
senvolvimento de programas e intervenções diri
gidas à redução de demanda.

§ 4º O Departamento de Polícia Federal, utili
zando-se do sistema a que alude o § 2º deste artigo,
manterá a Secretaria Nacional Antidrogas- SENAD
informada acerca dos dados relativos a bens, valores
apreendidos e direitos constritos em decorrência dos
crimes capitulados nesta Lei, visando à implementa
ção do disposto no § 2º do art. 4º.

Art. 4º É facultado à União celebrar convênios
com os Estados, com o Distrito Federal e com os Mu
nicípios, e com entidades públicas e privadas, além
de organismos estrangeiros, visando à prevenção, ao
tratamento, à fiscalização, ao controle, à repressão
ao tráfico e ao uso indevido de substâncias ou produ
tos capazes de causar dependência física ou psíqui
ca, observado, quanto aos recursos financeiros e or
çamentários, o disposto no art. 55.

§ 1ºEntre as medidas de prevenção, incluem-se
capacitação e consultoria, abrangendo todos os pro
fissionais que atuam nas áreas de educação, saúde,
assistência social e judiciária, bem como realização
de pesquisa sobre o consumo de drogas lícitas e ilíci
tas e seus impactos sobre o indivíduo e a sociedade.

§ 2º A liberação dos recursos previstos na Lei nº
7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Esta
dos e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e
respeito às diretrizes básicas dos convênios e do for
necimento, pelas respectivas polícias judiciárias, de
dados necessários à atualização do sistema previsto
no § 2º do art. 3º.

§ 3º Os programas de atendimento direto à po
pulação (saúde, educação e assistência social) de
vem executar obrigatoriamente, dentro de suas com
petências, projetos de prevenção.

Art. 59 As autoridades sanitárias, judiciárias, po
liciais e alfandegárias organizarão e manterão esta
tísticas, registros e demais informes das respectivas
atividades relacionadas com a prevenção, a fiscaliza
ção, o controle e a repressão de que trata esta Lei, e
remetê-Ios-ão. mensalmente. à Secretaria Nacional
Antidrogas (SENAD), que os consolidará, difundin
do-os entre os órgãos do Sisnad.

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Nacional
Antidrogas (CONAD) aprovar os relatórios globais e

anuais e remetê-los ao órgão internacional de contro
le de entorpecentes.

Art. 6º É facultado à SENAD, ao Ministério Públi
co, aos órgãos de defesa do consumidor e às autori
dades policiais requisitar às autoridades sanitárias a
realização de inspeção em empresas industriais e co
merciais, estabelecimentos hospitalares, de pesqui
sa, de ensino, ou congêneres, assim como nos servi
ços médicos e farmacêuticos que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for
necerem substâncias ou produtos que causem de
pendência física ou psíquica.

Parágrafo único. A autoridade requisitante pode
designar técnicos especializados para assistir à ins
peção, bem como comparecer pessoalmente à sua
realização.

Art. 7º No caso de falência ou liquidação ex
trajudicial de empresas ou estabelecimentos refe
ridos no art. 6º, ou de qualquer outro em que exis
tam substâncias ou produtos que causem depen
dência física ou psíquica, incumbe ao juízo peran
te o qual tramite o feito:

1- determinar, imediatamente à ciência da falência
ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

11 - ordenar à autoridade sanitária designada
em lei a urgente adoção das medidas necessárias ao
recebimento e guarda, em depósito, das substâncias
ou dos produtos capazes de causar dependência físi
ca ou psíquica arrecadados;

111 ~ dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso 11, só
podem participar pessoas jurídicas regularmente ha
bilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica
que comprovem a destinação lícita a ser dada ao pro
duto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese deque trata o § 3º, o
produto não arrematado será, ato contínuo à hasta
pública, destruído pela autoridade sanitária, na pre
sença dos Conselhos Estaduais de Entorpecentes e
do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arre
matadas especialidades farmacêuticas em condições
de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob
a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à
rede pública de saúde.
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CAPíTULO 11
Da Prevenção, da Erradicação e

do Tratamento

SEÇÃO I

Da Prevenção e da Erradicação

Art. 8º São proibidos em todo o território nacio
nal as substâncias ou os produtos que causem de
pendência física ou psíquica, bem corno o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de vegetais.e subs
tratos que as contenham, ressalvada a hipótese de
autorização legal ou regulamentar.

§ 1º Compete ao Ministério da Saúde, além do
previsto no parágrafo único do art. 1º, baixar instruções
de caráter geral ou específico sobre limitação, fiscaliza
ção e controle da fabricação, do comércio e do uso das
substâncias ou produtos referidos nesta Lei.

§ 2º Exclusivamente para fins medicinais ou ci
entíficos, pode o Ministério da Saúde autorizar o
plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos
no caput, em local e prazo predeterminados, medi
ante fiscalização, sujeitando-se o ato a cassação, a
qualquer tempo, pelo mesmo órgão daquele Ministé
rio, ou por outro de maior hierarquia.

§ 3º As plantações ilícitas serão imediatamente
destruídas pelas· autoridades policiais, que recolhe
rão quantidade sufici.ente. para exame pericial, de
tudo lavrando auto circunstanciado de incineração,
asseguradas as medidas necessárias para a preser
vação da prova.

§ 4º A destruição de substâncias ou produtos que
causem dependência física ou psíquica far-se-á por inci
neração, no prazo máximo de 30 dias, guardando-se as
amostras necessárias à preservação da prova.

§ 5º A incineração prevista no § 4º será precedi
da de autorização judicial, ouvido o Ministério Públi
co, e executada pelo delegado de polícia, na presen
ça de representante do Ministério Público e da autori
dade sanitária, mediante autocírcunstanciado e após
a perícia realizada no local da incineração.

§ 6º Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-ão, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
posto no Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no
que couber, dispensada a autorização prévia do ór
gão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).

§ 7º As glebas cultivadas com plantações ilícitas
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243
da Constituição, de acordo com a legislação em vigor.

§ 8º Serão inci.nerados ou inutilizados, na forma
do § 4º, os produtos fumígeros ou alcoólicos apreen
didos por estarem sendo objeto do crime. de contra
bando ou descaminho.

Art. gº É indispensável a licença prévia da auto
ridade sanitária para produzir, extrair, fabricar, trans
formar, preparar., possuir, manterem depósito, impor
tar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor,
oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir,
para qualquerfim, substâncias ou produtos que cau
sem dependência física ou psíquica, oumatéria-pri
ma destinada à suapreparação,obsentadasas de
mais exigências legais.

Parágrafo único. É dispensada a exigência pre
vista neste artigo para a aquisição de medicamentos,
mediante prescrição médica, de acordo COm os pre
ceitos legais.e regulamentares.

Art. 10. As medidas de prevenção serão pauta
das por diretriiesestabelecidas pelo Conselho Nacio
nal Antidrogas, buscando:

1- desenvolver nq indivíduo.valores morais, éti
cos e espirituais visando sua qualidadede vida;

11 - dar ênfase à unidade familiar enaltecendo a
afetividade entre seus membros eo fortalecimento da
relação entre pais e .filhos;

111- mobilizar pais, educadores, policiais, milita
res, líderes relígiosos, empresariais e comunitários,
para apoio efetivo e o engajamento em atividades
preventivas, promovendo a capacitação e a multipli
cação do conhecimento;

IV - promover a redução de comportamentos
delinqüentes em crianças, adolescentes e adultos as
sociados ao uso de drogas;

V - desenvolverhabilidades,em crianças e ado
lescentes, tais como a capacidade de tomar deci
sões, de solucionar problemas, de resistir a pressões
do meio social· e habilidades de comunicação inter
pessoal, que efetivamente reduzam o risco de ocor
rência do uso indevido de drogas.

Art. 11. Os dirigentes de estabelecimentos públi
co ou privado que atuam com crianças, adolescentes
e adultos nas áreas de ensino e educação, saúde, as
sistência social, justiça, milítar, policial, entidades so
ciais, culturais, recreativas, esportivas, beneficentes
e religiosas, adotarão, no .âmbito de suas responsabi
lidades, todas as medidas necessárias à prevenção
ao tráfico e ao uso de substâncias ou produtos que
causem dependência fisica ou psíquica, nos recintos
ou imediações de suas atividades.
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§ 1º São medidas de prevenção referidas no
caput as que visem, entre outros objetivos, aos se
guintes:

I - Implantar e implementar atividades esporti
vas, artísticas e culturais em espaços adequados,
com acompanhamento contínuo e sistemático;

11- Promover cursos, debates, seminários e fó
runs ligados a promoção da saúde integral do indiví
duo, da ética e da cidadania;

111 - Manter nos estabelecimentos serviços de
apoio e orientação dirigidos a funcionários e seus fa
miliares;

IV - Promover campanhas de prevenção de
acordo com a população-alvo, respeitadas as carac
terísticas e as peculiaridades dos diversos segmen
tos populacionais.

§ 2º A não observância do disposto neste artigo
implicará na responsabilidade penal e administrativa
dos referidos dirigentes.

Art. 12. O Ministério da Educação, o Ministério
da Saúde, a SENAD e a Secretaria de Estado de Edu
cação e as universidades públicas e privadas ofere
cerão cursos de formação continuada na área de pre
venção às drogas para os profissionais de educação
nos três níveis de ensino.

§ 1º Cabe aos dirigentes de instituições de ensi
no público e privado estimular permanentemente a
participação do corpo docente, discente e funcionári
os, bem como pais e responsáveis nos cursos, semi
nário e debates sobre as questões relacionadas às
drogas.

§ 2º Incluir na grade curricular do ensino funda
mentai, médio e superior matéria específica sobre as
substâncias que provoquem dependência física ou
psíquica e as conseqüências de sua utilização.

§ 3º Incluir no projeto pedagógico das escolas
dos Temas Transversais previstos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, de forma contextualizada,
contínua, sistemática, abrangente e integrada, em to
das as áreas do conhecimento, de acordo com as di
ferentes realidades locais e regionais.

§ 4º Compete aos dirigentes formular procedi
mento de encaminhamento dos profissionais e/ou
alunos usuários e/ou dependentes de drogas para
instituições de tratamento.

Art. 13. Cria-se sistema de controle da venda do
álcool, havendo necessidade de autorização do Po
der Público para sua comercialização.

§ 1ºConsideram-se bebidas alcoólicas, para os
fins deste artigo, aquelas a partir de três graus de teor
alcoólico, conforme a escala Gay-Lussac.

§ 2º Integrarão o sistema referido no caput, gru
pos constituidos nas comunidades e fiscalizados pe
los órgãos competentes.

§ 3º É proibida a venda de bebidas alcoólicas em
postos de 3.bastecimento de combustíveis, sujeitando-se
os transgr:lssores à suspensão temporária de sua licen
ça ou, na'eincidência, cassação da mesma.

Art. 14. É proibida a veiculação de propagandas
que incertivem a associação do uso do álcool e ou
tras subs:âncias que causem dependência física e
psíquica, com aumento da aceitação social, virilidade,
sensualidade, aumento de diversão, entre outros es
tereótipos.

SEÇÃO 11
Do Tratamento

Art. 15. O dependente ou o usuário de substân
cias ou produtos que causem dependência física ou
psíquica, relacionados pelo Ministério da Saúde, fica
sujeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção.

Art. 16. As redes dos serviços de saúde da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios desenvolverão programas de tratamento do
usuário de substâncias ou produtos que causem de
pendência física ou psíquica, obrigatória a previsão
orçamentária adequada.

§ 1º O tratamento do dependente ou do usuário
será feito, sempre que possível, de forma multiprofis
sional e c)m a assistência de sua família.

§ 2º Cabe ao Ministério da Saúde e à CONAD
regulamentar as ações que visem à redução de da
nos sociais e à saúde, nos termos desta lei.

§ 3º As empresas privadas que desenvolverem
programas de reinserção no mercado de trabalho do
dependerte ou usuário de substâncias ou produtos
que causom dependência física ou psíquica, encami
nhados por órgão oficial, poderão receber benefícios
a serem criados pela União, pelos Estados, pelo Dis
trito Federal e pelos Municípios.

§ 4º Os estabelecimentos de saúde ou qualquer
instituiçãc' habilitada que recebam dependentes ou
usuários para tratamento encaminharão ao Ministério
da Saúde, até o dia dez de cada mês, mapa estatísti
co de óbi,os e dos casos atendidos no mês anterior,
com a inc icação do código internacional da doença,
vedada amenção ao nome.do paciente.

§ 5º Os estabelecimentos e as instituições a que
se refere o § 4º receberão recursos do FUNAD e do
SUS, pan o que, sendo privados, deverão cadas
trar-se, rEspectivamente, junto à SENAD e ao órgão
competer':e do Ministério da Saúde, bem como, em
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qualquer caso, perante o Conselho Estadual de
Entorpecentes de sua área de atuação, sujeitando-se
à fiscalização desses órgãos.

§ 62 No caso de. internação ou de tratamento
ambulatorial do dependente por ordem judicial, será
feita comunicação mensal do estado desa(Jde e da
recuperação do paciente ao juízo competente, se
esse o determinar.

§ 72 As comunidades terapêuticas reconhecidas
e cadastradas pela SENAD poderão receber recursos
do FUNAD e do SUS, inclusive. para poderem se ade
quar às exigências das normas mínimas estabeleci"
das pelaSENAD e pelo Ministério da Saúde.

Art. 17. O dependente ou usuário de substância
ou produto que,em razão da prática de qualquer in
fração penal, encontrar-se cumprindo pena privativa
de.liberdade ou medida de segurança deverá ser sub
metido a tratamento em ambulatório interno do siste
ma penitenciário. respectivo.

CAPíTULO 111
Das Infrações Penais e das Penas

Art. 18. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor. a venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer,aindaque gratuitamente, sem autoriza
ção ou em desacordo com determinação legal ou re
gulamentar, substância ou produto capaz de causar
dependência física ou psíquica:

Pena - prisão, de cinco a quinze anos, e paga
mento de quinhentos a ummil €i quinhentos dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
1- importa, exporta,. remete, produz, fabrica, ad

quire, vende, expõe a venda, oferece, fornece, tem
em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ain
da que gratuitamente, sem autorização ou em desa
cordo com determinação legal ou regulamentar, ma
téria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de substância ou produto capaz de cau
sar dependência física ou psíquica;

11 - semeia, qultiva ou faz a colheita de plantas
que se constituam em matéria-prima para a prepara
ção de substância ou produto capaz de causar de
pendência física ou psíquica;

111- utiliza local ou bem de qualquer natureza de
que tem a propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda que gratuitamente, para0 tráfico ilícito de subs
tância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica;

IV - de qualquer forma, salvo as previstas nos
parágrafos seguintes, contribui para a prática dos cri
mes descritos no caput e neste parágrafo.

§ 2º Induzir ou instigar eventualmente alguém
ao uso indevido de substância ou produto capaz de
causar dependência físicaou psíquica.

Pena- prisão, de um atrês anos, e mutta de cem a
trezentos dias-mutta; ou prisão, de dois a quatro anos e
mutta de duzentos a quatrocentos dias-mutta, se resutta
prática da conduta descrita no art. 28.

§32 Consentir que alguém utilize, gratuitamente,
local ou bem de qualquer natureza de que tenha a
propriedade, posse, administração, guarda ou vigi
lância, com o intuito de usar substância ou produto
previsto no parágrafo único doar!. "2 desta Lei.

Pena - prisão, de um a doisanos e pagamento
de cem a duzentos dias-multa.

§ 4º Oferecer, eventualmente e sem objetivo de
lucro, a pessoa de seu relacionamento, substância ou
produto capaz de causar dependência física ou psí
quica, para juntos a consumirem:

Pena - prisão, de urnatrêsanos e pagamento
de cem a trezentos dias-multa,. sem prejuízo das me
didas educativas previstas no art.. 28.

§ 5º Fazer, publicamente, apologia do uso ou do
tráfico de produto capaz de causar dependência físi
ca ou psíquica:

Pena- prisão de um a três anos e multa de cem a
trezentos dias-multa.

§ 6º Tratando"se de infração do disposto no
caput deste artigo, ou no seu § 2º, poderá o juiz re
duz.ir as penas de um sexto a um terço, vedada a
cumulação com o benefício a que se refere o art. 31
e sua conversão em penas restritivas de direitos,
desde que concorram todas as seguintes circuns
tâncias:

I - exiba o agente primariedade, bons antece
dentes, conduta social adequada e personalidade
não inclinada à delinqüência;

11- reduzido potencial ofensivo da conduta, ex
presso na ausência de habitualidade, caráter não pro
fissional, pequena quantidade, baixa nocividade da
substância ou produto;

111- inocorrência de qualquer das hipóteses a
que se referem oS arts. 30 e 32;

IV - seja o agente dependente.
Art. 19. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar,

oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamen
te, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer ob
jeto destinado à produção ou àfabricação indevida de
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substância ou produto capaz de causar dependência
física ou psíquica:

Pena - prisão, de cinco a catorze anos, e paga
mento de mil e duzentos a dois mil dias-multa.

Art. 20. Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 18, caput e § 1Q,

ou 19 desta Lei:
Pena - prisão, de cinco a dez anos, e pagamen

to de setecentos a um mil e duzentos dias-multa.
§ 1º Promover, comandar ou gerencia.r associa

ção referida no caput:
Pena - prisão, de oito a vinte anos, e multa de

dois mil a três mil dias-multa.
§ 2º. Nas mesmas penas do caput incorre quem

associa-se para a prática reiterada de crimes defini
dos nos arts. 21 ou 23 desta Lei.

Art. 21. Financiar ou custear a prática de qual
quer dos crimes previstos nos arts. 18, caput e § 1º,
ou 19 desta Lei:

Pena - prisão, de oito a vinte anos, e pagamen
to de mil e quinhentos a quatro mil dias-multa.

Art. 22. Colaborar, como informante, com gru
po, organização ou associação destinados à prática
de qualquer dos crimes previstos nos arts. 18, caput
e § 1º, 19 ou 23 desta Lei:

Pena - prisão, de dois a seis anos, e pagamento
de trezentos a setecentos dias-multa.

Art. 23. Ocultar ou dissimular a natureza, ori
gem, localização, disposição, movimentação ou pro
priedade de bem, direito ou valor proveniente, direta
ou indiretamente, da prática de qualquer dos crimes
previstos nos arts. 18, caput e § 1º, ou 19 desta Lei:

Pena - prisão, de três a dez anos, e pagamento
de setecentos a um mil e duzentos dias-multa.

Art. 24. Prescrever ou ministrar, culposamente,
o médico, dentista, farmacêutico ou outro profissional
da área de saúde, substância ou produto capaz de
causar dependência física ou psíquica, desnecessari
amente, ou em dose evidentemente superior à neces
sária, ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Pena - prisão, de seis meses a dois anos, e pa
gamento de cinqüenta a duzentos dias-multa.

Parágrafo Único. O juiz comunicará a condena
ção ao Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 25. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de substância ou produto que cause
dependência física ou psíquica.

. _.~, ~-_._-~--

Pena - prisão, de dois a quatro anos, além da
apreensão do veículo, cassação da habilitação res
pectiva e pagamento de duzentos a quatrocentos
dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de
quatro a seis anos e de quatrocentos a seiscentos
dias-multa, se o veículo referido no caput for de
transporte coletivo de passageiros.

Art. 26. Vender, permitir a venda, ou distribuir
substâncias ou produtos lícitos (derivados do tabaco
e do álcool) que causem dependência física ou psí
quica, nas instituições públicas ou privadas nos três
níveis de ensino, inclusive em eventos promovidos
nas suas dependências.

Pena -prisão de 1 a 2 anos e multa.
Art. 27. Não promover ou não implementar as

atividades de prevenção elencadas no art. 11 desta
lei.

Pena -prisão de 1 a 2 anos.
Art. 28. Adquirir, guardar, ter em depósito, trans

portar ou trazer consigo para consumo pessoal, subs
tância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena- prisão de um a cinco meses e multa.
§ 1ºA pena, se o indicarem as condições pessoais

do agente, será substituída pelas seguintes medidas:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - comparecimento a programa ou curso

educativo;
111 -proibição de freqüência a determinados 10-

cais;
IV - submissão a tratamento.
§ 2º Às mesmas medidas submete-se quem,

para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quanti
dade de substância ou produto capaz de causar de
pendência física ou psíquica.

§ 3º As medidas previstas nos incisos 1,11, III e IV
do § 1º serão aplicadas pelo prazo máximo de cinco
meses, tratando-se, porém, de infração do art. 18, §
4º, poderá a medida referida no inciso IV ter a dura
ção da pena privativa de liberdade fixada.

§ 4º As medidas previstas nos incisos I a IV, que
não serão consideradas para efeito de reincidência,
poderão ser cumuladas entre si.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida, preferencialmente, em programas comuni
tários, entidades educacionais ou assistenciais, hos
pitais, esta.belecimentos congêneres, públicos ou pri-
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vados sem fins lucrativos, que se ocupem, todos eles,
da prevenção do consumo ou da recuperação de
usuários dependentes de substância ou produto ca
paz de causar dependência física ou psíquica.

§ 6º Na hipótese de desatendimento, pelo agen
te, das condições relativas à medida a que se refere o
inciso IV, poderá o juiz determinar o seu cumprimento
compulsório, inclusive com a internação em estabele
cimento apropriado.

§ 7º Levar-se-á em consideração para a tipifica
ção da conduta prevista no caput a pequena quanti
dade de substância que cause dependência física ou
psíquica, a qual não pressupõe, por si só, sua desti
nação para uso próprio.

Art. 29. Na imposição da medida educativa a
que se refere o inciso 111 do parágrafo 1º, do art. 28, o
juiz, atendendo a reprovabilidade da conduta, fixará o
número de dias-multa em quantidade nunca inferior a
quarenta nem superior a cem, segundo a capacidade
econômica do agente.

Art. 30. As penas previstas nos arts. 18 a 23 são
aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou
do produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;

II - o agente. praticar o crime prevalecendo-se
de função pública ou no desempenho de missão de
educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

111- a infração tiversido cometida nas dependênci
as ou imediações de estabelecimentos prisionais, de en
sino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis,
sociais, cultutais, recreativas, esportivas, ou beneficen
tes,de locais detrabalhocoletivo, de recintos onde se re
alizemespet,kulosou diversões de qualquer natureza,
de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou
de reinserção social, de unidadesmilitares ou policiais ou
em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência,
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qual
quer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V - caracterizado o tráfico entre unidades fede
rativas;

VI - se o objeto da ação for constituído de mais
de uma espécie de substância ou produto.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no in
ciso IV, serão as sanções referentes à violência, gra
ve ameaça ou emprego de arma aplicadas cumulati
vamente com ÇlS dos crimes referidos no caput sem
pre que da aplicação do aumento devam resultar pe
nas menores.Art. 31. Aos crimes definidos nos arts.
18 a 23 aplicam-se os benefícios da colaboração pre-
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miada nos termos, condições e limites a que se refere
a .Iei de organizações criminosas.

Art. 32. As penas previstas nos arts. 18 a23 se
rão aplicadas em dobro se sua prática envolver ou vi
sar a atingir menor de dezoito anos ou a quem tenha,
por qualquer motivo, diminuída Ou suprimida a capa
cidade de entendimento e determinação.

Art. 33. O juiz, na fixação das penas, considera
rá, com preponderância sObre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza ea quantidade da substân
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.

Art. 34. Na fixação da multa a que se referem os
arts. 18 a 23, o juiz, atendendo ao que dispõe o art.
33, determinará o número de dias-multa, atribuindo a
cada um, segundo as condições econômicas dos
acusados, valor não inferior a um trinta avos nem su
perior a cinco Vezes o maior salário mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de
concurso de crimes serão impostas sempre cumulati
vamente, podem ser aumentadas até o décuplo se,
emvirtude dasituação econômicado acusado, consi
derá-Ias o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no má
ximo.

Art. 35. Os crimes previstos nos arts. 18, caput
e § 1º, e 19 a 23 desta Lei são inafiançáveis e insus
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade
provisória, cumprindo-se suas penas em regime inte
gralmente fechado, vedada sua conversão em penas
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput,
dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento
de dois terços da pena, vedadasua concessão aOJein
cidente específico.

Art. 36. É isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de substâncias ou produ
tos que causem dependência física ou psíquica, era,
ao tempo da açãoou da omissão, qualquer que tenha
sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determi
nar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força de perícia oficial, que este
apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as
condições referidas no caput, poderá determinar o
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata
mento médico adequado.

Art. 37. As penas podem ser reduzidas de um
terço a dois terços se, por força das circunstâncias
previstas no art. 36, o agente não possuía, ao tempo
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da ação ou da omissão, a plena capacidade de enten
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Art. 38. Na sentença condenatória, o juiz, reco
nhecendo a necessidade de ser o agente submetido
a tratamento, determinará que a tal se proceda, na
forma prevista no art. 17.

Art. 39. Os valores decorrentes da imposição
das multas aplicadas serão creditados à conta do
Fundo Nacional Antidrogas.

CAPíTULO IV
Do Procedimento

Art. 40. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos nesta lei rege-se pelo disposto
neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código Penal, do Código de Processo
Penal e da lei de Execução Penal, bem como da lei
Nº 9.099/95.

Parágrafo único. Tratando-se de infração do dis
posto nos arts. 18, caput e § 1º, 19 a 23, o juiz, sempre
que as circunstâncias o recomendem, empregará os
instrumentos protetivos de colaboradores e testemu
nhas previstos na lei de organizações criminosas.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 41. Ocorrendo prisão em flagrante, o dele
gado de polícia fará, imediatamente, comunicação ao
juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavra
do, do qual será dada vista ao órgão do Ministério PÚ
blico, em vinte e quatro horas.

§ 1ºTratando-se de infração do disposto no art.
28, se o autor do fato for imediatamente encaminhado
ao juízo competente, ou assumir o compromisso de a
ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante,
nem se exigirá fiança, salvo se estiver no gozo de me
dida restritiva de direitos, quando então, cumpridas
as providências do caput, será colocado à disposição
do juiz que as tenha imposto, para os fins do art. 58.

§ 2º Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é suficiente o laudo de constatação da nature
za e quantidade da substância ou do produto que ca
use dependência física ou psíquica, firmado por peri
to oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 3º O perito que subscrever o laudo a que se re
fere o § 1º não ficará impedido de participar da elabo
ração do laudo definitivo.

--_._--_.-.--- ..

Art. 42. O inquérito policial será concluído no
prazo de =1uinze dias, se o indiciado estiver preso, e
de trinta eias, quando solto.

Panlgrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo pocem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis
tério Público, mediante pedido justificado do delega
do de policia.

Art. 43. Findos os prazos a que se refere o art.
42, o delEgado de polícia, remetendo os autos do in
quérito ae juízo:

I - r~latará sumariamente as circunstâncias do
fato, justifcando as razões que o levaram à classifica
ção do delito, indicando a quantidade e natureza da
substância ou do produto apreendido, o local e as
condiy'Ões em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação
e os antecedentes do agente; ou

11 - requererá sua devolução para a realização
de diligênGias necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos, na hipó
tese prevista no incíso I, far-se-á sem prejuízo das di
ligências,· que serão realizadas em autos comple
mentares:

I - necessárias ou úteis à plena elucidação do
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo
competente até quinze dias antes da audiência de
instrução e julgamento;

11 - necessárias à indicação dos bens, direitos e
valores de que seja titular o agente, ou que figurem
em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminha
do ao jUí20 competente até quinze dias antes da au
diência dn instrução e julgamento.

Art. 44. Em qualquer fase da persecução crimi
nal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permi
tidos, além dos previstos em lei, mediante autoriza
ção judicial, e ouvido o Ministério Público, os seguin
tes procedimentos investigatórios:

I - 8 infiltração policial. de conformidade com o
disposto na. lei de organizações criminosas;

11- a não-atuação policial sobre os portadores de
substâncias, precursores químicos ou outros produtos,
que entrem no território brasileiro, dele saiam ou nele
transitem, com a finalidade de, em colaboração ou não
com outrcs países, identificar e responsabilizar maior
número do integrantes de operações de tráfico e distri
buição, sém prejuízo da ação penal cabível.

Parugrafo único. Na hipótese do inciso 11, a au
torização será concedida, desde que:

I - s"jam conhecidos o itineráriO provável e a iden
tificação Cos agentes do delito ou de colaboradores;
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/I - as autoridades competentes dos países de
origem, de trânsito ou destino ofereçam, por meio do
órgão competente do Ministério da Justiça, garantia
de atuação contra a fuga dos suspeitos e extravio das
substâncias ou dos produtos transportados.

Art. 45. Para a persecução criminal e a adoção
dos procedimentos investigatórios previstos no art.
44, admitir-se-á, sem prejuízo de outros instrumentos
previstos em lei:

I - a requisição, pelo Ministério Público, de da
dos cadastrais, registros, documentos e informações
fiscais, bancárias, telefônicas, telemáticas, eleitorais,
comerciais, patrimoniais e financeiras, salvo garanti
as constitucionais;

11 - a decretação, pelo juiz, mediante represen
tação do delegado de polícia ou requerimento do Mi
nistério Público:

a) da quebra do sigilo bancário, propi
ciando a vigilância, por período determina
do, de contas bancárias, assim como forne
cimento de extratos e registros de movimen
tação;

b) do acesso, por período determina
do, aos sistemas informatizados das institui
ções financeiras;

c) da interceptação e gravação das co
municações telefônicas, por período deter
minado, observado o disposto na legislação
pertinente;

d) da prisão temporária, para os cri
mes previstos nos arts.18a 23;

e)da decretação da prisão preventiva;
f) da decretação imediata da indisponi

bilidade de bens, direitos e valores, havendo
indícios de que pertençam ao indiciado ou
acusado.

§ 1º A meqida a que se refere a alínea d do in
ciso 11 terá prazo de trinta dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema e comprovada necessi
dade.

§ 2º A medida a que se refere a alínea e do inci
so 11 poderá ser decretada de ofício.

§ 3º Revogar-se-á a medida referida na alínea f
do inciso 11 se, no prazo de cento e vinte dias, não
ocorrer oferecimento da denúncia.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 46. Recebidos em juízo os autos do inquéri
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou

peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério PU
blico para, no prazo de dez dias, adotaruma das se
guintes providências:

I - requerer o arquivamento;

11- requisitar as diligências que entender ne
cessárias;

111 - oferecer denúncia, arrolar até cinco teste
munhas e requereras demais provas que entender
pertinentes.

§ 1º Tratando-se de infração do disposto no art.
28, O Ministério Público, logo que receber da polícia
judiciária o inquérito ou o termo circunstanciado, ou
em até dez dias, deverá adotar uma das seguintes
providências:

1- oferecer proposta de transação penal, reque
rendo a designação de audiência preliminar, nos ter
mos do art. 69 e seguintes, da Lei 9099/95;

11- oferecer denúncia, se não estiverem presen
tes os requisitos para a transação penal;

111 - requisitar a realização de diligências com
plementares;

IV - requerer o arquivamento das peças de in
formação.

§ 2º Requerido o arquivamento, a autoridade ju
diciária, se discordar das razões apresentadas, reme
terá os autos ao Procurador-Geral, que oferecerá de
núncia, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-Ia ou insistirá no arquivamento, caso
em que não o poderá recusar o juiz.

§ 3º Se não for aceita a proposta de transação
penal, ou se for descumprida a pena acordada e ho
mologada pelo juiz, será dada vista dos autos para o
Ministério Público para o oferecimento de denúncia,
prosseguindo-se na forma dos artigos seguintes.

Art. 47. Oferecida a denúncia, o juiz, em vinte e
quatro horas, ordenará a notificação do acusado para
oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de dez
dias, contado da data da juntada do mandado aos au
tos ou da primeira publicação de edital.

§ 1º Na resposta, consistente de defesa prelimi
nar e exceções, o acusado poderá:

1- argüir preliminares e invocar todas as razões
de defesa, oferecer documentos e justificações, es
pecificar as provas que pretende produzir e, até o nú
mero de cinco, arrolar testemunhas;

11- aceitar, nas hipóteses do § 1º do art. 46, a pro
posta de aplicação imediata de medidas educativas.

§ 2º Se a resposta não for apresentada no prazo, o
juiz nomeará defensor para oferecê-Ia em dez dias, con
cedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.
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§ 3º Apresentada a defesa, o juiz concederá o te minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
prazo de cinco dias para manifestar-se o represen- critério do juiz.
tante do Ministério Público e em igual prazo proferirá Parágrafo único - No interrogatório, logo após
decisão. haver encerrado suas perguntas, o juiz indagará às

§ 4º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo partes se restou algo a ser esclarecido, e, uma vez
máximo de dez dias, determinará a apresentação do obtida resposta afirmativa, fará o questionamento
preso, realização de diligências, exames, inclusive de pertinente.
dependência, e perícias. Art. 50. Encerrados os debates, proferirá o

§ 5º Nos casos em que houver continência, o juiz sentença de imediato, ou o fará em dez dias, or-
juiz, ao receber as defesas preliminares, promoverá, denando que os autos para isso lhe sejam conclusos.
se houver receio de que não sejam observados os § 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havi-
prazos procedimentais previstos, a separação das do controvérsia, no curso do processo, sobre a natu-
acusações. reza ou quantidade da substância ou do produto, ou

§ 6º Nos casos em que houver conexão entre sobre a regularidade do respectivo laudo, determina-
crimes previstos nesta Lei e em outra, imporá o juiz, rá que se proceda na forma do art. 8º, § 4º, preservan-
na persecução penal, o rito que melhor assegure a do-se, para eventual contraprova, a fração que fixar.
ampla defesa. § 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em

Art. 48. Recebida a denúncia, o juiz designará decisão motivada e ouvido o Ministério Público, quan-
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, do a quantidade ou valor da substância ou do produto
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação o indicar, precedendo a medida a elaboração e junta-
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e da aos autos do laudo toxicológico.
requisitará os laudos periciais. Art. 51. O juiz, quando se reúnam prova de fato

§ 1º Tratando-se de infração do disposto nos descrito nos arts. 18,capute§1º, 19a23,eindícios
arts. 18, caput e § 1º, e 19 a 23, o juiz, ao receber a da autoria, ouvido o Ministério Público, decretará, em
denúncia decretará: vinte e quatro horas, durante o inquérito ou no cUrso

1- a prisão preventiva do denunciado e a indispo- do processo, a prisão preventiva de seus autores, de-
nibilidade de bens, direitos e valores, hipótese em que se correndo da decisão respectiva a indisponibilidade
procederá nos termos do art. 54 e seus parágrafos; cautelar dos bens, direitos e valores que lhes perten-

11 - o afastamento cautelar do denunciado de çam, que figurem em seu nome, e dos que constituam
suas atividades, se for funcionário público, comuni- instrumento ou vantagem obtida com o ilícito.
cando o órgão respectivo. § 1º Quando, nas hipóteses previstas no caput,

§ 2º Frustradas as tentativas de citação pessoal deixar de decretar as medidas previstas, o juiz deverá
do acusado, e , em sendo ele citado por edital, ainda fundamentar sua decisão.
assim não comparecer, nem constituir advogado, fi- § 2º Ocorrida qualquer das hipóteses previstas
carão suspensos o processo e o prazo prescricional, no caput ou no § 1º, determinará o juiz a apreensão,
na forma e condições do art. 366 do Código de Pro- a avaliação e o depósito dos bens móveis, valores em
cesso Penal. espécie e títulos, o bloqueio de contas bancárias e a

§ 3º Quando, nas hipóteses dos parágrafos an- inscrição das constrições nos cartórios e outros servi-
teriores, deixar de decretar as medidas cautelares ços de registro pertinentes, cientificando a SENAD.
previstas, o juiz deverá fundamentar sua decisão. §3º A SENAD, visando a alimentação do banco

§ 4º A audiência a que se refere o caput será re- de dados a que se refere o §2º do art. 3º desta Lei, re-
alizada dentro dos trinta dias seguintes ao recebi- meterá as informações recebidas ao Departamento
mento da denúncia, salvo se determinada a realiza- de Polícia Federal.
ção de exame de dependência, quando se realizará § 4º Incumbe aos acusados, durante o curso do
em noventa dias. processo, em incidente específico e até a data da au-

Art. 49. Na audiência de instrução e julgamento, diência de instrução e julgamento, a comprovação da
após o interrogatório do acusado e a inquirição das origem lícita dos bens, direitos e valores sobre os
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, quais tenha recaído a constrição.
ao representante do Ministério Público e ao defensor § 5º Levantar-se-ão as constrições determinadas:
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo devin- I - quando for prolatada sentença absolutória;



CAPíTULO V
Da Apreensão, Arrecadação

e Destinação de Bens do Acusado

Art. 52. No curso do processo, poderá o juiz, a
requerimento do Ministério PLblico, para assegurar os
efeitos patrimoniaisdecorrentes do provimento definitivo:

I - determinar a alienação dos bens móveis e
imóveis que pertençam ou figurem em nome do acu
sado de quem se tenha decretado a revelia e que não
os tenha pessoalmente reclamado em noventa dias
contados da decretação de sua prisão preventiva;

11- determinar a alienação dos bens que, não se
achando entre os referidos no § 12 do art. 53, sejam
de conservação ou depósito especialmente onero
sos, ou sujeitos a rápida depreciação;

111 - determinar a alienação dos bens que, não
se achando entre os mencionados nos incisos anteri
ores, sejam fungíveis.

§ 19 .0 produto da alienação a que aludem os in
cisos I, 11 e 111, que se dará em hasta pública precedida
de avaliação, permanecerá em conta judicial, até o
trânsito em julgado da decisão que determine sua en
trega ao acusado ou interessado, em caso de restitui
ção, ou perda em favor daUnião.

§ 2Q Havendo absolvição, será o acusado res
sarcido pelo prejuízo que sofrer em decorrência da
alienação referida no caput.

Art. 53. Os veículos, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros meios de transporte, os maquinis
mos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer
natureza, utilizados para a prática dos crimes defini
dos nesta Lei, após asua.regular apreensão, ficarão
sob custódia da.autoridade de polícia judiciária, exce
tuadas as armas, que serão recolhidas na forma de
legislação específica.

§ 1º Havendo possibilidade ou necessidade da
utilização de qualquer dos bens mencionados neste
artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles
fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo
de sUa conservação, •mediante autorização judicial,
Jogo após a instauração da competente ação penal,
observado o disposto no § 42 . deste artigo.
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11 - quando, por terceiro, forem comprovadas a § 22 Feita a apreensão a que se refere o caput, e
propriedade eaorigem lícita do bem, direito ou valor; tendo recaído sobre dinheiro ou cheques emitidos

111- quando, demonstrada pelo acusado a pro- como ordem de pagamento, a autoridade policial que
priedade e origem lícita do bem, não houver necessi- presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao
dade de subsistência da constrição para garantir a juízo competente a intimação do Ministério Público.
pena de multa na espécie; § 32 Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao

IV - quando transite em julgado a decisão que juízo a conversão do numerário apreendido em moe-
não receber ou rejeitar a denúncia. da nacional, se for ocaso, a compensação dos che

ques emitidos após a instrução do inquérito, com có
pias autênticas dos respectivos títulos, e o depósito
das correspondentes quantias em. conta judicial, jun
tando-se aos autos o recibo.

§ 42 O Ministério Público, mediantepetição autôno
ma, requererá ao juízo competente que, em caráter cau
telar, proceda à alienação dos bens apreendidos, exce
tuados aqueles que a União,por intermédio daSecreta
ria NacionalAntidrogas - SENAD, indicar para serem co
locados sob uso e custódia da autoridade policial, de ór
gãos de inteligência ou militares, envolvidos nas opera
ções de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevi
dos de produtos, substânCias ou drogasilícitasque cau
sem dependência física Ou psíquica.

§ 52 Excluídos os bens que se houver indicado
para os fins previstos nos §§ 12 e 42, o requerimento
de alienação deverá contera relação de todos os de
maisbens apreendidos, .coma descrição e a especifi
cação de cada um deles, e informações sobre quem
os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§ 62 Requerida.a alienação dos be?s, a respec
tiva petição seráautuaqal.7m. apartado, cujos autos
terão tramitação autônoma. em relação aos da ação
penal principal.

§ 72 Autuado o requerimento de alienação, os
autos sl.7rão conclusos ao juiz que, verificada a pre
sença de nexo de instrume.ntalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de per
da de valor econômico pelo decurso do tempo,deter
minará a avaliação dos bens relacionados, intimará a
União, o Ministério Público, a Secretaria Nacional
Antidrogas -SENAD e ó interessado, este, se for o
caso, por edital com prazo de S (cinco) dias.

§ 82 Feita a avaliação e dirimidas eventuais di
vergênciassobreo respectivo laudo, o juiz, por sen
tença, homologará o valor atribuído aos bens e deter
minará sejam alienados em leilão.

§ 92 Realizado o leilão, permanecerá deposita
da em conta judicial a quantia apurada, até o final da
ação penal respectiva.

§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recur
sos interpostos contra as.decisões proferidas no cur
so do procedimento previsto neste artigo.
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CAPíTULO VI

Dos Efeitos da Sentença

Art. 54. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível e
sobre o levantamento da caução.

§ 1Q Os valores apreendidos em decorrência
dos crimes tipificados nesta lei e que não foram obje
to de tutela cautelar, após decretado o seu perdimen
to em favor da União, serão apropriados diretamente
ao Fundo Nacional Antidrogas.

§ 2Q Compete à Secretaria Nacional Antidrogas
- SENAD a alienação dos bens apreendidos e não le
iloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha
sido decretado em favor da União.

§ 3Q A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD
poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar
imediato cumprimento ao estabelecido no § 1º.

§ 4Q A sentença condenatória, por crimes previs
tos nos arts. 18, caput e §1º, 19 a 23, negará ao acu
sado o direito de recorrer em liberdade.

§ 5º Havendo possibilidade, necessidade e interes
se na utilização de qualquer dos bens mencionados nes
te artigo, poderão estes, mediante autorização do juízo
competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a
SENAD, ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades
que atuam na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e
ao uso indevido das substâncias ou dos produtos que
causem dependência física ou psíquica, exclusivamente
no interesse dessas atividades.

§ 6º Recai ndo a autorização sobre veículos, em
barcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade
de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e con
trole a expedição de certificado provisório de registro
e licenciamento, em favor da instituição à qual tenha
deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de
multas e encargos anteriores, bem como da incidên
cia de tributos, enquanto durar a utilização.

§ 7º Transitada em julgado a sentença condena
tória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos
bens, direitos e valores referidos neste artigo, indi
cando, quanto aos bens, o local em que se encontram
e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam.

Art. 55. A União, por intermédio da SENAD, poderá
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e
com organismos orientados para a prevenção, a repres
são e o tratamento de usuários ou dependentes, com
vistas na liberação de equipamehtos e de recursos por
ela arrecadados, para a implantação e execução de pro
gramas de combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfi-

co e uso indevidos de substâncias ou produtos que
causem dependência física ou psíquica.

§ 1ºCompete à SENAD a alienação dos bens
apreendic!os e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimeno tenha sido irrecorrivelmente decretado
em favor :la União.

§ 2ºA SENAD poderá firmar convênios de coo
peração, il fim de dar imediato cumprimento ao esta
belecido riO § 1º.

Art. 56. É passível de expulsão. na forma da le
gislação ("specífica, o estrangeiro que comete qual
quer dos crimes definidos nos arts.18 a 23, tão logo
cumprida a condenação imposta.

CAPíTULO VII
Da Cooperação Internacional

Art. 57. De conformidade com os principios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos
Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em
vigor, e observado o espírito das Convenções das
Nações Jnidas e outros instrumentos jurídicos
internacionais sobre o combate ao problema mundial
das drog3.s, de que o Brasil é parte, o Governo
brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a
outros países e organismos internacionais e, quando
necessárío, dos mesmos solicitará a colaboração,
nas áreas de:

I - intercâmbio de inteligência policial sobre pro
dução e tráfico de substâncias ou produtos capazes
de causar dependência física ou psíquica e delitos
conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem
de dinheiro e o desvio de precursores químicos;

11- iltercâmbio de informações policiais e judici
ais sobre produtores e traficantes de substâncias ou
produtos capazes de causar dependência física ou
psíquicae seus precursores químicos;

III - intercâmbíode informações sobre legisla
ções, experiências, projetos e programas voltados
para a eliminação da demanda de drogas ilícitas, por
meio de atividades de prevenção, tratamento, recu
peração € reinserção social de usuários de substânci
as ou produtos capazes de causar dependência físíca
ou psíquil:a e dependentes químicos.

Pawgrafo único. As atividades de cooperação
internacic:lal dos órgãos governamentais brasileiros
nos planes bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores, dando-se
prioridadE· à formação de comissões mistas.
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CAPíTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 58. As medidas educativas aplicadas
poderão ser revistas judicialmente, a qualquer
tempo, mediante pedido expresso do agente, do seu
defensor ou do Ministério Público.

Art. 59. O processo e o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 18 a 23, se caracterizado ilícito
transnacional, são da competência da Justiça Federal.

Parágrafo. único. Os crimes praticados nos
Municípios que não sejam sede de vara federal serão
processados e julgados na vara federal da
circunscrição respectiva.

Art. 60. Nas comarcas em que haja vara
especializada para julgamento de crimes que envolvam
entorpecentes, esta aCUmulará as atribuições de juizado
especial criminal de entorpecentes, para efeitos desta lei.

Art. 61. Sempre que conveniente ou necessário,
o juiz, de ofício, mediante representação do delegado
de polícia, ou a requerimento do Ministério Público,
determinará que se proceda, nos limites de sua
jurisdição e na forma prevista no § 4º do art. 8º, à
destruição de substâncias ou produtos capazes de
causar dependência física ou psíquica apreendidos
em processos já encerrados.

Art. 62 Até a unificação terminológica das pe
nas privativas de liberdade, pela lei penal geral, os cri
mes dos artigos 18 a 23 serão apenados com reclu
são,os dos arts. 24 a 27 com detenção, e o do art.28
com prisãosimplesc

Art. 63 O art. 317 do Decreto-lei 2848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
acrescido de um §3º, com a seguinte redação:

"Art.317 : .
§1º .
§2º ..
§ 3º Se o crime é praticado para bene

ficiar acusado, facilitador, produtor, financia
dor ou participante a qualquer título de tráfi
co de substâncias que causem dependência
física ou psíquica, a pena é aumentada até
o dobro. (NR)"

Art.64. O art. 333 do Decreto-lei 2848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
acrescido de um parágrafo§2º, renumerando-se o
atual parágrafo único para § 1º, com a seguinte re
dação:

"Art.333 .
§1º ..
§ 2º Se o crime é praticado para bene

ficiar acusado, facilitador, produtor, financia-

dor ou participante a qualquer título de tráfi
co de substâncias que causem dependência
física ou psíquica, a pena é aumentada até
o dobro. (NR)"

Art. 65. Até que o Poder Público instale, nas
localidades com mais de cem mil habitantes, os serviços
de recuperação de usuários e dependentes que
observem as regras previstas na RDC.101, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica suspensa
a exigibilidade de cumprimento, pelas comunidades
terapêuticas, das condições .nela inseridas.

Art. 66. Estalei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Art. 67. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outu
brode 1976, ea lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.

EMENDA ADITIVA Nº 4

Acrescenta-se. no art. 28 do Substitutivo do Re
lator o seguinte texto:

"quem fornece, eventualmente, sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacio
namento, para juntas consumirem drogas
sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar" .

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a subemenda substitutiva apresentada pelo
Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação à Emenda de Plenário nº 8.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVADO RELATOR À
EMENDA DE PLENÁRIO N!! OS

Art.28 .

§ 11 O Juiz determinará ao Poder Público que
coloque à disposição do infrator, gratuitamente, es
tabelecimento de saúde, preferencialmente ambula
torial para tratamento especializado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs, Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Está prejudicada a Emenda de Plenário nº B.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - To

das essas subemendas foram acordadas com Parla
mentares de vários partidos. Exatamente por isso, es
tão sendo colocadas em votação.
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SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR
À EMENDA DE PLENÁRIO Nº 5

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR
À EMENDA DE PLENÁRIO Nº 6

Modifique-se a redação do "caput" do art. 50 do
Substitutivo aprovado na CCJR, que terá a seguinte
redação:

"Art. 50. O inquérito policial será con
cluído no prazo de trinta dias, se o indiciado
estiver preso, e de noventa dias, quando
solto."

"§ 2º Tratando-se da conduta prevista
no art. 28 não se imporá prisão em flagran
te, devendo o autor do fato ser imediata
mente encaminhado ao juízo competente
ou, na falta deste, assumir o compromisso
de a ele comparecer, lavrando-se termo cir
cunstanciado e providenciando-se as requi
sições dos exames e perícias necessários."

"§ 3º Se ausente a autoridade judicial,
as providências previstas no § 2º serão to
madas de imediato pela autoridade policial,
no local em que se encontrar, vedada a de
tenção do agente."

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
votação a subemenda substitutiva apresentada pelo Tem V.Exa. a palavra.
Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
Redação à Emenda de Plenário nº 6. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a par

tir do momento em que for votada a subemenda, a
emenda ficará prejudicada.

Concordo com a subemenda, apesar de ser
ela menos ampla do que a emenda. Na verdade, a
emenda previa a concessão de prazos à preven
ção para que fossem colocados em prática instru
mentos já previstos em lei. Além disso, esses pra
zos deveriam ser cumpridos sob pena de sanção
administrativa.

Sou voto vencido nesta matéria. Entendo o pon
to de vista dos colegas, mas entendo importante colo
car em prática os instrumentos legais já existentes.
Políticas de prevenção e de recuperação de viciados
já estão contempladas em lei há 30 anos, mas, por
falta de boa vontade, até hoje não foram realmente
implantadas.

Em nome do PFL, deixo claro o registro de que
desejávamos a prevenção com prazo para começar a
ser executada. Está na prevenção a solução, não na
repressão.

Conseqüentemente, há necessidade de direcio
nar verbas para que a prevenção ao consumo de dro
gas e a recuperação de viciados sejam verdadeira
mente implementadas.

Apesar dessas ressalvas, Sr. Presidente, apro
vamos a subemenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
Está prejudicada a Emenda de Plenário nº 5.
Conseqüentemente, os 2 destaques apresenta-

dos pelo PFL para as emendas nºs 5 e 6, também es
tão prejudicados, porque foram acolhidos na forma de
subemendas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque do PFL, para votação em
separado do § 1º do art. 59 do substitutivo.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 161, V, e § 2º do Regimento Interno, des
taque para votação em separado do § 1º do art. 59 do
Substitutivo da CCJR ao PL. 7.134/02.

Sala das. 11 de fevereiro de 2004. - Moroni Tor
gan, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Man
tém VExa. o destaque, Deputado Moroni Torgan?

Modifique-se a redação do § 2º do art. 47 do
Substitutivo aprovado na CCJR e inclua-se um § 3º,
logo após o § 2º do art. 47, renumerando-se os dema
is, com as seguintes redações:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Está prejudicada a Emenda de Plenário nº 6.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a subemenda substitutiva apresentada pelo
Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, à Emenda de Plenário nº 5.

Observação: Mantém-se o parágrafo único do
art.50.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para orientar a bancada.
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o SR. MORONI TORGAN (PFL ..... CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como já houve acor
do nesse sentido, retiramos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o dispositivo objeto do destaque do PFl:

"Art.59 , .
§ 1º . As medidas assecuratórias pre

vistas neste
artigo serão levantadas se a ação pe

nai não for iniciada no prazo de 120 dias,
contados da data em que ficar concluída a
diligência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis à manutenção
do texto permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Está mantido o texto.
O SR. PRESID.ENTE (João Paulo Cunha) -Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:

REDAÇÃO FINAL

DO SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI

NIl7.t34-B, DE 2002,
(Do Senado Federal)

(PLS nº 115/02 na Casa de Origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputa
dos ao Projeto de lei nIl 7.134-A, de 2002,
do Senado Federal (PLS NIl115102 na Casa
de origem), que dispõe sobre o Sistema
Nacional Antidrogas; sobre a prevenção, a
repressão e o tratamento; define crimes,
regula o procedimento nos crimes que de
fine e dá outras providências.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas - SISNAD; prescreve medidas para
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so
cial de usuários e dependentes de drogas; estabelece
normas para repressão à produção não autorizada e
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Sistema Nacional de Polí
ticas Públicas sobre Drogas - SISNAD; prescreve me
didas para prevenção do uso indevido, atenção e rein-

serção social de usuários e dependentes de drogas; es
tabelece normas para repressão à produção não autori
zada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

§ 1º Para fins desta lei, consideram-se como
drogas as substâncias ou os produtos capazes de ca
usar dependência, assim especificados em lei ou re
lacionados eml.istasatualizadas periodicamente pelo
Poder Executivo da União.

§ 2º A regulamentação do controle e restrição da
venda e da·propaganda de bebidas alcoólicas, bem
como outras medidas de política pública que diminu
am o consumoepromoval11 a redução dos danos so
ciais eã saúde. causados pelo usopréjudicial de álco
ol, especialmente em grupos vulneráveis, como crian
ças e adolescentes, será objeto de lei específica.

§ 3º A regulação da oferta das substâncias ou
dos produtos .capazes de· causar dependência não
previstos nos§§ lº e2º deste artigo é objeto de legis
laçõesespecíficas.

Art. 2º Ficamproibidas, emtodo oterritório naci
onal, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a co
lheita e a exploração de vegetais e substratos dos
quais possam ser extraídas pu produzidas drogas,
ressalvada a hipótese dE! autorização legal ou regula
mentar, bem como Q que estabelece .a Convenção de
Viena, das Nações Unidas, sobre>SubstânciasPsi
cotrópicas, de 1971,.a respeito, de plantas de uSOes
tritamente ritualísti60-religioso.

Parágrafo Único. Pode a. União autorizar o
plantio, a cultura e a colhElita dos vegetais referidos
no caput deste artigo, .exclusivamehte para fins me
dicinais ou científicos, emlocal.eprazo predetermi
nados, mediante fiscalização, respeitadas as ressal
vas supramencionadas.

TíTULO II
Do Sistema Nacionalde Políticas

Públicas sobre Drogas

Art. 3º O SI8NADtem a finalidade de articular,
integrar, organizar e coordenar as atividades relacio
nadas com:

I - a prevenção do uso indeVido, a atenção e a
reinserção social de usuários e dependentes de dro
gas;

11 - a repressão da produção não autorizada e
do tráfico ilícito de drogas.

CAPíTULO I
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema

Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 4º São princípios do 818NAD:
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I - o respeito aos direitos fundamentais da pes
soa humana, especialmente quanto à sua autonomia
e à sua liberdade;

I1 - o respeito à diversidade e às especificidades
populacionais existentes;

111 - a promoção dos valores éticos, culturais e
de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os
como fatores de proteção para o uso indevido de dro
gas e outros comportamentos correlacionados;

IV - a promoção de consensos nacionais, de
ampla participação social, para o estabelecimento
dos fundamentos e estratégias do SI8NAD;

V - a promoção da responsabilidade comparti
lhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a im
portância da participação social nas atividades do
SISNAD;

VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos
fatores correlacionados com o uso indevido de dro
gas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfi
co ilícito;

VII- a integração das estratégias nacionais e in
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de dro
gas e de repressão à sua produção não autorizada e
ao seu tráfico ilícito;

VIII ~ a articulação com os órgãos do Ministério
Público e dos Poderes legislativo e Judiciário visan
do à cooperação mútua nas atividades do SISNAD;

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar
que reconheça a interdependência e a natureza com
plementardas atividades de prevenção do uso indevi
do, atenção e reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas, repressão da produção não autori
zada e do tráfico ilícito de drogas;

X - a observância do equilíbrio entre as ativida
des de prevenção do uso indevido, atenção e reinser
ção social de usuários e dependentes de drogas e de
repressão à sua produção não autorizada e ao seu
tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o
bem-estar social;

XI - a observância às orientações e normas
emanadas do Conselho Nacional Antidrogas 
CONAD.

Art. 5º O SI8NAD tem os seguintes objetivos:
I - contribuir para a inclusão social do cidadão, vi

sando a torná-lo menos vulnerável a assumir comporta
mentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfi
co ilícito e outros comportamentos oorrelacionados;

II - promover a construção e a socialização do
conhecimento sobre drogas no país;

111- promover a integração entre as políticas de
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção so
cial de w,uários e dependentes de drogas e de re
pressão ~. sua produção não autorizada e ao tráfico
ilícito e a:; políticas públicas setoriais dos órgãos do
Poder EXl :'cutivo da União, Distrito Federal, Estados e
Municípios;

IV - assegurar as condições para a coordena
ção, a integração e a articulação das atividades de
que trata) art. 3º desta lei.

CAPíTULO I1
Da Composição e da Organização

Do SiHtema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas

Art. 6º Integram o SISNAD o conjunto de órgãos
e entidadl~s do Poder Executivo da União, do Distrito
Federal, dos Estados e Municípios que exercem as
atividader. de que tratam os incisos I e II do art. 3º des
ta Lei.

Art. 7º A organização do SISNAD assegura a
orientação central e a execução descentralizada das
atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas fe
deral, distrital, estadual e municipal e se constitui ma
téria definida no regulamento desta lei.

Art. 8º Compete ao CONAD exercer a atribuição
de órgão superior do SISNAD.

§ 1ºO CONAO é composto por órgãos da Admi
nistração Pública Federal, representações da socie
dade civil e pela Secretaria Nacional Antidrogas 
SENAD, na qualidade de sua secretaria executiva,
nos termos da legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento do
CONAD são regulamentados pelo Poder Executivo.

CAPíTULO 111
Das Atribuições Específicas dos Órgãos

que Compõem o Sisnad

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta
Lei, são alribuições específicas do Ministério da Saú
de e de suas entidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

I - publicar listas atualizadas periodicamente
das substâncias ou produtos de que trata o § 1º do
art. 1º de:;taLei:

11- baixar instruções de caráter geral ou específi
00 sobre Imitação, fiscalização e controle da produção,
do comércio e do uso das drogas referidas nesta lei;

III - adotar as providências estabelecidas no pa
rágrafo ÚllÍCO do art. 2º desta lei;
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IV - assegurar a emissão de licença prévia pre
vista no art. 30 desta Lei pela autoridade sanitária
competente;

V - regulamentar a política de atenção aos
usuários e dependentes de drogas, bem como aos
seus familiares, junto à rede do Sistema Único de Sa
úde-SUS;

VI- regulamentar as atividades que visem à re
dução de danos e riscos sociais e à saúde, ouvido o
CONAD, nos termos desta lei;

VII- regulamentar serviços públicos e privados
que desenvolvem ações de atenção às pessoas que
fazem·uso ou são dependentes de drogas e seus fa
miliares:

VIII - gerir, em articulação com a SENAD, o
banco de dados das instituições de atenção à saúde e
de assistência social que atendam usuários ou de
pendentes de drogas de que trata o parágrafo único
do arL15 desta lei.

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta
lei, são atribuições específicas do Ministério da Edu
cação e de .suas entidades vinculadas, na forma da
legislação vigente:

1- propore implementar, em articulação como
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direi
tos Humanos da Presidência da República e a
SENAD, políticas de formação continuada para os
profissionais de educação nos 3 (três) níveis de ensi
no que abordem a prevenção ao uso indevido de dro
gas;

11- apoiar os dirigentes das instituições de ensi
no público e privado na elaboração de projetos peda
gógicos alinhados às Diretrizes Curriculares Naciona
is e aos princípios de prevenção do uso indevido de
drogas, de atenção e reinserção social de usuários e
dependentes, bem como· seus familiares, contidos
nesta Lei.

Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta
Lei, são atribuições específicas do Ministério da Justi
ça e de suas entidades vinculadas, na forma da legis
lação vigente:

I - exercer a coordenação das atividades previsc

tas no inciso 11 do art. 3º desta lei;
11 - instituir e gerenciar o sistema nacional de

dados estatísticos de repressão ao tráfico ilícito de
drogas de que trata o art. 17 desta Lei;

111 - manter a SENAD informada acerca dos da
dos relativos a bens móveis e imóveis, valores apre
endidos e direitos constritos em decorrência dos cri
mes capitulados nesta Lei, visando à implementação
do disposto nos arts. 59 a 63 desta Lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta
Lei, são atribuições específicas do Gabinete de Segu
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na
forma da legislação vigente:

1-exercer a coordenação das atividades previs
tas no inciso I do art. 3º desta lei;

11 - gerir o Fundo Nacional Antidrogas 
FUNAD.

Art. 13. Noqueserefereaocumprimentodesta
lei, são atribuições dos órgãos formuladores de polí
ticas sociais e de suas entidadesvinculadas, na for
ma da legislação vigente, identificar e regulamentar
rede nacional das instituições da sociedade civil, sem
fins lucrativos, que atendam usuários ou dependen
tes de drogas e respectivos familiares.

Art. 14. No ârnbito de suas Competências, os ór
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o
SISNAD, previstos no art.6º desta Lei, atentarão para:

1-o alinhamento das suas respectivas políticas pú
blicas setoriais ao disposto nos arts. 4ºe 5º desta Lei;

11 - as orientaçãese normas emanadas do
CONAD;

111- a colaboração nas atividades de prevenção
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá
rios e dependentes de drogas; repressão da produ
ção não autorizada e do. tráfico ilícito de drogas, ob
servado o disposto nesta Lei.

CAPíTULO IV
Da Coleta, Análise e Disseminação

de Informações sobre Drogas

Art. 15. O SISNAD disporá de Observatório Brasi
leiro de Informações sobre Drogas- 0810 gerido pela
secretaria executiva de seu órgão superior, que reúna e
centralize inforrnaçõese conhecimentos atualizados
sobre drogas, incluindo dados de estudos, pesquisas e
levantamentos nacionais, produzindo e divulgando in
formações, fundamentadas cientificamente, que contri
buam para o desenvolvimento de novos conhecimentos
aplicados às atividades de prevenção do uso indevido,
de atenção e de reinserção social de usuários e depen
dentesde drogas e para a criaçãode modelos de inter
venção baseados nas necessidades especificas das di
ferentes populações-alvo, respeitando suas caracterís
ticas socioculturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigiloso,
fará parte do banco de dados central de que trata °
caput deste artigo base de dados atualizada das ins
tituições de atenção à saúde ou de assístência social
que atendam usuários ou dependentes de drogas,
bem como das de ensino e pesquisa.

i I
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Art. 16. As instituições com atuação nas áreas
da atenção à saúde e da assistência social que aten
dam usuários ou dependentes de drogas devem co
municar ao órgão competente do respectivo sistema
municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos
ocorridos, preservando a identidade das pessoas,
conforme orientações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re
pressão ao tráfico ilícito de drogas integ rarão sistema
de informações do Poder Executivo.

TíTULO 111
Das Atividades de Prevenção do uso Indevido,

Atenção e Reinserçao Social de Usuários
e Dependentes de Drogas

CAPíTULO I
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do
uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas
direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabi
lidade e risco e para a promoção e o fortalecimento
dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde
vido de drogas devem observar os seguintes princípi
os e diretrizes:

1- o reconhecimento do uso indevido de drogas
como fator de interferência na qualidade de vida do
indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual
pertence;

II ~ a adoção de conceitos objetivos e de fu nda
mentação científica como forma de orientar as ações
dos serviços públicos comunitários e privados e de
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e
dos serviços que as atendem;

111- o fortalecimento da autonomia e da respon
sabilidade individual em relação ao uso indevido de
drogas;

IV - o compartilhamento de responsabilidades e
a colaboração mútua com as instituições do setor pri
vado e com os diversos segmentos sociais, incluindo
usuários e dependentes de drogas e respectivos fa
miliares, por meio do estabelecimento de parcerias;

V~ a adoção de estratégias preventivas diferen
ciadas e adequadas às especificidades socioculturais
das diversas populações, bem como das diferentes
drogas utilizadas;

VI - o reconhecimento do "não-uso", do "retar
damento do uso" e da redução de riscos como resul
tados desejáveis das atividades de natureza preventi
va, quando da definição dos objetivos a serem alcan
çados;

VII - o tratamento especial dirigido às parcelas
mais vulneráveis da população, levando em conside
ração as suas necessidades específicas;

VIII- a articulação entre os serviços e organiza
ções que atuam em atividades de prevenção do uso
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e
dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX - o investimento em alternativas esportivas,
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade
devida;

X - o estabelecimento de políticas de formação
continuada na área da prevenção do uso indevido de
drogas para profissionais de educação nos 3 (três) ní
veis de ensino;

XI - a implantação de projetos pedagógicos de
prevenção do uso indevido de drogas, nas institui
ções de ensino público e privado, alinhados às Diretri
zes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos rela
cionados a drogas;

XII - a observância das orientações e normas
emanadas do CONAD;

XIII- o alinhamento às diretrizes dos órgãos de
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do
uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao ado
lescente deverão estar em consonância com as dire
trizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CONANDA.

CAPíTULO 11
Das Atividades de Atenção e de Reinserção

Social de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao
usuário e dependente de drogas e respectivos famili
ares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à me
lhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e
dos danos associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção
social do usuário ou do dependente de drogas e res
pectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas di
recionadas para sua integração ou reintegração em
redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein
serção social do usuário e do dependente de drogas e
respectivos familiares devem observar os seguintes
princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de dro
gas, independentemente de quaisquer condições,
observados os direitos fundamentais da pessoa hu-
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mana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

11 - a adoção de estratégias diferenciadas de
atenção e reinserção social do usuário e do
dependente de drogas e respectivos familiares que
considerem as suas peculiaridades socioculturais;

111 definição de projeto terapêutico
individualizado, orientado para a inclusão social e
para a redução de riscos e de danos sociais e à
saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de
drogas e aos respectivos familiares, sempre que
possível, de forma multidisciplinar e por equipes
multiprofissionais;

V ~ observância das orientações e normas
emanadas do CONAD;

VI - o alinhamento às .diretrizes dos órgãos de
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios desenvolverão programas de atenção ao
usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as
diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios
explicitados no art. 22 desta lei, obrigatória a
previsão orçamentária adequada.

Parágrafo único. Os serviços da rede de apoio
social ao usuário ou dependente e respectivos famili
ares que não forem de natureza sanitária, executados
por comunidades terapêuticas. e similares, deverão
se alinhar aos princípios dispostos no art. 22 desta lei
e às diretrizes específicas a serem regulamentadas.

Art. 24. AUnião, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão conceder benefícios às institu
ições privadas que desenvolverem programas de re
inserção no mercado de trabalho, do usuário e do de
pendente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à
saúde e da assistência social, que atendam usuários
ou dependentes de drogas poderão receber recursos
do FUNAO, condicionados à sua disponibilidade or
çamentária e financeira.

Art. 26. O usuário e O dependente de drogas
que, em razão da prática de infração penal, estiverem
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos
a medida de segurança, têm garantidos os serviços
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo
sistema penitenciário.

CAPíTULO 111
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo pode
rão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem
como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Minis
tério Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal,. drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar
será submetido às seguintes penas:

I~ advertência sobre os efeitos das drogas;
11- prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa. de·· comparecimento a

programa ou curso educati~o.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem, para seu
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas
destinadas à preparação de drogas, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

§ 2º O juiz poderá, na homologação da
transação penal a que se refere a lei nº 9.099, de 26
de setembro de .1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Criminais, .ou na sentença, encaminhar o
agente para tratamento, com base em avaliação que
ateste a. necessidade, .em função de risco à
integridade física eerhocional da própria pessoa, de
sua família ou dEj. comunidade, realizada por
profissional de saúde com competência específica na
forma da lei.

§3º Para determínarse a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substâncía apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação. às
circunstânciassociaís e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.

§ 4º As penas previstas nos incisos 11 e 111 do
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máxi
mo de 5 (cinco) meSes.

§ 5º Em caso de reincidência, as penas previs
tas nos incisos He 111 do caput deste artigo serão apli
cadas pelo prazo máximo de10 (dez) meses.

§ 6º A prestação de serviços à comunidade será
cumprida em programas comunitários, entidades
educacionais. ou assistenciais, hospitais,
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados
sem fins lucrativos, que se ocupem,
preferencialmente, da prevenção do consumo ou da
recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 7º Na hipótese de desatendimento, pelo
agente, das condições relativas às penas a que se
referem os incisos 11 e 111 do caput deste artigo,
poderá o juiz, ouvidos o Ministério Público, o defensor
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e, se entender necessário, profissional de saúde,
submetê-lo a penas restritivas de direitos
especificadas no art. 43 do Decreto-lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal- não previstas
no caput deste artigo, que não ultrapassem 3 (três)
meses.

§ 8º O juiz deixará de aplicar as penas restritivas
de direitos previstas no § 7º deste artigo caso o con
denado submeta-se à pena anteriormente imposta.

§ 9º O benefício previsto no § 8º deste artigo so
mente poderá ser concedido 1 (uma) única vez.

§ 10. O descumprimento das medidas impostas
com fundamento no § 7º deste artigo sujeitará o agen
te às penas previstas no art. 330 do Decreto-lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

§ 11. O juiz determinará ao Poder Público que
coloque à disposição do infrator, gratuitamente, esta
belecimento de saúde, preferencialmente ambulatori
al, para tratamento especializado.

Art. 29. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposi
ção e a execução das penas, observado, no tocante à
interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e se
guintes do Código Penal.

TíTULO IV
Da Repressão à Produção não Autorizada e ao

Tráfico Ilícito de Drogas

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 30. É indispensável a licença prévia da au
toridade competente para produzir, extrair, fabricar,
transformar, preparar, possuir, manter em depósito,
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar,
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima
destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais.

Art. 31. As plantações ilícitas serão imediata
mente destruídas pelas autoridades de polícia judiciá
ria, que recolherão quantidade suficiente para exame
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das
condições encontradas, com a delimitação do local,
asseguradas as medidas necessárias para a preser
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incinera
ção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, guardando-se
as amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo
será precedida de autorização judicial, ouvido o Mi
nistério Público, e executada pela autoridade de polí
cia judiciária competente, na presença de represen-

tante do Ministério Público e da autoridade sanitária
competerte, mediante auto circunstanciado e após a
perícia realizada no local da incineração.

§ 3" Em caso de ser utilizada a queimada para
destruir a plantação, observar-se-á, além das caute
las necessárias à proteção ao meio ambiente, o dis
posto no ')ecreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998,no
que coub~r, dispensada a autorização prévia do ór
gão próplio do Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMI..

§ 4" As glebas cultivadas com plantações ilícitas
serão ex~ropriadas, conforme o disposto no art. 243
da Constituição, de acordo com a legislação em vigor.

CAPíTULO 11
Dos Crimes

Art. 32. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer,er em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, )rescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornec<H drogas, ainda que gratuitamente, sem au
torização ou em desacordo com determinação legal
ou regula'l1entar:

Penl- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos
e pagam(,nto de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e qui
nhentos) dias-multa.

§ 1Q Nas mesmas penas incorre quem:
1- importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad

quire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem
em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ain
da que gratuitamente, sem autorização ou em desa
cordo coril determinação legal ou regulamentar, ma
téria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas;

11 - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem
autorizaçáo ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, de plantas que se constituam
em matéria-prima para a preparação de drogas;

111- utiliza local ou bem de qualquer natureza de
que tem a. propriedade, posse, administração, guarda
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,
ainda qU>9 gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso
indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa de i 00 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Nos delitos definidos no caput e no § 1º des
te artigo, dS penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um
sexto) a 213 (dois terços), vedada a conversão em pe
nas restritvas de direitos, desde que o agente seja pri-
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mário, de bons antecedentes, não se dedique às ativi
dades criminosas nem integre organização criminosa.

Art. 33. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar,
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título,
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamen
te, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer ob
jeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em de
sacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois
mil) dias-multa.

Art. 34. Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e § 1º, e
33 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzen
tos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput
deste artigo incorre quem se associa para a prática
reiterada do crime definido no art. 35 desta Lei.

Arl.35. Financiar ou custear a prática de qual
quer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e § 1°, e
33 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (qua
tro mil) dias-multa.

Art. 36. Colaborar, como informante, com grupo,
organização ou associação destinados à prática de
qualquer dos crimes previstos nos arts. 32, caput e §
1º, e 33 desta Lei:

Pena -reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos)
dias-multa.

Art. 37. Prescrever ou ministrar, culposamente,
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou
fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzen
tos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condena
ção aO Conselho Federal da categoria profissional a
que pertença o agente.

Art. 38. Conduzir embarcação ou aeronave
após o consumo de drogas, expondo a dano potenci
al a incolumidade de outrem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos,
além da apreensão do veículo, cassação da habilitação
respectiva ou proibição de obtê-Ia, pelo mesmo prazo da

pena privativa de liberdâcle aplicada, e pagamento de
200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.

Parágrafo único.· As penas de prisão e multa,
aplicadas cumulativamente comas demais, serão de
4 (quatro) a 6 (seis) anos e de400 (quatrocentos) a
600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no
caput deste artigo for de transporte coletivo de pas
sageiros.

Art. 39. As penas previstas nos arts. 32 a 36
desta Lei são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), se:

I - a natureza, a procedência da substância ou
do produto apreendido e as circunstâncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade do delito;

11 - o agente praticar o crime prevalecendo-se
de função pública ou no desempenho de missão de
educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

111- a infração tiver sido cometida nas dependên
cias ou imediações de estabelecimentos prisionais, de
ensino ou hospitalares, de sedes de entidadesestudan
tis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou benefi
centes, de locais de trabalho coletivo, de recintoS onde
se realizem espetáculoS ou diversões de qualquer natu
reza, de serviçosde tratamento de dependentes de dro
gas ou de reinserção SoCial, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência,
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qual
quer processo de intimidação difusa.ou coletiva;

V - caracteriza.do o tráfico entte Estados da Fe
deração ou enlreestes e o Distrito Federal;

VI - sua prática. envolver ou visar a atingir cri
ança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer
motivo, diminuída ou suprimidáa capacidade de en
tendimento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do
crime.

Art. 40. O indiciado ou acusado que colaborar vo
luntariamente com a investigação policial e o processo
criminal na identificação dos demais co-autores ou par
tícipes do crime e na recuperação total ou parcial do
produto do crime, no caso de condénação, terá pena re
duzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Art. 41. O juiz, na fixaçãbdaspenas, considera
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza ea quantidadedasubstân
cia ou do produto, a personalidades a conduta social
do agente.

Art. 42. Na fixação da multa a que se referem os
arts. 32 a 38 desta Lei, ojuiz, atendendo ao que dis
põe o art. 41 desta Lei, determinará o número de
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dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condi
ções econômicas dos acusados, valor não inferior a
1/30 (um trinta avos) nem superior a 5 (cinco) vezes o
maior salário-mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con
curso de crimes serão impostas sempre cumulativa
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em
virtude da situação econômica do acusado, conside
rá-Ias o juiz ineficazes, ainda que apl icadas no máximo.

Art. 43. Os crimes previstos nos arts. 32, caput
e § 1º, e 33 a 36 desta Lei são inafiançáveis e insus
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade
provisória, vedada a conversão de suas penas em
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput
deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada
sua concessão ao reincidente especifico.

Art. 44. É isento de pena o agente que, em ra
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a in
fração penal praticada, inteiramente incapaz de en
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re
conhecendo, por força pericial, que este apresentava,
à época do fato previsto neste artigo, as condições re
feridas no caput deste artigo, poderá determinar o
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata
mento médico adequado.

Art. 45. As penas podem ser reduzidas de 1/3
(um terço) a 2/3 (dois terços) se, por força das cir
cunstâncias previstas no art. 44 desta Lei, o agente
não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a ple
na capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Art. 45. Na sentença condenatória, o juiz, com
base em avaliação que ateste a necessidade de en
caminhamento do agente para tratamento, realizada
por profissional de saúde com competência específi
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda,
observado o disposto no art. 25 desta lei.

CAPíTULO 111
Do Procedimento Penal

Art. 47. O procedimento relativo aos processos
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal e da lei de
Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previs
tas no art. 28 desta lei, salvo se houver concurso
com os crimes previstos nos arts. 32 a 35 desta lei,
será processado e julgado na forma dos arts. 50 e se
guintes da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especais Criminais.

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28
desta lei, não se imporá prisão em flagrante, deven
do o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao
uízo competente ou, na falta deste, assumir o com 
promisso de a ele comparecer, lavrando-se termo cir
cunstanciado e providenciando-se as requisições dos
exames e pericias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as provi
dências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas
de imediato pela autoridade policial, no local em que
se encontrar, vedada a detenção do agente.

§ 4º Concluidos os procedimentos de que trata o
§ 2º deste artigo, o agente será submetido a exame
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade
de polícia judiciária entender conveniente, e em se
guida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da lei n9

9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena prevista
no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta.

Art. 48. Tratando-se de condutas tipificadas nos
arts. 32, caput e§ 19 , e33 a35destalei, ojuiz, sempre
que as circunstâncias o recomendem, empregará os
instrumentos protetivos de colaboradores e testemu
nhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julhode 1999.

SEÇÃO I
Da Investigação

Art. 49. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comu
nicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do
auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Mi
nistério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do
delito, é suficiente o laudo de constatação da nature
za e quantidade da droga, firmado por perito oficial
ou, na falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se re
fere o § 19 deste artigo não ficará impedido de partici
par da elaboração do laudo definitivo.

Art. 50. O inquérito policial será concluído no
prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso,
e de 90 (noventa) dias, quando solto.
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Parágrafo único. Os prazos a que se refere este
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis
tério Público, mediante pedido justificado da autorida
de de polícia judiciária.

Art. 51. Findos os prazos a que se refere o art.
50 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, reme
tendo os autos do inquérito ao juízo:

1- relatará sumariamente as circunstâncias do
fato, justificando as razões que a levaram â classifica
ção do delito, indicando a quantidade e natureza da
substância ou do produto apreendido, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstância$ da prisão, a conduta, a qualificação
e os antecedentes do agente; ou

11 - requererá sua devolução para a realização
de diligências neces$árias.

Parágrafo único. A remeS$a dos autos far-se·á
sem prejuízo de diligência$ complementares:

I - necessárias .ou útei$ à plena elucidação do
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo
competente até 3 (três) dias antes da audiência de
instrução e julgamento;

11 - necessárias ou úteis à indicação dos bens,
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en
caminhado ao juízo competente até3 (três) dias an
tes da audiência de instrução e julgamento.

Art. 52. Em qualquerfase da persecução crimi
nal relativa aos crimesprevistos nesta Lei, são permi
tidos, além dos previstos em lei, mediante autoriza
ção judicial e ouvido o Ministério Público, os seguin
tes procedimentos investigatórios:

I - a infiltração por agentes de polícia, em tare
fas de investigação, constituída pelos órgãos especi
alizados pertinentes;

11 - a não-atuação policial sobre os portadores
de drogas, seuS precursores químicos ou outros pro
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e
responsabilizar maior número de integrantes de ope
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 11 deste
artigo, a autorização será cOncedida desde que se
jam conhecldos o itinerário provável e a identificação
dos agentes do delito ou de colaboradores.

SEÇÃO 11
Da Instrução Criminal

Art. 53. Recebidos em juízo os autos do inquéri
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou

peças de informação, dar-se-á vista ao MinistériO PÚ
blico para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das
seguintes providências:

I - requerer o arquivamento;
11- requisitar as diligências que entender neces

sárias;
III-oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) tes

temunhase requerer as demais provas que entender
pertinentes.

Art. 54 ..0ferecidaa denúncia, o juiz ordenará a
notificação do acusado para oferecer defesa prévia,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1ºNa resposta, consistente. em defesa prelimi
nar e exceções, o acusadopoderá argüir preliminares
e invocar todas as razões de defesa, oferecer docu
mentos e justificações, especificaras prova$ que pre
tende produzir e, até o número de 5 (Cinco), arrolar
testemunhas;

§ 2º As exceções serão processadas em apartado,
nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº .3.689, de
3 de outubro de 194t - Código de Processo Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra
zo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de
nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5
(cinco) dias.

§ 5º Se entender imp!,escindível, o juiz, no prazo
máximo de 1O(dez) dias, determinará a apresentação do
preso, realização de diligências, exames e perícias;

Art. 55. Recebida a denúncia, o juiz designará
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento,
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como
infração do disposto nos arts. 32, caput e § 1º,e 33a
36 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá
decretar o afastamento cautelar do denunciado de
suas atividades,.se for .funcionário público,. comuni
cando o órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caputdeste
artigo. será realizada dentro dos 30 (trinta) dias se
guintes ao recebimento da denúncia, salvo se deter
minada a realização de avaliação para atestar depen
dência de drogas, quando se realizará em 90 (noven
ta) dias.

Art. 56. Na audiênciade instrução ejulgamento,
após o interrogatório do acusado e a inquirição das
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente,
ao representante do Ministério Público e ao defensor
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do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10
(dez), a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogató
rio, o juiz indagará das partes se restou algum fato
para ser esclarecido, formulando as perguntas cor
respondentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 57. Encerrados os debates, proferirá o juiz
sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, or
denando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havido
controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza ou
quantidade da substância ou do produto, ou sobre a re
gularidade do respectivo laudo, determinará que se pro
ceda na forma do art. 31 , § 1º, desta lei, preservando-se,
para eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público,
quando a quantidade ou valor da substância ou do
produto o indicar, precedendo a medida a elaboração
e juntada aos autos do laudo toxicológico.

Art. 58. Nos crimes previstos nos arts. 32, caput
e § 1º, e 33 a 36 desta lei, o réu não poderá apelar
sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória.

CAPíTULO IV
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação

de Bens do Acusado

Art. 59. O juiz, de ofício, a requerimento doMi
nistério Público ou mediante representação da autori
dade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público,
havendo indicios suficientes, poderá decretar, no cur
so do inquérito ou da ação penal, a apreensão e ou
tras medidas assecuratórias relacionadas aos bens
móveis e imóveis ou valores consistentes em produ
tos dos crimes previstos nesta lei, ou que constituam
proveito auferido com sua prática, procedendo-se na
forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

§ 1º Decretadas quaisquer das medidas previs
tas neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no
prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a pro
dução de provas acerca da origem licita do produto,
bem ou valor objeto da decisão.

§ 2º Provada a origem lícita do produto, bem ou
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe
cido sem o comparecimento pessoal do acusado, po-

dendo o juiz determinar a prática de atos necessários
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de
bens, dir€,itos ou valores poderá ser suspensa pelo
juiz, ouvico o Ministério Público, quando a sua execu
ção imedi3.ta possa comprometer as investigações.

Art. 60. Não havendo prejuízo para a produção
da prova dos fatos e comprovado o interesse público
ou social, ressalvado o disposto no art. 61 desta lei,
mediante autorização do juízo competente, ouvido o
Ministério Público e cientificada a SENAD, os bens
apreendicos poderão ser utilizados pelos órgãos ou
pelas entdades que atuam na prevenção do uso in
devido, na atenção e reinserção social de usuários e
dependertes de drogas e na repressão à produção
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusi
vamente 110 interesse dessas atividades.

Pamgrafo único. Recaindo a autorização sobre
veículos,'ólmbarcações ou aeronaves, o juiz ordenará
à autoridf!de de trânsito ou ao equivalente órgão de
registro e controle a expedição de certificado provisó
rio de registro e licenciamento, em favor da instituição
à qual terha deferido o uso, ficando esta livre do pa
gamento ::le multas, encargos e tributos anteriores,
até o trât'sito em julgado da decisão que decretar o
seu perdimento em favor da União.

Art. 31. Os veículos, embarcações, aeronaves e
quaisquel outros meios de transporte, os maquinári
os, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer na
tureza, utilizados para a prática dos crimes definidos
nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob
custódia da autoridade de polícia judiciária, excetua
das as arrnas, que serão recolhidas na forma de legis
lação específica.

§ 1º Comprovado o interesse público na utiliza
ção de qualquer dos bens mencionados neste artigo,
a autoridé~de de polícia judiciária poderá deles fazer
uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de
sua conservação, mediante autorização judicial, ouvi
do o Mini~;tério Público.

§ 2° Feita a apreensão a que se refere o caput
deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou che
ques emitidos como ordem de pagamento, a autori
dade de polícia judiciária que presidir o inquérito de
verá, de imediato, requerer ao juízo competente a inti
mação de Ministério Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá re
querer ao juízo, em caráter cautelar, a conversão
do numerário apreendido em moeda nacional, se
for o caso, a compensação dos cheques emitidos
após a instrução do inquérito, com cópias autênti-
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cas dos respectivos títulos, e o depósito das corres
pondentes quantias em conta judicial, juntando-se
aos autos o recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação pe
nai, o Ministério Público, mediante petição autônoma,
requererá ao juízo competente que, em caráter caute
lar, proceda à alienação dos bens apreendidos, excetu
ados.aquE!lesquea União, por intermédio da SENAD,
indicar para serem colocados sob uso e custódia da au
toridade. de polícia judiciária, de órgãos de inteligência
ou militares, envolvidos naS ações de prevenção ao uso
indevido de drogas e operações de repressão à produ
ção não autorizada e ao tráfico ilícitode drogas, exclusi
vamente no interesse dessas atividéldes.

§ 5º ExclUídos os bens que se. houver indicado
para osfins previstos no § 4º deste artigo, o requerimento
de alienaçãOdeVeráconter a relação de todos osdemais
bens apreendidos, com a descrição e a especificação de
cada um deles,einformaçães sobre quemes tem sob
custódia e o local bndese encontram.

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a respecti
va petição será autuada em apartado, cujos autos te
rão.tramitação autônoma em relação aos da ação pe
nai principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os
autos serão conclusos ao juiz,. que, verificada a pre
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e
os objetos utilizados para a sua prática e risco de per
da de valor econômico pelo decurso do tempo, deter
minará a avaliação dos bens relacionados, cientifica
rá a SENADe intimará a União, o Ministério Público e
o interessado, este, se for o caso, por edital com pra
zo de5 (cinco) dias.

§ 8º Feitaa avaliação e dirimidas eventuais di
vergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sen
tença, homologarão valor atribuído aos bens e deter
minará sejam alienados em leilão.

§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposita
da emcontajudicial a quantia apurada, até o final da
ação penal. respectiva, quando será transferida ao
FUNAD, juntamente com os valores de que trata o §
3º deste artigo. '

§10.Terão apenas efeito devolutivo os recur
sos interpostos contra as decisões proferidas no cur
so do procedimento previsto neste artigo.

§ 11. Quanto aos bensindicados na forma do §
4º deste artigo, recaindo a autorização sobre veícu
los, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à au
toridade de trânsito ou ao equivalente órgão de regis
tro e controle a expedição de certificado provisório de
registro elicenciamento, em favor da autoridade de

polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido o
uso, ficando estes livres do pagamento de multas, en
cargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado
da decisão que decretar, o seu perdimento em favor
da União.

Art. 62. Ao proferir a sentença demérito, o juiz
decidirá sobree perdimento do produto, bem ou valor
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§ f Os valores apreendidos em decorrência dos
crimestipificados nesta Lei e que não foram objeto de tu
teia cautelar, após decretado o seu perdimento em favor
da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD.

§ i Compete à SENAD a alienação dos bens
apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento já tenhasido decretado emfavor da União.

§ 3' A SENAD poderá firmar convênios de coo
peração, a fim de dar imediato cumprimento ao esta
belecido no § 2º deste artigo.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena
tória, o juiz do processo, de.ofício ou a requerimento
do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos
bens, direitos e valores qeclarados perdidos em favor
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que
se encontrame. a entidade ouo órgão em cujo poder
estejam, para os fins de sua destinação nos termos
da legislação vigente.

Art. 63. A União, por intermédio da SENAD, po
derá firmar convênio com os. Estados, com o Distrito
Federal e com organismos orientados para a preven
ção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinser
ção social de usuários ou dependentes. e a atuação
na repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipa
mentos e de recursos por ela arrecadados, para a im
plantação e execução de programas relacionados à
questão das drogas.

TiTULO V
Da Cooperação Internacional

Art. 64. De conformidade com os princípios da
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta
dose às leis e aos regulamentos nacionais em vigor,
e observado o espírito das Convenções das Nações
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais
relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é
parte, o governo brasileiro prestará, quando solicita
do, cooperação a outros países e organismos interna
cionais e, quando necessário, de.les solicitará a cola
boração, nas áreas de:
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I - intercâmbio de informações sobre legisla
ções, experiências, projetos e programas voltados
para atividades de prevenção do uso indevido, de
atenção e de reinserção social de usuários e depen
dentes de drogas;

11 - intercâmbio de inteligência policial sobre
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o
desvio de precursores químicos;

111- intercâmbio de informações policiais e judi
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus
precursores químicos.

Parágrafo único. As atividades de cooperação
internacional dos órgãos governamentais brasileiros
nos planos bilateral e multilateral serão coordenadas
pelo Ministério das Relações Exteriores.

TíTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

Art. 65. Para fins do disposto no § 1º do art. 1º
desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da
lista mencionada no preceito, denominam-se drogas
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precurso
ras e outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998.

Art. 66. A liberação dos recursos previstos na
Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de
Estados e doDistrito Federal, dependerá de sua ade
são e respeito às diretrizes básicas contidas nos con
vênios firmados e do fornecimento de dados neces
sários à atualização do sistema previsto no art. 17
desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão criar estimulos fiscais e ou
tros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que co
laborem na prevenção do uso indevido de drogas,
atenção e reinserção social de usuários e dependen
tes e na repressão da produção não autorizada e do
tráfico ilícito de drogas.

Art. 68. No caso de falência ou liquidação extra
judicial de empresas ou estabelecimentos hospitala
res, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim
como nos serviços de saúde que produzirem, vende
rem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou for
necerem drogas ou de qualquer outro em que exis
tam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo
perante o qual tramíte o feito:

I - determinar, imediatamente à ciência da falên
cia ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

11 - ordenar à autoridade sanitária competente a
urgente adoção das medidas necessárias ao recebi
mento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;

111- dar ciência ao órgão do Ministério Público,
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias
ou produtos não proscritos referidos no inciso II do
caput deste artigo, só podem participar pessoas jurí
dicas regularmente habilitadas na área de saúde ou
de pesquisa científica que comprovem a destinação
lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º
deste artigo, o produto não arrematado será, ato con
tínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sani
tária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre
Drogas e do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema
tadas especialidades farmacêuticas em condições de
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a
guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à
rede pública de saúde.

Art. 69. O processo e o julgamento dos cri
mes previstos nos arts. 32 a 36 desta Lei, se carac
terizado ilícito transnacional, são da competência
da Justiça Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos
Municípios que não sejam sede de vara federal se
rão processados e julgados na vara federal da cir
cunscrição respectiva.

Art. 70. Nas comarcas em que haja vara especi
alizada para julgamento de crimes que envolvam dro
gas, esta acumulará as atribuições de juizado especi
al criminal sobre drogas, para efeitos desta Lei.

Art. 71. Sempre que conveniente ou necessá
rio, ° juiz, de ofício, mediante representação da
autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento
do Ministério Público, determinará que se proceda,
nos limites de sua jurisdição e na forma prevista no
§ 1º do art. 31 desta Lei, adestruição de drogas em
processos já encerrados.

Art. 72. A União poderá celebrar convênios com
os Estados visando à prevenção e repressão do tráfi
co ilícito e do uso indevido de substância entorpecen
te ou que determine dependência física ou psíquica.

Art. 73. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e
cinco) dias após a sua publicação.

Art. 74. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de ou
tubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de
2002. - Paulo Pimenta - Relator.



o Sr. Jaão Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é acu-
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os ção por parte do Estado funciona como freio a uma
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como série de irregularidades ede delitos. A partir do mo-
se encontram. (Pausa.) mento em que nos colocamos de forma extremamen-

APROVADA. te complacente e tolerante em relação ao consumo
A matéria retoma ao Senado Federal. (Palmas.) de drogas, com certeza, o uso de entorpecentes vai
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - aumentar e muito neste País.

Antes de passar a palavra aoS companheiros que de- Não tenham dúvidas. Sras. e· Srs. Deputados,
sejam justificar seu voto, concedo a palavra ao Depu- de que hoje - é óbvio que o Senado ainda vai exami-
tadoFernando Gabeira, como solicitado por S.Exa. nar o projeto - é um dia muito especial para os trafi-

Tem S.Exa. a palavra por 1 minuto. cantes. Hoje, eles têm o. que comemorar. Afinal, com
O SR. FERNANDO GABEIRA (Sem Parti- certeza, o consumo· de drogas vai aumentar. Por

do-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. quê? Porque a certezada punição por parte do Esta-
Presidente, agradeço a V. Exa, mas os jornais de hoje do já não será tão forte como era anteriormente.
já consignaram o que eu pretendia anunciar. Concordo em que o usuário receba tratamento di-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ferenciado. Concordo em .que· haja ambulatórios para
Aliás, de forma injusta, porque, à época, a matéria ha- tratar e desintoxicar os viciados. Porém, Sr. Presidente,
via ocupado vários e generosos espaços nos jornais, Sras. e Srs. Deplltados,o que votamos hoje não foi a
e agora a resposta sai muito tímida. construção de clínicas, nem o tratamento dessas pesso-

O SR. FERNANDO GABEIRA - Exatamente, as; oque aprovamos aqui foi uma lei de incentivoao con-
Sr. Presidente. Quero apenas registrar que o Procu- sumo de drogas, porque, infelizmente, a. certeza da puni-
rador-Geral daRepública decidiu arquivar o processo ção por parte do Estado não existe mais.
em que eU era o réu, atendendo a argumentos postos Srs. Deputados, pelornenos atéhoje, umpai de
nos autos. Trata-se de grande avanço, porque S.Exa. família chega para0 filho e diz.: ."Meu filho, além de as
reconheceu que a importação vinha com o atestado drogas fazerem mal à saúde, você pode serpresd'.
sanitário e as correspondências trocadas com a Ao ouvir isso, o jovem pensa em duas coisas: primei-
EMBRAPA para pesquisas no Nordeste. Reconheceu ro, na prisão; depois, na saúde... É o que afasta os jo-
S.Exa. também o laudo técnico que afirma que não é vens das drogas.
maconha, mas cânhamo. E mais, Sr. Presidente, Sras. eSrs; Deputados:

Feita a consignação, solicito ao Governo a de- votamos aqui o Código de Trânsito e o Estatuto do
volução de minhas sementes, como já permitiu a um Desarmamento. de •formaeX1remamente rigorosa,
funcionário do Itamaraty, que havia importado o mes· mas em relação ao uso de drogas fomos extrema-
mo tipo de semente da Hungria. Além disso, peço que mente complacentes.
a imprensa me conceda, para o desmentido, 10% do Com certeza os usuários não mais serão condu-
espaço dado ao escândalo à época. Mas isso, bem zidos em viaturas policiaisàs delegacias, porque, em
sabemos, não vai acontecer. (Palmas.) algumas praias, em alguns campos.de futebol, have-

O SR. RUBINELlI- Sr.·Presidente, peço a pa- rá tantas pessoas usando drogas que só mesmo um
lavra pela ordem. ou mais ônibus para levá-Ias até lá. Acredito mesmo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - que não haverá ônibus suficiente. para isso.
Tem V.Exa. a palavra. Terá de haver uma espécie de apartheid de

O SR. RUBINELLI (PT _SP: Pela ordem. Sem re- ambientes: lugares onde poderemos levar a famí-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- lia e outros em que será liberado o uso de drogas.
dos, muito embora tenha acompanhado a bancada do Aliás, em todos os lugares públicos vai ser liberado
meu partido, o Partido dos Trabalhadores, quero exter- o uso de drogas.
nar várias preocupações em relação a esse projeto. Sr. Presidente, a aprovação desse projeto é la-

É muito bom que o projeto ainda vá para o Se- mentável. Graças aos que têm bom senso, o projeto
nado, porque da forma como foi feito hoje aqui, tere- vai voltar ao Senado, onde poderá ser modificado.
mos grave problema pela frente em relação ao uso de Por enquanto é um retrocesso.
drogas. Abrimos precedente muito perigoso. O que Muito obrigado.
nos faz ter a certeza de que o Estado vai se transfor
mar numa verdadeira barbárie? Ora, qualquer estudi
oso, qualquer sociólogo sabe que a certeza da puni-

'111111:
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.O. S~ .. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presldencla Informa aos nobres Deputados que ainda
est~mosn~ Orde~ do Dia. Portanto, não é que a Pre
sldenCla nao queira, mas o Regimento Interno deter
mina que a concessão da palavra a V.Exas. somente
seja feita após o término deste período da sessão.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O 5R. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
queremos garantir a palavra aos oradores inscritos
solicito a V.Exa. que os próximos itens sejam votado~
sem discussão e encaminhamento.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. está seguindo a ordem de inscrição?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Sras. e 8rs. Deputados, informo que darei a palavra a
todos que a solicitarem, seguindo a lista de inscrição.

Informo também a V.Exas. que às 13h55min en
cerrarei a sessão, a fim dar início à sessão ordinária
~1~. '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item 3.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.690-A, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.690, de 2002. que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção Parci
al de vistos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da
República da Tunísia, em Túnis, em 19 de ju
lho de 2001; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legis
lativa (Relator: Dep. Edmar Moreira).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

REDAÇÃO FINAL

DO PFIOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 1.690-B, DE 2002

Aprova o texto do Acordo sobre Isen
Çiio Parcial de Vistos, celebrado entre o
G.overno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Tunísia, em
Túnis, em 19 de julho de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo sobre Isen

ção Parcial de Vistos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Tunísia, em Túnis, em 19 de julho de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legisiativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2004. 
Professor Luizinho, Relator.

O S!~. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - OS
81'S. Deputados que a aprovam permaneçam como
se enconJram. (Pausa.)

DAVOTAÇÃOÀ

Inocêncio Oliveira, 1º O 5=1. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação

o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.690-A, de
2002:

O Congresso Nacional decreta:
Art.! º É aprovado o texto do Acordo sobre Isen

ção Parcial de Vistos, celebrado entre o Governo da
R~públic$ Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Tunísia, em Túnis, em 19 de julho de 2001.

Parf,grafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes cevnplementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromi:;sos gravosos ao patrimônio nacional.

Art.;~º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data d 3 sua publicação.

O 5=!. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Depfltados que o aprovam permaneçam como
se enconlram. (Pausa.)

APFOVADO.
O S:=/. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

PASSA-SE
MATÉRIA.

pada pelo Sr.
Vice-Presidente.
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tem.

4.

Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.312-B, DE 2002

Aprova o texto do Acordo de Coo
peração Técnica entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo
da República. da •Tunísia, celebrado em
Brasília, em 13 de março de 2002.

O Congresso Nacional·decreta:
Art. 1ºFica aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Técnica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Tunísia,
celebrado em Brasília, em13 de março de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da ConstituiçãoFederal,acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2004. 
Professor Luizinho, Relator.

O SR. PRESIDENTr::(Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a. aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item 5.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.313-A, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.313-A, de 2002,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o
Governo da Tunísia sobre Cooperação en
tre os Institutos Diplomáticos de ambos os
países, celebrado em Brasília, em 13 de
março de 2002; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça ede Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com emenda (Relator: Dep. José
Roberto Arruda).

DAVOTAÇÃOÀ

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.312-A, DE 2002

(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)

Discussão, em tumo único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2.312-A, de 2002, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Téc
nica entre o Governo da República Federativa
do Brasil 1$0 Governo da RepúbHcada Tuní
sia, celebrado em Brasília, em 13 de março de
202; tendo pareceres das Comissões: de Fi
nanças e Tributação, pela adequação financei
ra e orçamentária, e, no mérito, pela aprova
ção (Relatora: Deputada Veda Crusius), e de
Constituição e. Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, .juridicidade e técnica legis·
lativa (Relator: Deputado Alexandre Cardoso).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ern
discussão.

Há oradores inscritos. (Pausa.) S.Exas. desis-

PASSA-SE
MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.312-A,
de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo

peração Técnica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Tunísia,
celebrado em Brasília, em 13 de março de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congressc Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.



REDAÇÃO FINAL

DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W' 2.313-B, DE 2002

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Tunísia sobre Coope
ração entre os Institutos Diplomáticos de
Ambos os Países, celebrado em Brasília,
em 13 de março de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da RepLlblica Federativa do Brasil e o Go
verno da Tunísia sobre Cooperação entre os Institu
tos Diplomáticos de Ambos os Países, celebrado em
Brasília, em 13 de março de 2002.

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão do referido Acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2004. 
Professor Luizinho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisâo do orador.) - S1. Presidente, assomo à
tribuna para, .em nome da bancada do Partido dos
Trl;lbalhadores, expressar nossa solidariedade ao Mi
nistro do Trabalho, Ricardo Berzoini, membro desta
Casa. agredido ontem em Fortaleza.

Lamento esse ato. Aqueles que o praticaram di
zendo que ali estavam porque sâo contra o imperialis
mo na realidade estão importando uma forma de pro-

DAVOTAÇÃOÀPASSA-SE
MATÉRIA.

Art.1 º ..
Parágrafo único. Nos termos do inciso

I, do art. 49, da Constituição Federal, ficam
sujeitos á aprovação do Congresso Nacio
nal quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que
acarretem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimônio nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
discussão. Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio. se encontram. (Pausa.)
(Pausa.) Desiste S.Exa. APROVADO.

Concedo a palavra ao S1. Deputado Eduardo O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
Valverde. (Pausa.) Ausente do plenário. sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a emenda adotada pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte
redação:

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.313-A,
de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Tunísia sobre Cooperação entre os Institu
tos Diplomáticos de Ambos os Países, celebrado em
Brasília, em 13 de março de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.



o fato do substitutivo ao projeto de lei que cria o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
prevê penas mais brandas para os usuários. Isto nos
causa uma preocupação muito grande já que no nos
so entendimento pode ser O início de um projeto que
determine a legalização do uso de drogas no Brasil.

O que nos leva a essa reflexão é o fato do texto pre
vera extinção da pena de prisão para usuários de drogas,
quando surpreendidos com entorpecentes, e pelo fato de
consumidores também não precisarem comparecer à de
legacia, caso flagradoscorndroga~ .Isso pode permitir a
um traficante pego com20quilos de droga afirmar que é
para seu uso próprio,abrind9 aíumgrave precedente.

O fato da penaprevista. para os consumidores
variar da advertênciaVerbal, penas alternativas a fre
qüência a um curso. educativo, pelo período de cinco
meses, também nos preocupa, ji\ que o encaminha
mento para o tratamento para dependentes - que se
ria muito impOrtante- vai ser. facult.ativo à Justiça,
uma mera sugestão,já quepel9substitutivo, ficaproi
bido o tratamento compulsório.

Pelo substitutivo, a prisão de dependentes é
prevista somente em úmcaso;quli\ndo o usuário
se recusa acumpriral';penasdeterminadas pela
Justiça. Se. isso ocorrer, ele· responde por deso
bediência.

Defendemos uma>diferenciação mais· nítida no
texto sobre quem é usuário e quem é traficante. Caso
contrário, o traficante ~()grandevilãoda sociedade
poderá até usar ousl.láriocomoinstrumento do tráfi
co. Isso é preocupante emerece uma atenção maior.

O ponto positivo é ()fato do substitutivo prever um
tratamento mais rigoroso. para t~aficantés,.mas tem que
haver um maior controle Sobre o usuário também...

Por essas considerações .somoscontrários e
votamos contra esse projeto.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presiden
te, peço a V.Exa. que>faça registrar nos Anais da
Casa relatório da Secretaria· Estadual do Meio Ambi
ente e do Instituto deMeio Ambiente, ambos do Esta-
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testo que não é comum ao Brasil. Para que fossem legislação, não mais terá ânimo para levar o usuário
autênticos, deveriam utilizar~se de uma forma de pro- de drogas à presença da autoridade judicial.
testo brasileira, não americana. Portanto, reafirmo: por entender que esse projeto

Os setores que reivindicam espaçopara deba- poderá aumentar o consumo de drogas no País, enca-
ter, para que se configure a democracia, são os mes" minho voto contrário ao projeto que hoje foi aprovado.
mos que se utilizam da agressão como forma de pro- VOTO CONTRÁRIO
testo. Isso não se traduzem propostas práticas, não
significa busca de diálogo, mas apenas uma forma
inaceitável de agressão.

Portanto, quero aqui manifestar meu irrestrito
apoio ao Ministro Ricardo Berzoini pela agressão que
sofreu. A ofensa não foi a Ricardo Berzoini em si, mas
ao Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pelas políti
cas que vem implementando no Brasil e, acima de
tudo, a cada um dos integrantes da bancada do Parti
do dosTrabalhadores, que se orgulham em ter Ricar
do Berzoini como companheiro. de bancada.

Multo obrigado, Sr. Presidente.
O $R. JEFFERSON CAMPOS ~ Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.apalavra,

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB ~ SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presiden
te, há poucos minutosíive oportunidade de me mani
festar a respeito do Projeto de Lei nº 7.134, de 2002,
que abrandou as penas impostas aos usuários de
drogas. Erri virtude disso,. estou encaminhando à
Mesa, por escrito, nosso votoGontrário a esse projeto,
para que a ele seja incorporado.à minha fala, porque
expressa muito bem o pensamento daqueles que to
dos os dias têm contato com famflias destruídas pelas
drogas, com pessoas que encaminham seus filhos
para Serern orientados e tratados espiritual e fisica
mente. Temos toda essa preocupação.

O Deputado Hubinelli foi brilhante ao dizer que
acredita que o consumo de drogas aumentará muito
no País, uma vez que esse projeto abranda penas.
Com isso, os jovens vão se sentir à vontade para ex
perimentar e passar aw~ar as drogas que hoje são
oferecidas de maneira disfarçada, mas que passarão
a fazer parte do cptidiano. Os que delas fazem uso
em locais públicos, como escolas, acabarão tendo a
seu favor essa lei, aprovada, infelizmente, mesmo
com nosso voto contrario.

Mas vamos continuar com o trabalho de preven
ção e de recuperação. de drogados, até porque, com
toda a certeza, o consumo de drogas aumentará O te
mor que os jovenstinham de serem presos, de passa
rem por constrangimento não mais existirá A partir de
hoje, o usuário dedrogas sópoderá ser apenado se de
sobedecer à orientação jurídica que receber a partir do
momento em. que for - e se for -levado a Juízo. Acredi
to mesmo que a autoridade coatora, em virtude dessa

IiIIIll '
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IntroduçiJo
A neqãoAshaninka está distribuída em várias al

deias dentro dos limites do Brasil e Peru. Estes índios ti
veram CO!ltato com a civilização Inca, que habitou o
Peru, e dEdes aprenderam várias técnicas que levaram
os Ashaninka a ter o status de povo indígena mais or
ganizado .3 desenvolvido do Acre. Este povo vive em
uma reserla dentro do Estado do Acre com grande par
te de seu.;erritório confrontando-se com o Peru.

Em 'e!atório de Carlos Chirinos e Manuel Ruiz
para a O;ganização Mundial de Madeiras Tropicais
(da qual Elrasil e Peru são membros) várias informa
ções pertnentes podem ser obtidas quanto à situa
ção flores ai do Peru. O Peru possui uma grande área
florestal E em 1992 teve a promulgação de uma lei
(decreto fupremo nº 051) que descontinuou os con
tratos de (~xploração florestal. Esta lei teve como con
seqüêncic. um aumento da burocracia na emissão de
autorizaçúes de exploração florestal. Isto, combinado
com o aullento da pobreza e desemprego na Amazô
nia e coma falta de oportunidades de geração de em
prego e rEnda levou a um aumento na exploração flo
restal ileçal. Em Pucalpa somente 30% das casas
têm eletricidade ou rede de esgoto e a atividade ma
deireira il<gal é a única fonte de renda para muitas fa
mílias. A lava lei, que passou no Congresso em 2000
cria limita';ões pelo ordenamento da atividade madei
reira. A diliculdade de obter licença de exploração em
grandes <ireas levou à proliferação de pequenas em
presas de exploração. Além disso, o apoio de tais ati
vidades por profissionais que não respeitam princípi
os de ética profissional e a corrupção também agra
vam o problema. No departamento de Madre de Dios
a primeira concessão florestal ainda está enfrentando
sérios problemas para atingir o sucesso operacional.
O relatório ainda cita que existem vários grupos de
exploradores ilegais, bem organizados em alguns ca
sos, que é:través da força ou por meios ilegais ou proi
bidos continuam a trabalhar em áreas de difícil aces
so explomndo espécies de alto valor como o mogno.
O relatório ainda sugere meios para trazer para a le
galidade estas empresas.

Importante citar também que a legislação
peruana é muito menos rigorosa para crimes
ambientais que a brasileira, sendo o ato de desmate
ilegal no Peru um delito considerado como não grave.

RELATÓRIO A QUE SE REFERE A
ORADORA.

do do Acre, a respeito do desmate ilegal em terra indí- Ibama: AA Marcos Brainer
gena ashaninka por parte de peruanos. IMA:;: AA André Freddo

Na verdade, este é o segundo relatório que faço 61 Q ·3atalhão de Infantaria de Selva: Ten. Dan-
registrar nesta Casa, porque no ano passado, em tas, Cb. j\!exandro, Sd. Aldenísio, Sd. Alves Santos,
nome da Câmara dos Deputados, acompanhei confli- Sd. Cavalcante, Sd. Istali.
to ocorrido na fronteira do Acre com o Peru, em terras
indígenas ashaninka. Na oportunidade, pedimos que
várias providências fossem tomadas.

Mais uma vez, o Instituto do Meio ambiente do
Acre e a Secretaria do Meio Ambiente daquele Esta
do visitaram a área e fizeram o levantamento das pre
ocupações. Do relatório constam inclusive fotos de
onde é retirado o mogno arrancado da reserva indíge
na ashaninka. E faz-se um alerta: enquanto não fo
rem tomadas as providências necessárias não vamos
resolver o conflito, estabelecido inclusive com um
país vizinho ao nosso.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

V.Exa. será atendida, nobre Deputada Perpétua
Almeida.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Re

cursos Naturais Renováveis -IBAMA
Gerência Executiva do Acre

Escritório Regional de Cruzeiro do Sul e
Governo do Estado do Acre

Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC

RELATÓRIO DE VISTORIA

DENÚNCIA DE DESMATE ILEGAL EM TERRA
INDíGENA ASHANINKA POR PARTE DE

PERUANOS

ALDEIA ASHANINKA APIWTXA

MARECHAL THAUMATURGO/AC.

lbama: Analista Ambiental Marcos Henrique Brainer
Martins (Eng. Agrônomo) IMAC: Agente Ambiental
André Freddo (Eng. Florestal)
Cruzeiro do Sul, 2 de fevereiro de 2004

Equipe

A equipe constituída para a vistoria foi composta
das seguintes instituições e representantes:

Polícia Federal: APF Baiano, EPF Henrico e
DPF Fábio Galvão
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o interesse de explorar estas madeiras. no Brasil é
devido à escassez que já ocorre no Peru, uma vez
que as empresas daquele país trabalhavam sem uma
visão de sustentabilidade buscando o lucro fácil pelo
produto mais procurado - mogno e o cedro.

A denúncia apresentada pelos Ashaninka não é
nova. Já houve outras missões e relatórios foram pro
duzidos (Anexo 4) constatando os fatos que nova
mente foram presenciados pela presente equipe.

Da denúncia
Segundo a denúncia dos Ashaninka empresas

peruanas estariam invadindo areserva indígena para
extrair mogno e cedro ainda existentes no Brasil.

Foi informado por Benk que o exército havia mu
dado a localização de um marco de fronteira, entre
Foz do Breu e o marco 40, o que haveria mudado a li
nha de fronteira e.diminuído a área da terra indígena.

Do deslocamento e. vistoria aéreos
O deslocamento até a área da vistoria foi feita

em avião de Cruzeiro do Sul até Marechal Thau
maturgo na quarta-feira (28/01). Durante o deslo
camento o piloto foi questíonadoda possibilidade
técnica .de Uma passagem aérea sobre os pontos
de interesse e respondeu p<>sitivamente. Desta
forma, foi possível, usando os pontos da fronteira
carregados em GPSfornecidos pelo setor de sen
soriamentoremoto da SEMA (Secretaria Estadual
de Meio Ambiente),. sobrevoar .a fronteira desde
próximo de Marechal Thaumaturgo até o Marco 40
e deste até 80ca doSreu. Próximo do marco 40 foi
visualizado do avião equipamento de exploração
florestal (skidder) e uma estrada bastante larga
usada claramente para a retirada de toras. Apesar
de estar situada em território Peruano, tal estrada
encontra-se curiosamente próxima à linha de fron
teira, o que sugere que amesma deva servir para o
escoamento da madeira brasileira (Fig. 1). Aproxi
madamente na metade da distância entre Foz do
Breu e o marc040 foi avistada uma área antrópica,
onde há uma pista de pouso. Próximo à Foz do
Breu foi avistada uma. estrada não pavimentada
(ramal). Prosseguindo o vôo a equipe retornou a
Marechal Thaumaturqo.

Do deslocamento e vistoria terrestres
Em Marechal Thaumaturgo a equipe foi recepci

onada peloTenente Dantas do 61 º Batalhão de Infan
taria de Selva - 61 º BIS, que mostrou um mapa da re
gião e nos alertou sobre os riscos de longas caminha-

das na área da denúncia, uma vez que sabido que tal
região é utilizada como rota para o narcotráfico.

Com relação à mudança ocorrida no marco, fo
mos informados pelo tenente que a comissão formada
por integrantes dos governos brasileiro e peruano, apoi
ada pelo Exército e pela Força Aérea Brasileira, esteve
realizando o reavivamento dos marcos no ano passado.
O marco em questão estava fora de seu local correto,
posicionado cerca de 150 m para dentro do território pe
ruano. Tal comissão teria realocado o marco em sua 10
calizaçãocorreta. Acredttamos que houve falta de diálo
go dos responsáveis por aquela operação com a Funai
e até mesmo com os índios, que acabou gerando o
questionamento dos indígenas.

Ainda naquele mesmo dia, um Ashaninka che
gou a Marechal Thaumatugo e informou que um gru
po de guerreiros havia se deslocado naquela manhã
até a área de exploração e ficaria lá esperando a
equipe. Informou também que um guia estaria dispo
nível na aldeia para Jevar a equipe até o local.

Otenente forneceu barco e piloto para o desloca
mento até a aldeia indígena.Feito Odeslocamento até a
aldeia Apiwtxa a equipe foi rec~bida pela família do ca
cique Senhor Antônio,suaesposa Francisca e sua filha
Alexandrina Pianko. Após ponderarmos sobreos fatos,
decidiu-se que ao invés de sairlTlos áfloresta para nos
encont~armos com os índios, um guia sairia ao encontro
deles e traria O.líder,Benk, paraque fosse possível con
versar, decidire planejar conjuntamente Uma incursão.
A equipe pernoitou naakieia.

Na quinta-feira (29/01 )por volta de 16h30 o grupo
de Ashanínkas que estava no local de exploração retor
nou à aldeia. Conversamos com os· índios sobre qual
era a nossa função ali e ouvimos. o que. eles haviam
constatado em sua incursão àfJoresta Benk e Moisés
Pianko, filhos do cacique e também líderes da comuni
dade, foram ouvidos pelo delegado da PF. Ao final da
tarde, o tenente Dantas cOm alguns. soldados junta
ram-se ao grupo vindos de Marechal Thaumaturgo.

Na manhã seguinte (sé<ta-feira,30/01 )aequipe
composta porPF, Ibama, IMAC e61ºB1S saiu guiada
por três ashaninkas,dentre. eles o Benk. Por proble
mas técnicos durante o deslocamento pelo Rio.Amô
nia somente foi possível entrar na mata porvolta das
9h (Fig.2). Em pouco mais de3h áequipe chegou ao
ponto onde os ashaninkashaviam passado a noite.
Este local foi usado seguramente por peruanos para
retirada de madeira devido à estrutura detransporteir
na direção da fronteira comaquelepaís. Tal estrutura
chamou a atenção da equipe pela sua dimensão. Os
varadouros, abertos em território. brasileiro, mediam
em.média 10 m de largura e tinham alguns quilôme-
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tras de comprimento (Fig. 3). Deste local a equipe
deslocou-se por esses varadouros para tentar locali
zar um acampamento e identificar algum ponto de es
coamento da madeira. No deslocamento foram locali
zadas duas estruturas rústicas, tipo guincho, utiliza
das para o tracionamento das toras por meio dos va
radouros (Fig. 4 e 5). Ao longo do nosso trajeto tam
bém foram identificados vários indivíduos de mogno
abatidos (Anexo 2). Constatamos que quem realizou
o desmate o fez retirando apenas o que de melhor ha
via, não só em termos de espécies florestais (foi ex
traído somente mogno), mas também dos indivíduos
que foram abatidos foi retirada apenas a melhor par
te. As toras ocadas, num sistema de manejo susten
tável, certamente não seriam desprezadas (Fig. 6, 7,
8 e 9). A equipe chegou a adentrar em território perua
no objetivando localizar o término daquela via que
adentrava a floresta. Foi constatado que o término do
varadouro fica à margem esquerda de um pequeno
igarapé peruano (Fig. 10). Segundo informações obti
das dos índios, por aquele igarapé, no periodo das
cheias, as toras continuariam sendo transportadas
até uma serraria próxima.

Durante o deslocamento Benk informou que em
2003 ocorreram 6 mortes de Ashaninkas peruanos
em confronto com madeireiros também peruanos.
Segundo o Benk, essas mortes teriam como respon
sávelo Sr. Eurico, chefe da equipe de campo da em
presa Benal, que opera na região do Rio Amoninha,
no lado peruano. Uma dessas mortes teria aconteci
do quando um índio regressara da aldeia brasileira,
após ter denunciado a invasão daquele território.

No Peru a exploração está mais avançada e já
estão retirando outras espécies além do mogno e ce
dro, pois esses já foram por demais explorados e en
contram-se escassos no lado peruano. Provavelmen
te isto deverá suceder no Brasil se nada for feito para
i~pedir tal ação. Ainda segundo informou o índio, a
madeira retirada está seguindo para Pucalpa para ser
beneficiada por uma empresa do Sr. Tito Peres.

Outro fato importante, relatado pelo Benk, é a
retirada de caça da sua terra indígena para comercia
lização no Peru além do consumo destes animais por
parte dos trabalhadores durante os trabalhos de rou
bo das madeiras. Já foi visto pelos Ashaninkas um ca
minhão com jabotis seguindo para o Peru.

Estudos científicos mostram que o fato de haver
uma exploração madeireira como a constatada afeta
a fauna, fazendo com que os animais migrem para
outro local afugentados pela ação antrópica, mas
posteriormente esta fauna retoma ao local de origem.
Esse efeito é potencializado quando a exploração é

mecanizada. Entretanto, haverá um período de tem
po que os Ashaninkas, que dependem basicamente
da caça para suprimento de proteínas na sua dieta
alimentar, sofrerão restrição pela escassez deste
meio de subsistência.

Benktambém informou que existe retirada ilegal
de madeira no Parque Nacional da Serra do Divisor
(PNSD) e na Reserva Extrativista do Alto Juruá.

Após o almoço foi realizada uma reunião com as
entidades presentes e os Ashaninkas. Nesta reunião
foi informado pelo Ashaninka Moisés que outro grupo
de guerreiros Ashaninkas liderado por Cláudio (res
ponsável pela segurança da aldeia) estaria na região
de fronteira e não teria previsão de retorno. Relata
ram também que há muitos anos eles vêem denunci
ando essas inva.sões sem que nenhuma providência
efetiva tenha sido tomada para resolução do conflito.
Os índios informaram que provavelmente ainda exis
ta um grupo retirando madeira nas proximidades do
marco de fronteira nº 40, na altura do Igarapé Revol
toso a cerca de 4 dias de viagem usando canoas com
motor de "rabeta", seguindo depois por uma trilha
através da floresta. Os indígenas afirmaram que iriam
até o local e capturariam os invasores que lá estives
sem. Essa decisão foi desencorajada por todas as
instituições alipresentes, que se comprometeram em
empenhar-se ainda mais, no sentido de sensibilizar
as esferas superiores sobre a gravidade da situação
e a necessidade de uma solução imediata, eficaz e
duradoura.

O tenente Dantas informou que o grupamento
que estaria chegando em poucos dias para rendê-lo
poderia fazer uma ação de patrulha na área do Revol
toso. Por sua vez, o DPF Fábio Galvão comunicou
que estaria sendo montada para o dia 16 de fevereiro
uma grande operação da Polícia Federal para aquela
região. A Operação denominada PEBRA contaria
com um contingente suficiente de policiais e apoio de
dois helicópteros, que durante um a dois meses fica
rão na região combatendo o tráfico de drogas e que
poderia atuar também a na questão da exploração ile
gal da Terra Ashaninka.

A Funai assumiu o compromisso de organizar
mais uma comissão dos índios para que, munidos
dos relatórios das instituições ali presentes, fosse até
o Ministério das Relações Exteriores para sensibilizar
o governo brasileiro sobre a gravidade da situação e
necessidade de uma rápida solução.

Conclusões
Pelas observacões feitas in loco pode-se cons

tatar que, além da in~asãode território e afronta à so-
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berania nacional, houve crime ambiental pelo corte
ilegal de madeiras de alto valor econômico e abertura
de extensos varadouros por parte de empresas peru
anas em território brasileiro, especificamente em área
indígena Ashaninka,

Com relação à extração de madeira na área do
Parque Nacional da Serra do Divisor, tal fato já é do
conhecimento· do Ibama, da Polícia Federal e. do
Exército Brasileiro, que produziram relatórios a respe
ito do caso, inclusive com checagem no local,fotos e
coordenadas geográficas que comprovaram a inva
são e o roubo de madeiras de espécies florestais vali
osas daquela Unidade de Conservação por perua
nos. Entretanto, até o mornento, também nenhuma
solução foi apresentada.

Sugestões
Como se trata de crime ambiental realizado, pos

sivelmente, por pessoa jurídica não brasileira e como
não foi observado o ato de corte nem o trânsito da ma
deira em flagrante; foge, portanto, da competência das

autoridades presentes. Sugere-se a tramitação diplo
mática entre Brasil e Peru para solução do caso, visan
do uma possível indenização por parte do Governo Pe
ruano como forma de reparar os prejuízos causados
tanto aos índios quanto à nação brasileira.

Sugere-se que seja realizado o reavivarnento
da demarcação da fronteira brasileira e peruana, tan
to na Terra Indígena quanto no Parque Nacional.
Uma sugestão seria a abertura de .uma linha divisória
de 1Omde largura, onde seriam plantadas árvores de
fácil distinção. Taisârvores, Como exemplo os Ipês,
devido à sua floração serviriam demarcas naturais
mesmo nos locais onde a vegetação nativa se recom
pusesse, possibilitando assim, a identificação da fron
teira durante as açÕes de fiscalização.

Além disso, sugere-se também a realização de
patrulhas constantes por parte da unidade militar base
ada em Marechal Thaumaturgocomo forma de coibir
efetivamente essas invaSÕes... - Marcos Henrique
Brainer Martins, Analista Ambiental Esreg. Cruze.iro do
Sul- André Fredd(), Engenheiro Florestal- Imac.

ANEXO 01

Mapa de Localização, Deslocamento e Àrea de Vistoria.

Detalhe da Área de Ação dos Madeireiros na Região de Fronteira

ANEXO 03

Tabela de Coordenadas dos pontos de interesse observados na Vistoria.
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Tabela de Coordenadas dos pontos de interesse observados na vistoria

Ponto de Interesse Lonqitud;l (Oeste) Latitude (Sul)

Estrada (ramal) - tomMo liO sobrevôo -72 50' 11 ,:~2302" -0923' 33,57770"

Aldeia Apiwtx8 -72 54' 41.t~0606" -0910' 23,78008"

Pista de pouso - tomado no sobrevôo -72 59' 57,61149" -0925' 54,45876"

Mogno Abatido -7259' 21,7'5074" -0910' 23,97360"

Anteparo de Arrasto -7259' 21,21002" i-09 10' 14,31766"

Moqno Abatido -7259' 21,07484" 1-09 10' 12,48303"

Moqno Abatido -72 59' 20,119762" '-09 09' 53,71188"

Anteparo de Arrasto -72 59' 24,~:6821" -0909' 51,14341"

Mogno Abatido ,-7259' 18,(0430" -0909' 44,67392"

lqarape -72 59' 24,~:.6004" -0909' 24,91787"

Rio Amonia -72 56' 12,~,5765" -0911' 15,39482"

Marechal Thaumaturqo -72 46' 53,~:9679" -0857' 22,98074"

Acesso à Trilha -72 57' 47,'2246" -09 12' 29,59726"

Acampamento Peruano Fev2003 -7301' 54,ID029" -0914' 26,80143"

Acampamento. Peruana Jan2004 -72 59' 17,b9872" -0910' 22,83420"

ANEXO 04

Relatório de Fevereiro de 2003 acerca do mesmo problema
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Da Denúncia:

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
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Gerência Executiva dll Acre
Escritório Hegional de Cruzeiro do Sul
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fnvasão da Terra Indígena Ashaninka do Rio AmÔI)ia. luunicípio de Marechal Thaumaturgo!AC, por
madeireiros Peruanos para extraçào de Mogno e Cedro.

Dos Relatos:

Durame Ullla reunião na aldeia Ashan illka no dia 18 de janeiro do COITeme ano. reUlliào esta que antecedia um
evento de solt'~rade Quelônios (projeto de rcpovoamemo do Rio Amõnia realizado pelos índios com apoio do [118ma),
com a presença da Superintendente do lbama no Estado do Acre e do Comandante do 61· Batalhão de Infantaria da
Selva, ouvimos a súplica daquele povo.

Em relaros emocionados,clamavam·nos por justiça. Cansados de verem suas terras ínvadidas por madeireiros
peruanos que, segundo eles. desde do uoo de 2000 entram naquela l~rra indígena. ten;lóric brasileiró, abrem largos
varadouros na mata e por eles transportam a.madeira roubada. mogno e cedro, para o pais vizinho.

Ainda segundo os Asha:lÜlkas. em novembro dQ ano passado eles captUraram trés peruanos num
acampameTllo que os ímasores ergueram no 'ado orasileiro. Essas pessoas foram entregues à Polícia Federal.

Os índios falaram que apesar jli terem havido ações empreendidas pelo lhama, Exercito Brasileiro e Policia
Federal, os mesmos não são infonnados dos resultado50btidos por essa~ ações_ O que inevitavelmente passa para
aquela comunidade um sentimento de descaso. dos órgãos responsáveis, para com o problema. Esse sentimento é ainda
mais por.:ncializado uma vez que o povo Ashilninka afinna que as invasões continuam acontecendo e caminbando para
I) norte. No que diz respeito ao Ibama, essa infonnação é por demais preocupante para PAR.NA tia Serra do Divisor,ja
que o mesmo rem sua fronteira ao SUl muito próxima do Território Indígena dos Ashaninkas.

Da constataçio:

Após ouvimos aqueles relatos. fui desígnado para. juntamente com uma equipe da TV Acre. ser levado pelos
índios alé Jocal do acampamento onde os peruanos foram capturados. No dia seguinte, 18 de janeiro, após 45 mio de
voadeiru subindo o Rio Amollla, entramos numa picada na mala à margem "'querda do Rio. Por essa trilha muito
fechada, começamos a ver as primeiras peças de Mogno após dua~ horas de caminhada. peças essas que segundo os
índios que nos acompanba\·am. estavam li cerca de 5Km da fronteira. Continuamos pela trilha por mais uma bora e
chegamos ao local do acampamento. Segundo as informações que recebemos dos iro.dígenas, ali estávamos a cerca de
IKm da fronteira. O acampamenttl toi incendiado pelos próprios índios n3 ocasiãv da captUra dos invasores. Durante
nossa caminhada. podemos constatar a abertura de varadOllTOS com mais de três metros de largura por onde, com o
auxilio de carroças, a madeira é retirada. Vimos árvores. de Mogno derrubadas com mais de três metros de diâmetro.
Porem. essas árvores 0,,0 eram de corte recente. Algumas tinham meses e outras anos de corte. Questionamos onde
poderíamos encontrar peyas de corte recente. mas fomos desencorajados pelos próprios indigenas devido ao risco de
confronto com os peruanos. O que acatamos uma vez que Tínhamos ido sem a proteçào requerida em tah casos. :-.lo
total, co~sra.tamo; a delTllbada de 6 árvores ao tongo da trilha Esse número. afirmam 05 indígenas. seria bem superior
se saíssemos da trilha e tambem se seguíssemos além do acampamento em direção a fronteira. ~fas como já exposto
aqui. o potencial de risco de tal atitude scria muiro elevado.

IUIII
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É. contundente a falta que uma presença mais ostensiva do estado faz em regiões como essas. O lerritóril
indígena do Ashaninkas do Rio Amônia faz fronteira ao Leste com a RESEX do Alto Juruá, ao Oeste e 2.0 Sul com (
Pem ~ ao '1orte com o municipio de Marechal TaumatUrgo e. este com a porção Sul do PARNA da Serra de Divisor
~3 margem direita do Rio ,\mônia em frente li sede de :\1arechal Tauma.urgo, já na area da RESEX. existe o aercport(
municipaL Acredito que ali seria o lugar ideal para ser erguido um posto aV311çodo ào Ibama. Devido sua )ocalizaçll(
estratégica, esse posto orereceria a infra-estrutura necessária as ações naquei a região tanto do lbama como do Exercito <
da Policia federal -a exemplo dú que vem acontecendo na sede administrativa do PAR.i\!/>. da Ser.-a do Divisor no Ric
Moa.

Cruzeiro do Sul·AC. 06 dt: fevereiro de 1003.

AA Marcos H. Brainer Martins
lBA!vLI>"ESREG:CZS!AC

ANEXO OS

Fotografias não usadas no corpo do relatório
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(Escr. Dat).

Em cautelar inominada ajuizada pelo
credor centra0 devedora,. em estado de
grave crise econômico-financeira, a tutela
liminar fora concedida para efeito de se
evitar transferência de recursos entre as
empresas participantes da atividade do
grupo e fundamentalmente de remessas
para o exterior, com a resultante nomeação
de Comitê encarregado de fiscalizar o
cumprimento.

Restou evidenciado no r. despacho a
possibilidade de afastamento da
administração, como forma salutar de
preservar a sinalização do créditos e
fundamentalmente de conservar viva a
unidade empresarial em crise.

De fato, desde o acontecimento
eclodido no exterior, com o afastamento do
controlador,. sua prisão e de diversos
integrantes da diretoria, houve do Governo
Italiano a sensibilidade da nomeação de um
interventor - Enrico Bondi - que desde o
final de dezembro de 2003, juntamente com
sua equipe, tem buscado salvar a todo
custo a tinha industrial de produção, em
detrimento das sociedades atingidas pela
insolvência do mercado financeiro.

Bem nessa dicção e ressaltada a
conotação da determinação judicial,
sobreveio recurso, cujo efeito ativo fora
negado e mais tarde. no agravo regimental,
o ilustre Relator houve por bem admitir a
perspectiva de pagamento pela empresa,
mediante fiscalização e aprovação do Juízo.

Interveio o Ministério Público tendo
sido aceito, manifesto o interesse coletivo e
difuso da lide, na consecução de
eficientemente conhecer a realidade da
empresa e as· vicissitudes· concentradas na

PROCESSO Nll 000.04.003601-4

VISTOS ETC.

Aos 9 de fevereiro de 2004 faço estes autos
conclusos ao MM. Juiz Dr CARLOS HENRIQUE
ABRÃO.

Eu, ~_

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, Juízo DE DIREITO DA 42ª VARA CíVEL DO
peço a palavra pela ordem. FORO CENTRAL - CAPITAL - SÃO PAULO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem CONCLUSÃO
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PP -' GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria da atenção de V.Exa. e de todos os pares. Felizmen
te, ontem tivemos decisão inédita da Justiça brasileira e
não podemos deixar de neste momento registrar.

Enquanto trabalhávamos, mediante autorização
do Presidente da Câmara dos Deputados, que criou
Comissão Especial destinada a apurar especificamente
o caso Parmalat, o Juiz Carlos Henrique Abrão, da 42ª
Vara Cível do Foro Gentralde São Paulo, que estácui
di:mdo do caso Parmalat, já tomava atitudes em São
Paulo. Há alguns anos, a sociedade vinha reclamando
atitude como a adotada pelo magistrado, mas, infeliz
mente, o Congresso demorou alguns anos para apreci
ar a nova Lei de Falências. Não conseguíamos avançar
o suficiente para dar à sociedade brasileira a tranqüili
dade necessária sobre o assunto.

Num gesto de grandeza, demonstrando profun
do conhecimento das dificuldades da empresa, so
bretudono que se refereááreajurídica, o Dr. Carlos
Henrique Abrãoproferiudecisão inédita, o que nem
mes0100 Governo fez, embora quiséssemos que ele
o fizesse. O Governo não teve coragem suficiente
para agir, não foi capaz de enxergar o que representa
para a vida social do país a crise da Parmalat, o que
representam a dispensa de 6 mil funcionários e a situ
ação de fornecedores sem receber.

Coube ao Juiz Carlós Henrique Abrão, em atitu
de inédita, contrariando mesmo alguns dogmas da
Justiça, tomar a decisão .... cu]oteor solicito seja trans
crito nos Anais ~ de destituir a diretoria da Parmalat,
nomeando interventor para administrar a empresa.

Devemos agradecer ao Sr. Carlos Henrique a
medida. E mais do que nós, deve ser grato o próprio
Governo, salvo pela atitude do juiz, como vai ficar cla
ro para a população, na medida em que a decisão ju
dicial se tornar pública na íntegra - não basta apenas
aquilo que a Folha de SPaulo publicou; é preciso que
todos tomem conhecimento das razões que levaram
o Juiz Carlos Henrique a tomar a atitude que tomou.

Reitero meus cumprimentos ao juiz. Se já o ad
mirava, agora o admiro ainda mais. Na condição de
cidadão e de Parlamentar, agradeço a S.Sa. a cora
gem e a atitude.

Obrigado.

1:1ml.IIIUII!'II!'
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falta de liquidez, capital de giro e os
respectivos reflexos espalhados nas
diversas eidades aonde se localizam seus
redutos e unidade fabris.

Vieram requisitados subsídios
bancários e da Junta Comercial, os quais
foram encartados em pasta própria, na
percepção do sigilo aclamado pela
devedora e concedido.

De fato, na audiência designada para
oitiva do Presidente d Companhia
Empresarial, a pedido do devedor, sem
oposição da credora, e aceno favorável do
Ministério Público, houve por bem o Juízo
em deferir a pretensão, de molde a
concentrar sob segredo a prática dos atos
processuais relativos ao contexto do
procedi mento.

O longo depoimento do Sr. Presidente,
tomado em estenotipia, veio a ser transcrito,
juntado ao processo, logo depois, fora
ouvido o Sr. Andrea Ventura - na condição
de Diretor Financeiro Administrativo,
assinando pela controladora e outrossim
pela empresa Holding, detalhando e
procurando explicar grau de endividamento,
problemas de paralisação das unidades,
dificultosa realidade da absoluta ausência
de capital de giro, contando os planos do
interventor italiano e a nenhuma
possibilidade de auxiliar a controlada
Brasileira, haja vista a situação de
administração judicial e a vedação
normativa.

Na mesma data também fora ouvido,
fruto de uma denúncia por escrito, antigo
funcionário da casa, por mais de uma
década, relatando sua organização, seu
começo no setor lácteo e as peripécias da
entrada do· dinheiro no País. ao lado da
figura do antigo Presidente e suas compras
realizadas a partir da década de 90, a
envolver uma dezena de pequenas e
médias empresas do setor.

Antes porém, o Juízo da 29ª Vara
Cível Central, mediante despacho proferido
no autos da concordata preventiva
impetrada, se convenceu ditando ordem de
reunião dos procedimentos, a partir da 4ª
Vara Cível e diretamente desta cautelar em
curso na 42ª Cível Central, fazendo
nomeação, antes de deferir o

plOcessamento, de um comitê, no sentido
di, dar maior tranqüilidade ao mercado e
fi;:ar o prazo de 30 dias para o encarte e
rE guiar instrução da Moratória.

Pedido esse renovado pelos i.patronos
da empresa requerida no bojo da cautelar,
n;10 integrado à prejudicial.

De posse de vasto universo
dflcumental, e com o predicado do
conhecimento mais direto da situação crítica
di empresa e o vasculhar de sua vida no
solo pátrio e os reflexos da crise na Itália, e
do"pois de muito refletir em conjunto com o
C::>mitê, nas diversas esferas da
sébrevivência da sociedade e a premente
solução de continuidade que cerca do
momento crucial atingindo de pronto SEIS
Mil trabalhadores e TRINTA Mil indiretos,
pc)dendo afetar integralmente ao mercado,
no hospedar CEM Mil pessoas, inadiável a
tcmada de providências que se hospedam
na instrumentalização do controle, seu grau
dl~ transparência, em compasso com a
rEdução dos custos e a nítida dimensão do
abuso do controlador em harmonia com
rEalidades emergentes que trouxeram
instabilidade ao negócio.

BREVEMENTE RELATADOS,
DECIDO E FUNDAMENTO:

A crise como fato notório que se
ahateu sobre a empresa Italiana Parmalat
d!~sencadeou no mês de dezembro de 2003
súrias e enérgicas providências adotadas
pelo Governo que além de baixar um
aecreto cuidando das empresas em crise,
c\lncomitante afastou a pessoa física do
C)ntrolador - Calixto Tanzi - imediatamente
preso - com demais diretores, nomeando
S'. Enrido Bondi para, na condição de
interventor, por 180 dias, prorrogáveis por
rrais 60 - tomar um conjunto de medidas
que levem ao menos à salvação da
empresa industrial.

E se nada for feito neste momento
processual, assistiremos, por igual, a
derrocada da Parmalat Alimentos brasileira,
dés que a impetração da concordata
preventiva, longe de atingir seu objetivo
principal, apenas gerou maior desconfiança
do mercado e praticamente paralisou a
atividade de fornecimento do produto por

Ji_
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intermédio das cooperativas e demais
integrados ao serviço.

Estamos diante de um quadro
pantagruel do moribundo (empresa) que
não falece e do nascituro (nova lei de
recuperação) qUe não vem à baila por
indesculpável falta de sensibilidade do
Congresso Nacional, não bastasse a
discussão por mais de uma década e a
completa inutilidade do atual Diploma nº
7.661/45.

Sob o manto de um decreto que logo
completará 60 anos de vida (seis décadas)
e conseqüência da rápida mudança dos
padrões da economia, e sua fase de
globalização, não podemos nos bater no
legalismo mórbido e na concepção de
lacUna para justificar, qual Pilatos no credo,
lavar as mãos em razão de uma crise
incalculável, de tropeços nacionais, que
abala a estrutura social e obriga ao Governo
incrementos de créditos públicos para
minorar a radiografia anunciada dessa crise
sem precedentes.

Efetivamente, a impetração da
concordata pela empresa controladora que
deve cerca de 1,5 bilhões de dólares, e a
favor da Alimentos (caso examinado) que
segundos dados vindos à baila, estaria em
aberto com 200 milhões de dólares, e sem
um repasse urgente de 75 milhões, palavras
dos Diretores e Presidentes, estaria fadada
em. pouco tempo à paralisação total e sua
mais problemática, além, de aguda
circunstância, desligamento dos
maquinários, a significar custos
operacionais e de manutenção imprevistos.

Diante desse dilema, esperar o favor
legal da concordata preventiva, cuja inicial
confere à causa a soma de dez mil reais
(sic), não situa seu passivo, ativo, e
detalhamentos essenciais, cabendo lembrar
que a moratória, de forma alguma, resolverá
impasse. financeiro da Parmalat Alimentos,
como disseram nos seus depoimentos os
respectivos Presidente e Diretor Financeiro
- Administrativo, no tempo presente a
melhor providência consiste no afastamento
do corpo diretivo, acompanhado de medidas
que priorizem deflagrar o Estado de Crise,
afastamento do controlador, tanto no
exterior, como essencialmente no Brasil,

dês que a empresa operacional tem seu
controle direto por força da Administrativa,
encerrando na sua carteira mais de 98%, ao
passo que essa é detida cem por cento
(100%) pela holding nacional e de igual
maneira pela Societá Per Azioni - holding
italiana.

O conjunto dessas medidas se
desenvolverá em três etapas bem nítidas,
claras e transparentes, a cargo do Comitê
com funções Administrativas, a primeira de
encontrar soluções e estruturar elementos
para segunda de um plano de recuperação
e a terceira seria a lenta e gradual entrega
da empresa mediante procedimentos
concatenados com os credores, mercado,
fornecedores e cooperativas, sempre
mantendo aceso o funcionamento das
atividades industriais a nível nacional.

A instrumentalizaÇão do mecanismo
não é teórica, parte da realidade de um
número elevado de empresas que se
capitalizaram pré-recuperação, e
demonstraram, afastada a administração e
o niilismo do controle,condiçãesmarcantes
de uma perfeita reengenharia societária.

Não seria interessante para ninguém a
derrocada, sob. a forma de débacle da
empresa de alimentos,. Sl)a repercussão
seguramente poderia representar, em
cadeia, o risco sístêmico, tão bem levantado
pelo Ministro da Agricultura Roberto
Rodrigues, transformando o sistema de
produção, distribuição e fornecimento,
portanto, notadamente monopolizado, com
o estrangulamento da salutar concorrência.

Parte-se do princípio ditado pelo
espírito renovador da nova legislação, em
discussão no Senado Federal, mas se
acrescenta a variante divisada na realidade
plural da atividade desenvolvida pela
Parmalat há mais de15 anos no Brasil, e os
aspectos dos direitos industriais, marcas e
patentes, registrados e pertencentes à
controladora, evitando PElgElmentos de
royalties.

Somente o despreendimento da
controlada dos maléficos efeitos da
controladora, e sobretudo da estrangeira,
ambos fatores negativos acelerados e
fortemente desencadeadores do estado de
crise, seguramente terá o condão de blindar
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e proteger a empresa dos malsinados
efeitos de artificiais operações de emissão e
empréstimos contraídos, a mando da
controladora, e sob a batuta da
multinacional alienígena.

De fato, sinalize-se que a CPI do
Banestado e dados remetidos tiveram o
privilégio de apontar milhões de dólares em
remessas, presumidamente para esconder
a verdadeira finalidade de contornar a
origem do dinheiro, uma vez que
sabidamente há quase uma década por
motivos estruturais, organizacionais e
notadamente administrativos, a sociedade
opera com prejuízo.

Com efeito, o abuso do poder de
controle é manifesto, em três direções, a
prática de atos visando obviamente
privilegiar bancos, auditoria e controlador,
via balanços e demonstrações financeiras
que não correspondiam nua e cruamente a
verdade, lesando mais de cem mil
investidores, e nos Estados Unidos se
encontra em andamento a class action
(ação coletiva) voltada para
responsabilidade solidária de todos que de
alguma forma ludibriaram o mercado e
tornaram o papel da companhia sem valor e
viraram pó os títulos detidos pelos
compradores nas operações.

Indaga-se, diante desse panorama,
muito categórico e sem rebuços, como
manter a figura do controlador local e do
estrangeiro, se ambos fizeram as operações
societárias responsáveis pelo malogro da
companhia de alimentos no Brasil?

A uma, como se conhece, o controle
jamais retornará às mãos da família Tanzi,
primeiro o governo não apenas efetuou a
prisão, mas o bloqueio dos bens, e tudo que
for localizado pela justiça Italiana servirá a
fim de pagar os prejuízos de investigadores,
do mercado, pelo colapso da fraude,
segundo o grau de intervenção não pode
afetar a atividade no Brasil, por derradeiro
se vier a falir a holding, sua quebra incidirá
da empresa produtora e com inegável
disparo em cadeia para todos os ângulos de
sua abrupta ruptura com os compromissos
sociais assumidos, e a confiança somada a
credibilidade do Governo Brasileiro, ao
permitir não apenas a instalação da

empresa, mas o incremento fiscal em
diversos municípios e o dano irreparável
mediante o desvio do poder de controle.

Concernente às fraudes e
irregularidades denunciadas ao longo do
procedimento, um número elevado,
segundo diagnosticou-se é capaz de afastar
a administração, cuja conduta prima por
questões de somenos importância e não
enxerga sinalizando, a preservação da
empresa, dos postos de trabalho, de
fornecedores, do contingenciamento do
setor lácteo, enfim fizeram de uma próspera
empresa um negócio familiar, entre amigos,
com isso veio a débacle, "default"
contratual, com mais de uma centena de
protestos, pedidos de falência, e a retirada
emergencial das linhas do Banco do Brasil e
outrossim da própria credibilidade, nesse
marco, da empresa no território nacional.

Vamos observar que a Parmalat
mundial desenvolve atividades em 30
países, e diversos continentes, contudo as
crises mais agudas vieram a ser sentidas na
Itália, mas com medidas rápidas, enérgicas
e eficientes, e mais de perto no Brasil.
Notamos que o efeito dominó no Brasil se
estabeleceu 30 dias após a crise da matriz,
por diversos fatores: dependência enorme
dos financiamentos e empréstimos
duvidosos conseguidos pelas empresas do
grupo, falta de planejamento e
administração, incompatibilidade de gestão
com a atividade dos negócios societários
financeiros, ausência de preservação e
reestruturação organizacional, e mais ainda
a falta de identidade entre os propósitos da
filial e sua controladora.

Ponderamos que nos últimos anos, a
empresa se desfez de uma dezena de
fábricas, vendeu inúmeros imóveis, recebeu
no ano de 2003 linha de financiamento do
BNDES, mas apesar de tudo isso, não foi
capaz de estancar a sangria do aumento
considerável do seu grau de endividamento,
muito embora procurasse evidenciar o
compasso, o que se colheu, ao contrário,
foram buracos no balanço, dificuldades de
comando e o estrangulamento que
provocaram intranqü1lidade de todos os
setores da sociedade.
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Evidente, portanto, que o poder de
controle, na sábia visão de Fábio Konder
Comparato, na hipótese concreta, fora
utilizado com abuso, desvio de finalidade,
somente com o intuito de favorecer, pela
multiplicidade operacional, as empresas do
controlador e sua família, retirando a parte
boa e deixando aquela indigesta para os
credores, mercado e Governo.

Ao pontuar o trabalho Aspectos
Jurídicos do Capitalismo Moderno, o
saudoso e insuperável Georges Ripert dizia
acerca da transformação causada no
primeiro estágio, com a inserção de meios
produtivos eficientas.e a pulverização da
direção.

Mais tarde, no excepcional estudo de
Berle e Means se conseguiu compreender a
radiografia do poder de controle, com a
pulverização acionária e o pacote de
controle em mãos de poucos, que teriam, de
seu turno, voz e vez, na determinação das
providências ultimadas no seio societário.

Restou cristalino no cenário da prova e
documentos, a ligação fetal entre a empresa
brasileira e a italiana, cujos diretores se
reportam direta e exclusivamente. ao Sr.
Calixto Tanzi, fato eSse agravado por dupla
circunstância, a quantidade inexpressiva e
insignificante de ações. nos mercados
primário e secundário - funcionários - com
os membros do Conselho de Administração.

Enquanto na Itália uma série de
medidas foi tomada, aqui no Brasil,. a
matéria contemplou apenas debates,
discussões e a falta de vontade do governo
naquilo que chamaram·. os administradores
da empresa, significando redação de
medida provisória; antecipando os efeitos
da nova lei de recuperação de empresa.

Efetivamente, na Itália os resultados
começam ser sentidos um mês depois da
intervenção, com a revogação da
procuração em prol da Deloitte Auditoria
que ainda continua no Brasil, em
substituição, consoante se localiza da junta
comercial, a empresa Trevisan, ainda no
solo italiano diversas financeiras do grupo
foram declaradas. insolventes, afastados
dezenas de conselheiros, administradores,
e tudo se dirige no escopo de salvar o
patrimônio da empresa de produção.

Da Itália nadà podemos esperar, não
bastassem os funestos efeitos do
controlador, o interventor se distancia do
nosso contexto e alimenta forças no espírito
de conquistar a confiança da comunidade e
do mercado e preservar a sociedade
operacional.

Detalhando mais e melhor
irregularidades, falhas. e exposição de risco
da empresa nacional, sentimos que os
dados do balanço não reúnem
fidedignidade, existem créditos a receber da
controlada em relação à holding superior a
233 milhões sem espelhar· a realidade, um
outro de 5 milhões.da Cantai, no ramo de
esporte, e •controlada a Cantai Brasil por
outra em •Curaçau-' afora a retirada da
Parmalat da· Etti .em Jundiaí e. a expressa
não contabilização dos valores na
patrimônio da sociedade.

Aspectos apurados pela Price ditam
que os valores relativos aos fundos para
capitalização da empresa,. na . realidade
tinham a rubrica .de capital social (sic) ,
contudo no vencimento novos rolamentos
de dívidas pressupunham maior. nível de
constante dependência, assim criou-se, no
ambiente predatório, a total derrocada da
empresa operacional, em prol das
holdings, com o propósito. de. aparentes
operações regulares e<emissões que numa
década atingiram a surpreendente casa de
900 milhões de dólares. Essa .falta de
seriedade, transparência e
comprometimento com o· mercado se faz
consta.nte, .aParmalatvinha comprado
diversas sociedades. a partir da década de
90 e mudava razão social, funcionava, de
acordo com dados da Juntei Comercial, no
inicio, com capital de hum real (sic), pior que
adquire a lacesa,ernpresa no mercado
acionário ese habilita a nele permanecer,
mas a nosso sentir de forma absolutamente
ilegal.

Senão vejamos. A empresa para que
possa participar dó. mercado acionário,
conforme a legislação de companhias, deve
ter na mínimo vinte por cento (20%) ou
títulos correspondentes em debentures, na
situação da Parmalat (SíA) os estatutos
demonstram o· capital acionário, mas não
em bolsa-circulante, mero artifício que se
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lhe permite, por força das debentures, da sociedade, afora o
créditos do exterior e marcantes comprometimento brutal com avais e
negociações com empresas do grupo. fianças, encerrando um passivo bancário de

E nesse passo repousa a maior 2:30 milhões de reais.
dificuldade, eis que o controle da companhia Embora fossem diagnosticados
está em mãos de sociedades limitadas. passivos tributários de pequeno relevo e
inclusive americana e inglesa que não trdbalhista, maior monta, provisionado em
conseguindo resgates de títulos emitidos. terno de 30 milhões de reais, seguro dizer
resolveram convertê-los em participações que somente o afastamento dos
na empresa, tudo porém submetido ao administradores permitirá a imediata e
controle total do controlador no exterior - via e-'iciente, por efetiva, tomada de posição
holding - por alimentar cem por cento das p;lra, inclusive, ingressar com as ações e
posições de primeiro e segundo graus no rE cuperar a passos rápidos a solidez e a
Brasil. estrutura danificada em virtude dos gestos

O contingenciamento financeiro e de danosos das controladoras.
títulos lastreados em irreal situação da E cabe ponderar, nesse clamor
empresa, do seu balanço, dos g'~neralizado, portanto um crédito a receber
demonstrativos, causaram uma pseudo dilS financeiras do grupo de dois bilhões de
alavancagem de recursos, porém reais, conforme depoimento do Sr. Andrea
sangraram a companhia, a ponto de V'~ntural, mas a possibilidade de isso
considerada entre as cem maiores acontecer é zero, eis que além de líquidas,
nacionais, estar enfrentando sua pior crise, as empresas não dispõem de ativos
de vida ou morte, de sobrevivência ou correspondentes ao endividamento, e se
estarrecimento que sequer mereceria o nota que está zerada a posição a receber
favor legal da moratória, mas de da matriz diante de sua filial brasileira.
recuperação forçada. F,)rtes remessas foram apuradas nos

Nesse diapasão, na crise mais aguda rEiatórios do Banco Central, uma no teto de
da empresa e sal completa d,s-z milhões de dólares, e cruzamento da
descapitalização, a teor do Comitê, gastos e p.anilha com o recolhimento da imposto de
desequilíbrios constituem constante e o rEnda, a significar despesas excessivas com
desgoverno da empresa. Concretamente, plOpaganda. publicidade e contratos com
uma unidade recente da Unilever fora tErceiros, em pleno balizamento de uma
comprada e desenvolvida, diversos clise atravessada e provocada pela avidez e
departamentos fechados, ademais num te tal falta de consciência em relação ao
tempo de rédea curta, sequer os p;lrque industrial brasileiro.
administradores se conscientizam do calibre Se formos considerarmos corredor de
de fechar as torneiras das despesas. rEmessas irregulares, de entradas

Conforme palavras textuais do duvidosas, do poder de controle ganancioso
Presidente Ricardo Gonçalves, de lendária e das morbidez as quais estão
carreira na Nestlé do Brasil, recentemente a correlacionadas com as holdings, seria
Parmalat contratou a pedido dos credores - justo, uma vez mais, se aguardar a
bancos a KPMG e ainda para pmspectiva de solução morosa da
reestruturação Galeazzi, ambas consomem concordata, mantidos os administradores, e
duzentos mil dólares mensais (sic), e pagos o enxugamento dos operários e
pela empresa operacional. d"smantelamento do setor leiteiro?

Diretor Presidente com remuneração Bem se diagnostica sedimentada uma
na faixa de 150 mil reais, e os demais CI ise que envolve uma comunidade
Diretores em torno de 50 mil, mas no macroeconômica, a partir do
aspecto de otimização e ergonomía desabastecimenio, mudanças dos preços
empresarial deveriam tomar a iniciativa de que caíram na ponta para vinte centavos, e
baixar seus salários até que normalizassem a possibilidade não descartada do Brasil se
a sobrevida tornar importador de leite.
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Calha dizer que a empresa Parmalat
por quase uma década estreitou os laços de
mercado, fazendo com que, mediante
aquisições de concorrentes, flutuasse sua
responsabilidade enorme no canto da
produção, no ângulo da distribuição, e
principalmente no fornecimento.

Visando depurar toda essa
responsabilidade, vimos que o poder de
controle .se apresentou nefasto, contrário
aos interesses nacionais, e supinamente
estranho ao objeto social da companhia, a
bem da verdade como anota Modesto
Souza Barros Carvalhosa é preciso minorar
os percalços e se permitir oenraizamento
de nov() ()xigênio na. vida da empresa.

As' intervenções pontuais societários
se fazem possíveis, Como anota Ovídio A.
Bap1ista, notadamente em' matéria
societária, nos termos da nomeação do
administrador judicial provisório, com o
escopo de reconduzir' ao .seu verdadeiro
objeto e por meio da transparência colher os
frutos de seu relevo no mercado.

E ficou bastante claro no redespacho
concessivo da ordem liminar, que poderia
seu comando ser ampliado, no vórtice de
afastamento da administração, única forma,
nessa quadra, de dar· alento à empresa,
voltar o . ponto da credibilidade, abrir
negociações, com possível desistência da
moratória, e um trabalho árduo e conjunto
com . todos •os segmentos para matar as
irregularidades e recriar a esperança da
recuperação.

E nas palavras inteligentes do
Desembargador e jurista Sidnei Agostinho
Benetti:

"O juiz não é funcionário que deva
viver recluso, fugindo do mundo, alheio ac
tempo e ao meio, simplesmente receptáculo
do que acontece eo redor, como sombra
cativa dos' protagonistas da vida social.. E
por meio dessa iniciativa, pode fazer até
mesmo com que dados de conhecimento
particular venham para os autos, sem
demonstrar a existência desse
conhecimento pessoal. e sem permitir que
ele quebre a eqüidistância exigível no
processo."

Frisamos que o credor destacou na
peça exordial uma administração
compartilhada e depois fez uma leve recuo,
para efeito de evitar o engessamento da
atividade empresarial, mas a
responsabilidade do Estado -Juiz nesse
agudo momento não permite dúvidas, e sim
a certeza sobre a necessidade do
afastamento plural dos membros que
integram a administração da empresa e
outras medidas paralelas acompanhadas da
nenhuma interferência doravante, nas duas
pontas, da controladora Italiana e da
Holding Brasileira.

A partir dessa transparência e
imprescindível distanciamento, terão os
membros da administração provisória
condições de delimitar um plano de
recuperação, e possível transferência dos
ativos. para um novo formato de sociedade
anônima real. e não aparente, com aportes
do mercado, ou •. se for o. caso, sua
transformação em limitada que atenderia o
estado de crise e ensejaria menor custo
operacional.

Na aplicação da lei o Juiz atenderá a
finalidade social e do .bem comum, no caso
tipico enfrentando e depois de tocar fundo à
consciência, cuja medida é extremamente
delicada, porém necessária, inclusive para
afastar a nefasta influência do controlador,
tem-se o papelrelevante social da empresa
que a Constituição sinaliza e o atual Código
Civil assimila.

E diante dessa característica, o
Governo Federal, assistindo a agonia da
empresa propalada pejos meios de
comunicação de massa, não editou a
esperada medida provisória, a Lei aguarda
sua tramitaçilo pelo Senador Federal,
indaga-se seria justo ao Judiciário, como em
outras oportunidades, tais como Encol,
Casa Anglo Brasileira S/A (Mappjn), Casa
Centro, Engesa e uma dezenas de
empresas de grande porte, assistir de
camarote a derrocada das unidades
produtivas, como sopamento de sua
estrutura, milhares de demissões, e mais
grave ainda o problema social incalculável.

Estamos enfim frente a um paciente
que até agora não reagiu a qualquer medida
adotada (empresa) e portal linha de pensar
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somente o exaurimento com a
administração judicial provisória terá o
condão de manter a sociedade funcionando,
mesmo na UTI, e depois, paulatinamente,
trazer-lhe nova vida som sobressaltos,
ingerências do poder de controle e o
pessimismo que se abateu sobre o
mercado.

E seguro dizer que a linha primeira
fora concedida há menos de um mês, mas
procuramos colher juntamente com o
trabalho exemplar do Comitê diário, que até
agora, sequer viu um centavo, todos os
reflexos da medida, e a necessidade de ser
afastado o atual administrador da empresa.

Com espeque nos elementos
alinhavados e subsídios vindos à baila,
muito mais poderemos dizer, mas é tempo
de economizar fôlego, pensar nos
trabalhadores que começam a ser
despedidos, na crise da empresa, na
incertitude do seu futuro, nos desmandos
financeiros do sistema capitalista, mas
sobretudo destacar a entrada a partir de
hoje dos membros que formam a
administração temporária, que exercerá o
último remédio de salvar a empresa antes
de ser levada impensada, inconsciente e
irrefletidamente à bancarrota.
exclusivaniente pela má qualidade
administrativa. e a dependência de um
capital externo podre.

A missão desbravadora caberá. sem
sombra de dúvida á atividade intrépida do
Judiciário, porquanto em Países avançados,
como Itália, Alemanha, França, etc, em
casos de repercussão nacional e no
exterior, sempre é o Governo - Executivo
que toma a primeira iniciativa e submete
todos os atos para o controle de legalidade
da Justiça.

E nessa toada a salvação da empresa
é o único objetivo que a medida pretende
atingir, antes que seja tarde, se depender
da burocracia do estabtissement e
outrossim das burocracias adjetivadas pela
concordata preventiva.

Bem interessante diagnosticar que a
impetração da concordata, ao contrário do
esperado, apenas veio agravar a realidade
empresarial, na medida em que o
fornecimento ficou praticamente paralisado,

agravado pela falta de capital de giro, para a
compra de insumos e matéria-prima.

A situação é dramática e merece uma
medida que consigna, em pouco tempo,
reestruturar a entidade societária. sua
performance, e mais do que tudo ditar ao
mercado segurança e certeza da
recuperação se acompanhada de
mecanismos instrumentais dotados de
validade e eficácia.

Não será o acendrado legalismo ou
famigerada mantença do statu quo ante
que sustenta o alicerce de crise, até porque
a função primeira da administração
temporária provisória (sic), de conotação
judicial não se confunde com aquela do
comitê e muito menos com o procedimento
de recuperação.

Entrando no cerne do assunto, que é o
ponto nevrálgico do provimento teremos o
administrador judicial temporário, na
primeira fase, em seguida, findos 120 (cento
e vinte) - dias, um panorama que poderá
ser o plano de recuperação propriamente
dito, nada obstante diversos aspectos
paralelos de salvaguarda empresarial, e por
último o cumprimento das etapas do plano e
se soçobrar, o que ninguém sinceramente
espera, a liquidação da sociedade.

Uma vez reconhecido o estado de
crise da empresa, determina-se que todos
os fornecedores, a partir desta data (11 de
fevereiro de 2004) serão considerados
extraconcursais, sem qualquer atrelamento
ao concurso, ficando, de igual, suspensas
quaisquer ações ou execuções tiradas
contra a empresa em administração judicial
provisória, pelo prazo de 6 (seis) meses,
podendo ser prorrogado, não se
computando o lapso prescricional. Exceto
as ações em andamento, que foram
abraçadas pela empresa e as novas a
serem intentadas pelo administrador judicial
terão regular curso, vez que se sustentam
na redução do endividamento,
responsabilização do controlador, rescisão
de contratos e despesas consideradas
supérfluas, enxugamento de setores
manifestamente desnecessários, mas a
principal característica, qual seja, a
preservação incessante da preservação dos
postos de serviços, de funcionários, da folha
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de pagamento, numa verdadeira
reengenhariasocietária.

E todos são chamados para participar
deste processo responsável de
reorganização, reflexo disso, as autoridades
públicas, os Deputados, especialmente os
Secretários das Pastas Fazenda Agricultura
e notadamente o Sr. Ministro da Agricultura,
por envolver uma instrumentalização do
poder diretivo das cooperativas e das
demais unidades nas fábricas em
funcionamento, a visar integração,
unicidade e comando organizacional único.

Neste tempo de crise do
apequenamento das instituiçãese das
múltiplas criticas lançadas contra o
Judiciário, pelos adeptos intransigentes do
controles externo, está se dando corajoso
passo que vai ao .encontro da sociedade
civil, visando debelar crises sociais e
desestruturação dos mercados.

A maior dificuldade que enxerga no
Projeto nº 4.376/93 é uma constante
mutação em prol do grupo de credores, cuja
ambição e visão unilateral compromete sua
performance e o enraizamento único de
salvar a empresa.

Ademais, forçoso ponderar, muitos
bancos se locupletaram do estado de
coisas, tanto é vero que nos Estados Unidos
contra eles e todos os demais, criou-se
consciência das ações públicas (coletivas)
para indenizar investidores lesados.

Na esteira do Governo Francês, a
respeito da crise da empresa:

"Não é suficiente, com efeito, ser
jurista, é preciso também ser realista, a fim
de avaliar as. condições de vida do mundo
moderno onde crescem e se desenvolvem
atividades econômicas cada vez mais
importantes, exercidas sob a forma social e
que não revestem caráter comercial, no
sentido estrito do termo, na lição de Anne
Marie Baudron".

Deveras a empresa titubeou na forma
de agir, de reconhecer sua crise, de querer
auxilio da matriz, e de tentar passar ao
mercado uma realidade apenas aparente,
como dizem os doutrinadores alemães é
preciso maior coragem.

Uma verdadeira antecipação do
pedido que se consubstancia nich mehr
nur eigetretene Zahlungsunfaigkeit e a
lide saiu do domínio da mera disputa entre
credor ~ devedor· - Banco Sumitomo X
Parmalat para ganhar contornos de direito
econômico público, de ingerência coletiva
de macro interesses difusos.

Criou-se a idéia que ganha simpatia na
atualidade:

"Um pensamento novo está sendo
firmado no sentido de que a empresa já não
aparece como fortaleza privada do
empresário· titular, singular ou coletivo,
senão que, de alguma maneira, pertence a
todos, sobretudo àqueles que nela
trabalham, com a conseqüência de que,
quando as coisas vão bem, não há outra
questão.· senão a justa participação dos
trabalhadores da empresa; porém, quando
as coisas vão mal, parece apropriado
exercer um controle respeitoso, mas
eficiente,· por quem tem sua sorte ligada à
empresa, e, sobretudo,. se· essa empresa
pediu a intervenção do Estado, que
definitivamente pertence a todos, seja no
poder, seja no. erário, a teor do mais
talentoso jurista italiano e saudoso professor
e Presidente do Tribunal de Milão Piero
Pajardi".

Enfrentamos a primeira fase
saneadora, passaremos para aquela de
recuperação e seguidamente· a empresa
tornará ao controle, aparadas as arestas e
apuradas as responsabilidades, de quem se
disponha ao exercício de sUa atividade, mas
sem desmàndos, deslizes e práticas
abusivas e ruinosas ao mercado.

O inolvidável jurista Professor Nelson
Abrão ao escrever sobre· o novo direito
falimentar, trazendo luzes sobre intrincado
assunto, se reportara à doutrina de Sayag e
Serbat no trato do afastamento dos
dirigentes. O que prevalece é. a inépcia
funcional do dirigente, prinCipal responsável
pela crise financeira da empresa.

Aduziu ainda, que será necessário,
então, comparar a importância do papel que
o dirigente desempenhou na degradação
financeira da empresa com a dos
fenômenos exteriores: crises ou recessões

mr i
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economlcas, dificuldades de escoamento
dos produtos provocados pelo
atravancamento ou pela estagnação dos
mercados.

Interessante notar que na própria
empresa há 3 membros do Conselho
demissionários, provável estratégia que não
fora visa com bons olhos pelo mercado e
muito menos pelos bancos credores, a
demonstrar, uma vez mais, a necessidade
da administração provisória judicial.

Precisa ficar muito claro que devemos
salvar as empresas saldáveis e que tenham
compromissos sociais com o mercado, com
o público em geral, com o nome, sua marca
e longa tradição.

No entanto, a punição que vem sendo
feita por todos os responsáveis das linhas
de crédito e financiamento destinados à
empresa, parece ganhar o contorno da
perspectiva de confundir administrador com
a empresa.

Seguramente que se punam os
responsáveis pelas mazelas, dinheiro que
foi evaporado pelo ralo e intermináveis
redes de intriga, mas que deixe livre a
empresa, patrimônio maior da comunidade,
dos trabalhadores, do público, da tradição
emblemática do nome Parmalat, e que não
vivamos apenas de expectativas, mas com
a situação incontrastáveI de por o dedo na
ferida e marcar novos tempos.

Temos a confiança que com o
afastamento dos administradores que se
interligam com a holding e dela não sofrerão
mais negativas influências - sob o olhar
nefasto, as autoridades poderão doravante
enxergar melhor e separar o joio do trigo
entre empresário que agiu sem razão e com
o propósito exclusivo de financiar a riqueza
do controlador, do marco insuplantável da
empresa.

A empresa não pode ser massacrada,
debilitada e ter uma morte súbita pela sua
confusão com seus dirigentes.

E nesse compasso ficamos na positiva
jornada de que o processo de saneamento
e recuperação, principalmente, além de
contarem com o apoiamento maior de toda
a comunidade, ganhem simpatia dos
fornecedores de linhas de crédito, capital de

giro, sob pena de levarem, em passas
la rgos, a empresa à bancarrota.

Confiamos nas responsabilidades das
políticas públicas dos Bancos do Brasil e
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
S.)cial, uma vez que inexistem aqueles para
fomento do crédito cooperativo, ao menos
diretamente, como acontece em países
d~senvolvidos, ambos os Srs. Presidentes
Cassio Casseb (Banco do Brasil) e Carlos
L,ssa (BNDES) não se motivam por um
P'oleite, como houve à época do Proer, mas
atendem ambos à finalidade
sllbstancialmente social de reerguimento do
setor a matriz fundamental de seis mil
P,)StoS de emprego, cujas demissões,
conforme circulam, já começaram em
ai9umas cidades.

O papel do governo não pode ser mais
do; um gendrame ou night watchman,
contrariamente ao estado social. mas sim
d,) État providence, como o chamam. de
natureza promocional.

Neste passo, o inigualável Maria
Cappellel1i ao falar da situação dos juizes
legisladores, encaminha seu pensar:

"E manifesto o caráter
a!~entuadamente criativo da atividade
judiciária de interpretação e de atuação da
legislação e dos direitos sociais. Nessa
atividade haverá espaço para maior
discricionariedade, e de criatividade pelo
km de que quanto mais vaga a lei e mais
irrprecisos os elementos de direito, mais
amplo se torna também o espaço deixado à
d,~cisão judicial".

Conseqüentemente, a jurisprudência
rEgistra diversos casos do afastamento do
silcio dirigente, mormente se o poder
controlador é abusivo e contrário à
consecução do seu objeto, sem
transparência ou articulação de legalidade.

No ensinamento sempre atualizado de
Gomparato o poder de controle no setor
a"ançado da economia, naquele ditando as
normas de mercado, repousa no
cumprimento de sua função social, a mando
dil Constituição Federal, se for contrário à
m)rma, se torna antijurídico. Cita o eminente
professor que o direito moderno,
demonstrado o estado de insoivabilidade da
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empresa, os Tribunais tem compelido os
dirigentes sociais a ceder suas ações ou
quotas sociais, para pagamento dos
débitos, cuja responsabilidade é imputada
aos dirigentes.

Corretamente, se cuida de sanção por
causa da incompetência na gestão
empresarial, .independente da prova de
desonestidade, na medida em que o
exercício do poder de controle é uma função
social.

Em monografia recente sobre as
medidas urgentes no Direito Societário, o
brilhante professor Luiz Fernando C. Pereira
cuida de evidenciar o interesse social na
intervenção judicial no controle societário,
notadamente para proteção às minorias,
mercado, consumidor, marca e a vida da
empresa no contexto do publico que utiliza
seus produtos.

O eminente Ovídio A. Baptista fala
precisamente sobre a destituição de
administrador com base em conduta lesiva
aos interesses sociais.

Na propositura desenhada, portanto,
fundamental a nomeação do administrador
judicial. provisório, verdadeiro funcionário
público, como auxiliar da justiça, e
secundado por Alessandro Borgioli exerce
um "pubbblico ufficio temporaneo".

O perigo da demora ao se arrastar o
pedido de ooncordata preventiva é
manifesto, a uma porque possibilitaria
prosseguir coma mesma administração, a
duas eternizaria a agonia da empresa, por
derradeiro demonstraria um descaso com
sua situação contemporânea de
responsabilidade social para o mercado.

Acena Galena Lacerda com
fundamento no artigo 799 do CPC na
direção da suspensão cautelar de diretor ou
administrador, ao passo que Ovídio Baptista
descortinaa remoção de administradores de
empresas comerciais.

Consentâneo dizer que corre contra a
empresa ação de despejo por falta de
pagamento de sua sede social (sci), há
investigações na Polícia Federal e também
na Receita, e recentemente o Ministério
Público Federal (Ofício n2 1.333/04) abriu
procedimento com o escopo de apurar

suposta prática de crime contra a ordem
tributária por parte da empresa Parmalat do
Brasil S/A, cujas Procuradoras da República
Ana Letícia e Anamara Osório solicitaram
deste juízo cópias da ação cautelar
inominada.

Existe uma suposta aparência do
prejuízo do grupo no Brasil, a justificar
aporte da matriz, e uma operação, em tese,
que encobriria a remessa para o exterior,
provavelmente visando dar origem lícita ao
numerário.

Importante frisar que o processo de
administração judicial temporária
compreenderá a primeira fase de saneamento,
com .sua destinação à recuperação e a
derradeira de entrega do.poder diretivo aos
interessados na aquisição, sem prejudicar a
integração na gestão dos cooperados e
demais que se aglutinam na rede de produção,
fornecimento e distribuição, até sob a forma de
micro empresários cooperativas formadas com
esse escopo.

A destituição do Conselho de
Administração que ainda subsiste, face à
demissão de um grupo, e dos diretores se
mostra imperativa, e de rigor, para que o
administrador provisório. possa evidenciar
harmonia com a equipe e buscar a direta
colaboração dos demais escalões que se
mostram comprometidos com a
reestruturação societária.

Ao lado disso é imprescindível
indisponibilizar os bens dos dirigentes
obedecido o lapso de cinco anos, a fim de
resguardar eventuais ações de
responsabilidade, e a segurança no
momento da liquidação do julgado, dês que,
a exemplo de Modesto. Carvalhosa, traz
traços de natureza objetiva e se aplica
subsidiariamente a regra do Código Civil,
em termos de prescrição, dado o desvio do
poder de controle e sua anomalia que
da1am de pelo menos um lustro.

Concomitante se determina a quebra
dos sigilos bancários, fiscal e eletrônico da
empresa, com o ensejar de ampla
investigação, sem conturbar o normal
procedimento de saneamento e
recuperação, no propósito de se .formarem
subsídios destinados às apurações de
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responsabilidades dos administradores da
empresa.

O Conselho Fiscalizador passará a ter
papel de supervisor e colaborador direto do
Administrador Judicial, mas ficará
subordinado ao seu comando e diretrizes na
aplicação das regras de recuperação da
empresa, e sob imediata disciplina a cargo
do Juízo.

A remuneração será estipulada de
acordo com a recuperação da empresa e
seu processamento, mantida uma quantia
fixa a ser paga pela sociedade em fase de
saneamento, mas que de forma alguma
será capaz de onerar e bastante abaixo dos
salários do corpo diretivo destituído.

Ressalva-se, no entanto, que a
primeira incursão do Comitê será custeada
pelo Banco Sumitomo, eis que o trabalho
desenvolvido e mapeado ensejou a abertura
de espaço na consecução da remoção dos
administradores.

Frise-se que a decisão sem conotação
de direção única provoca fratura múltiplas,
mas é possível concatenar os estágios e
procedimentos, come nas hipóteses de
Itaperuna no Rio de Janeiro e no Estado do
Paraná.

Noticiou-se, pois, que a empresa
Batávia, controlada pela Parmalat (51 %)
veio a ser destituída do poder de controle,
mediante decisão local, e impor
administração pela cooperativa.

O seqüenciamento do genoma
Parmalat e o perfil de sua arquitetura
revelam uma divisão entre as decisões
jurisdicionais, daí porque a justificativa de se
implementar urna intervenção plural,
submetida ao crivo do juízo, com o principal
balizamento de trazer para a administração
judicial provisória o controle operacional e
sobretudo a responsabilidade para ter nesse
momento de crise a necessária criatividade
e imaginação, no encaminhamento do
processo de recuperação.

De fato, forçoso reconhecer, que o
Comitê de fiscalização, durante quase um
mês pôde apurar e constatar diversas
dificuldades na empresa, falta de capital de
giro, de liquidez, contas bloqueadas, não
comunicação na mesma filosofia e espírito

com a matriz, na pessoa do interventor, e
urna acefalia que veio ganhando corpo, a
ponto de ser inadiável no estágio do
procedimento, a remoção dos
administradores da empresa.

Em relação à controladora, holdings
nacional e estrangeira fica durante o
processamento do saneamento impedida
qualquer intervenção direta ou indireta,
fazendo-se um bloqueio do poder diretivo,
ainda das quotas, tudo para garantia de
apurar as responsabilidades, desvios de
finalidade e demais prejuízos aos interesses
da companhia.

Nessa percepção, a fim de que renda
os frutos esperados, o processo de quebra
do sigilo atingirá as empresas de
administração e participação, como forma
de possibilitar ao administrador um
apanhado universal dos dados e subsídios
no plano que será apresentado ao juízo,
com rapidez, descrição e transparência.

Caberá ao administrador orientar e
deliberar, em conjunto com a assembléia,
as medidas emergenciais, e outrossim,
acerca da concordata em andamento para
efeito de sua preservação, ou desistência,
podendo o assunto ser pautado para o dia
13 da AGE marcada, com a participação
global dos interessados.

Diante dessas circunstâncias, a
Comissão Parlamentar nos depoimentos
prestados no dia 10 de fevereiro, sob a
Presidência do nobre Deputado Federal
Moka e o digno Relator Assis Moura, num
clima de desconfiança frente às respostas
dos Diretores da Parmalat Participação
(Andrea Ventura) e Carital (Carlos Padetti),
cujas respostas se mostraram
inconvincentes, caminharam conforme
destacou o Deputado Ronaldo Caiado na
percepção de uma Megafraude da Qual
Participara o Grupo Parmalat Brasil, Sendo
um Braço da Vontade do Controlador e com
a possibilidade de prejuízos seguidos
previamente estabelecidos, a se pedir a
instalação de uma CPI no seio do
Parlamento Nacional.

Impressionantes os números do
endividamento da empresa e a falta de
sintonia e explicações na coordenação das
operações societárias, de passivos, ativos,

.~~~~-~-,. - -,- ~----'-' ---~---
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enfim granjeia zona nebulosa, mesmo
cinzenta, que somente poderá ser
descoberta mediante a Necessária e
Inadiável Ação de Retirada dos
Administradores da Empresa.

Não se conhece bem a fundo o tema
das garantias, comprometimento da
Parmalat Participações, da responsabilidade
da Matriz (SPA) e quais as precisas funções
de outras empresas que têm participações
minonitárias junto à holding (Dairy Holdings)
(Food Holdings), (Carital), (Newcivil), daí
porque e fundamental uma radiografia
completa e o balanço consolidado das
demonstrações contábeis e financeiras,
para que se saiba o montante do rombo.

Corretamente, deverá a controladora
italiana suportar todo endividamento,
principalmente da Parmalat Alimentos,
transferindo-se para ela o endividamento,
afora as diversas ações que serão
promovidas para redução. dos custos,
questionamento dos negócios jurídicos,
descasamentos societários, e as
indenizações comporão o Fundo de
Recuperaçãoda Empresa (FRE).

É chegada a hora da intervenção e
tirada dos administradores, exclusiva
maneira de se cogitar da situação e se
poder entregar as unidades operacionais ao
trabalho lento e gradual de co-gestão e
posterior autogestão pelas cooperativas, a
fim de se preservar não apenas a empresa,
patrimônio maior dos. seus •empregados,
fornecedores, cooperados, mas também
marcas, patentes e processos produtivos,
todos eles nacionalizados.

Ninguém em sã consciência gostaria
de ver a medida. amarga e um tanto
traumática, mas nada diferente se
vislumbra, e não é plausível cruzarmos os
braços neste instante agudo de uma crise
sem precedentes.

Louvem-se oS esforços do Congresso
Nacional, por meio dos nobres Deputados
que buscaram. subsídios sobre a crise da
empresa, e pretendem a abertura de uma
CPI, a visita feita pela Comissão à Itália e
conversas com o IntelVentor Enrico Bondi,
mas tudo isso se não vierem medidas
fortes, enérgicas de calibre cai no vazio por
causa da crise que. pode solapar as

estruturas e atingir o colapso da insolvência
irreversível.

Não adveio ainda a acalentada medida
provisória do Governo Federal, com o fito de
antecipação dos efeitos do PL nº 4.376/93
que teria o condão de recuperar a empresa,
contudo a determinação judicial abre esse
caminho e alerta para a necessidade de
sensibilizar O Senador na busca incessante
de agilidade e celeridade, dês que mais de
uma década de debates passou e a labuta
do nobre Relator Deputado Osvaldo Biolchi
deixou profundos sulcos na horizonte,
embora o entrechoque de interesses dos
credores distancie a finalidade precípua do
espírito de renovação, qual seja o foco na
reorganização da empresa.

E por não termos mais opções com o
tempo consumindo o ativo e aumentando o
passivo, se. fazem prementes as medidas de
reconhecimento do estado de crise,
suspensão das ações, cessação de
pagamentos, indisponibilidade de bens,
quebra dos . sigilos bancário, fiscal e
eletrônico das empresas do grupo, acesso a
todos os livros da contabilidade, ações a
serem propostas .. para enxugamento do
endividamento e descasamento societário,
redução das dependências dos fluxos
externos .de capital, contingenciamento
despesas, viabilidade da participação das
cooperativas nas. unidades de. produção
qualidade de extraconcursais dos novos e
antigos fornecedores a contardestadecisão,
realização de assembléias gerais,
comunicação com a Justiça Italiana para
liberação. de documentos, convite ao Sr.
Enrico Bondi para .conhecimento do plano e
seu interesse .de enviar esforços e recursos,
tudo. para que seja mantida a Soberania
Nacional nesta árdua luta para combater as
fraudes, mazelas, descaminhos, desvios e
operações ilícitas geradas a partir do
controlador estrangeiro que evidentemente
não retornará à suà posição de controle.

Com isso se põe um ponto final,
verdadeiro basta à grande família italiana
que tragou os recursos, inviabilizou
praticamente a ernpresa, deteve monopólio
no seu controle, e não exibiu transparência
e clareza suficientes ao mercado e lesou
uma infinidade de investidores.
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As operações financeiras e sua
Iicitudes serão discutidas, uma a uma,
inclusive com a colaboração da matriz e seu
interventor que poderá, querendo,
apresentar ao Governo Italiano, com os
subsídios do Brasil, plano de recuperação
que se integre à vontade nacional, ma que
dissipe a influência do controlador nas
diretrizes delimitadas.

Nota-se que as participações mínimas
de sócios pessoas físicas, sob o pretexto de
atender a legislação nacional, encobre e
desvia a finalidade essencial do negócio
societário, mormente na dinâmica ,de
entradas e saídas de participações
recíprocas.

Com efeito, realizado o cruzamento
das informações socíetárias, bancárias e
outras dispostas no procedimento, resta
evidente e bastante inequívoco um prejuízo
operacional constante, mas a segurança da
matriz de continuar fazendo remessas, com
as operações financeiras por meio de
coligadas e o maior endividamento com
reflexo para a Parmalat Brasileira, agora se
poderá, em profundidade, investigada, uma
a uma, a realidade, incursionar pela sua
validade, eficácia e efetividade no cenário
do grupo.

Descortina-se conforme informado
pelo Banco Central remessas nos anos de
1998 e 1999, quando dirigia a empresa o Sr.
Gianni Grisendi, ademais a partir de 2001 e
nos anos seguintes, cerca de 26 milhões de
dólares também foram canalizados, sob
várias rubricas, em diversos Países,
salientando-se valores elevados, um dos
quais, na casa de Dez Milhões de Dólares.

Bem nesta dicção e atento a todo o
cenário desenvolvido, não se pode
conceber o nascimento de simples
impetração de concordata preventiva,
deveras duvidosa, com o escopo de se
manter o "status quo ante", e a figura do
controlador, causando desassossego,
insegurança no mercado, desconfiança,
incerteza sobre a viabilidade e mais ainda a
inquietude pelas fraudes cometidas as quais
nenhum administrador confessa, explica,
debate, define, ou ao menos tem a
hombridade de admitir qual o instrumento

sorvedor dos recursos do grupo nacional,
exigindo-se a saída de todos eles.

E diante do quadro exposto e na
conjuntura experimentada por meio das
provas carreadas ao procedimento, na
ampliação dos efeitos da tutela cautelar
concedida, e na preservação ineliminável da
elYlpreSa, hei por bem ordenar as seguintes
e indispensáveis medidas que formatam o
contexto da macrovisão, sem prejuízo de
acrescentar, reduzir, adaptar, completar, se
nGcessário:

1) Decretação do Estado de Crise
Econômico-Financeira da Empresa
Parmalat Alimentos (sociedade anônima de
capital aberto), com possibilidade de
e:':tensão dos efeitos ao grupo, a contar de
l' de fevereiro de 2004;

2) A partir desta data (11-02-2004)
tcdos os fornecedores e integrantes da
cadeia produtiva serão considerados
credores extraconcursais e receberão suas
obrigações preferencialmente, conforme as
rEceitas operacionais-financeiras;

3) Ficam afastados Conselho
Administração e os Diretores da Parmalat
Aimentos, diante do abuso do poder de
controle, endividamento comprometendo o
interesse nacional e as inabilidades de
g"stão, alcançados pela indisponibilidade
d9S próprios bens, retroativa a cinco anos,
da decisão, sob aplicação por analogia da
Lei 6.024/76;

4) Determino a quebra dos sigilos
bancário, fiscal e eletrônico, alcançando os
diretores e administradores dos últimos
cinco anos, atingindo a Parmalat
AJministração e Participação, querendo dar
vi 3ibilidade às medidas judiciais e demais
d\~ recuperação societária;

5) Nenhum administrador ou diretor
d,~ste período de cinco anos poderá deixar o
P;ús sem a expressa autorização do Juízo e
prévia concordância do Ministério Público,
comunicando-se Polícia Federal, de
Fronteiras, Portos e Aeroportos;

6) Nomeio como Administradores
Judiciais Provisórios os Drs. Keyler
G,lrvalho Rocha, Rubens Saltes de
C:lrvalho e Jorge Lobo, todos de excelente
c(,nhecimento empresarial, societário, de
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negoclos, e com trajetória na recuperação
de empresa, a serem compromissados em
Cartório, no prazo de 48 hs, diligenciando o
essencial para que assuma suas funções e
apresentem os relatórios quinzenalmente;

7)Convolo o Conselho de Fiscalização
que continuará prestando seus serviços em
Fiscal, e na fase de colaboração - como
peritos ficam .nomeados os Ors. José
Vanderlei Masson dos Santos, Wilson
Januário leno, Mituo Tashiro, a serem
compromissados, criando-se. a estrutura
jurídica, societária, administrativa fiscal e de
contabilidade para encaminhamento
primacíal dos trabalhos;

8) Competirá aos Administradores, sob
a Presidência do DI'. Keyler Carvalho
Rocha, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias,
um panorama geral do pré-saneamento da
empresa, .e os aspectos múltiplos de sua
recuperação, inclusive para correr em
paralelo com as regras da intervenção na
Itália;

9) Ficam suspensas quaisquer ações
ou execuções, não se contando o lapso
prescricional, tiradas contra a empresa
Parmalat Alimentos. nos últimos 6 (seis)
meses, contados desta data, podendo ser
prorrogado, por se encontrar sob
Administração Judicial provisória;

10) Declaro a cessação de
pagamentos por

6 (seis) meses, de qualquer classe ou
categoria de credores, deixando claro a
preferência na satisfação de obrigações
trabalhistas, no prazo de um ano, e com as
cooperativas e demais fornecedores em até
18 (dezoito) meses, sem prejuízo dos que
continuarem a fornecer a partir desta data,
como extraconcursais, e serem pagos
preferencialmente, a teor da disponibilidade
de caixa;

11) Competem aos administradores
judiciais provisórios verificar a viabilidade do
pedido de concordata ou sua retirada, sem
prejuízo da negociação direta com credores,
e submissão à Assembléia Geral das
coordenadas em termos de saneamento e
recuperação;

12) Desde já ficam convocados para
participar da AG E marcada na sede da
empresa dia 13 de fevereiro de 2004, para
discussão de sua crise e detalhamento da
intervenção provisória;

13) O tempo de exercício da duração
do mandato conferido aos administradores
judiciais provisórios será fixado na entrega
do relatório de saneamento, conforme plano
de recuperação, e será compatibilizado com
as exigências de reestruturação societária;

14) Ficam autorizadas as. revisões de
todas as negociações lesivas ou
detrimentosas à sociedade, mercado,
acionistas, fornecedores e cooperados, nos
últimos cinco anos, com repercussão no
estado de crise da empresa, com prévia
comunicação e aprovação do juízo,
mormente contratos de prestação de
serviços, propaganda e publicidade;

15) As empresas coligadas, ligadas e
de participação se submetem ao· crivo das
medidas, cabendo dar amplo e total acesso
de seus livros,. contabilidade. e escrituração
aos administradores provisórios judiciais;

16) Nenhuma .interferência, direção ou
comando será determinada .pela Parmalat
Administração •e Parmalat Holding em
relação à Parmalat Alimentos, cuja
sobrevivência· nesté processo e vital para
sair dos prejuízos causados pela
administração, bloqueando-se mediante
seqüestro judicial as quotas do controle de
primeiro e segundo graus, até que sejam
apuradas as responsabilidades societárias
do grupo pelos danos causados
àcontrolada;

17) Uma vez realizado o estágio do
présaneamento da empresa, será nomeado
o Comitê de Recuperação judicial com
atribuições próprias e exclusivas, para
encaminhamento das pmposições do
projeto de reestruturação societária;

18) Os administradores judiciais
provisórios poderão elaborar um laudo
econômico-financeiro consentâneo com a
urgência e necessidade de superação da
crise;

19) Facultam-se eventuais ações
contra os responsáveis solidários pelas
operações de risco, fraude, ou desvio de
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finalidade, de natureza ultra vires societatis
com abuso do poder de controle, como é a
realidade atual nos Estados Unidos, e os
valores recebidos comporão o fundo de
recuperação da empresa Parmalat
Alimentos;

20) Serão expedidos ofícios aos
Cartórios de Registro de Imóveis, à Junta
Comercial para anotação da empresa em
estado de crise e administração judicial
provisória, à Comissão de Valores
Mobiliários que, em dez dias, apresentará o
Relatório sobre a situação da empresa na
Bolsa e todos os documentos pertinentes à
sua regularidade operacional, ainda ao
Banco Central do Brasil para efeito de
quebra de sigilo bancário e Receita Federal;

21) Convidam-se a colaborar com o
projeto Parmalat Brasil de recuperação o
Ministério Público Estadual, Ministério da
Agricultura, Desenvolvimento Agrário,
Secretaria da Agricultura, Procuradoria do
Estado, Procuradoria da Fazenda Nacional,
Procuradoria do Trabalho, Procuradoria do
INSS, Membros do Congresso Nacional,
particularmente aqueles participantes da
Comissão para encaminhamento de
soluções, tendo todos o prazo comum de 20
dias, a contar da publicação para
manifestação dos respectivos interesses;

22) Os credores, trabalhadores, e
cooperativas indicarão seus representantes
junto ao administrador judicial provisório
com direto acesso às atividades, sugestões
e possibilidade de participação nas
assembléias gerais;

23) Diante do teor da decisão não há
mais necessidade do sigilo de justiça,
tornando-se público, até para a consecução
do projeto de reconstrução nacional da
Parmalat Brasil, cuja interessada primeira é
a sociedade brasileira;

24) Oficie-se ao INPI para
conhecimento do inteiro teor da decisão, e
com absoluta manutenção dos registros de
marcas e patentes;

25) As empresas controladoras,
controladas, ligadas e de participação
poderão, em querendo, participar das
Assembléias Gerais, notadamente os
representantes da Batávia do Paraná e a

Gelateria Parmalat operando no ramo de
franquia;

Diligencie a Serventia com a máxima
brevidade, dando-se ciência,
providenciando a expedição do necessário e
cumprindo-se com prioridade, autorizo
cópias e doravante prossiga-se até ulterior
regularização com a juntada dos
depoimentos (estenotipia - sexta-feira) e
demais documentos.

PI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2004. 

Carlos Henrique Abrão, Juiz de Direito
Titular.

o SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro o meu voto contrário à matéria votada hoje,
referente ao Sistema Nacional Antidrogas. Esta é
mais uma derrota sofrida pela sociedade e uma
maneira lastimável de se encerrar a convocação
extraordinária. Gastam-se 50 milhões de reais e
dá-se de presente à sociedade uma lei absurda como
essa.

Sr. Presidente, apesar das minhas posições
nesta Casa, da minha autenticidade, da minha
conduta na vida pública, chegarei hoje à minha casa
de cabeça baixa. Entrarei de cabeça baixa, porque
não terei coragem de enfrentar os meus filhos e dizer
que es1a Casa aprovou praticamente a liberação do
uso de drogas. Muitos se referiram apenas à
maconha. Foi liberado, sim, o uso da cocaína, o uso
do crack. Muitas pessoas morrerão pela
irresponsabilidade de o Governo Federal assumir a
paternidade de um projeto como esse.

É uma vergonha para a Nação, numa
convocação extraordinária, ter de assistir de forma
lastimável à aprovação desse projeto por votação
simbólica. A maioria presente neste plenário era
contra o projeto.

Hoje, podemos dizer que foi regulamentado e
regularizado o lobby dos traficantes nesta Casa, e
ninguém vai me convencer do contrário. Os países do
mundo que tomaram esse passo e seguiram este
caminho tiveram de retornar ao caminho original.
Basta ir a Holanda para constatar o que estou
dizendo. Hoje a sua juventude não produz nada.
Como bem disse o Deputado Biscaia, onde se chega,
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o garçom serve a cerveja em uma bandeja e a
cocaína na outra.

Sr. Presidente, lamentavelmente, tenho que
criticar a declaração de um dos melhores Deputados
desta Casa. Disse S.Exa o Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, ex-Ministro da Justiça: "A pessoa usa droga
recreativamente. Faz isso na casa dela, como toma
cerveja. Ela não faz mal a ninguém. Sou um liberal
neste sentido". É este o rumo que o País está
seguindo? Como pode uma coisa dessa?

Aquele cidadão que matou a avó a facadas e a
pauladas estava, sim, usando drogas. Tantos outros
crimes de· estupro vão continuar acontecendo por
causa do uso da droga. E tenho de ver algumas
pessoas, inclusive da área de segurança pública,
manifestarem-se favoráveis à matéria!

Ontem, foi desarmar o cidadão de bem e deixar
o bandido armado. Amanhã, será o aborto. As
conseqüências estão aí.

Sr. Presidente, a angústia foi enorme. Não
consegui me inscrever para falar; talvez fosse o único
contrário no encaminhamento desta matéria.

A bancada evangélica posicionou-se de
maneira tímida, ela que está sempre à frente na
defesa desses valores. Não me digam que isso é
avanço porque não é, O policial militar, que está na
ponta da linha, vai ver alguém fumando maconha na
rua, e esse alguém vai oferecer um baseado para o
policial. Não se trata da desmoralização do policial, e
sim do Estado. Vamos dizer aos nossos filhos: olha,
meu filho, não é mais proibido fumar maconha ou
usar cocaína. Use à vontade, porque vamos lhe
pagar um tratamento.

Finalizo afirmando .que me orgulho muito de ser
Deputado Federal. Ao contrário de alguns colegas
que em alguns locais não usam este botton, uso-o
com orgulho. Tenho orgulho de ter colegas como
V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira, que sempre
preside as sessões de maneira correta. Hoje, porém,
perco um pouco doorgulho porque não posso chegar
à minha casa e ao meu reduto e encarar a tristeza nos
rostos de nossos filhos, a quem queremos dar a
melhor educação. Hoje esta Casa deu o pior exemplo
que um Parlamento poderia dar ao seu povo, ao
liberar o uso da droga.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ressalto a eloqüência do
Deputado. Alberto Fraga, meu colega há. 22 anos,
desde a época da Escola de Educação Física do
Exército, em 1982. Eu também, com o mesmo
espírito de S.Exa., levantei o braço manifestando-me
contra o projeto sobre o Sistema Nacional Antidrogas,
já que não podia apertar o botão.

Não me venham com argumentos de que
melhoramos a lei, plJnindoainda mais os traficantes.
Não me venham com. esses argumentos. Demos,
sim, mais um grande passo para a liberação das
drogas em nosso País.

Estou um tanto. preocupado, com todo o
respeito que tenho pelo Deputado Fernando Gabeira,
que é a favor da matéria e contumaz defensor dos
apitaços nas praias do Rio de Janeiro.

Vai-se punir .o usuário de drogas com
advertência? É brincadeira!. Vai-se punir.com medida
educativa? Ésinal claro de que estamos decretando
a falência de nossas escolas. Vai-se punir com
trabalho comunitário? Quer dizer que. os nossos
filhos, os filhos dos miseráveis vão receberinstrução
e lição de moral,de u~uá~io de droga. Isso é
brincadeira, Sr. Presidente! .. Na\lerdade, essa
proposta torl')a o usuário. soem-vergonha e,
conseqüentemente., •.. ocasionará o aumento do
consumo de droga em nosso País.

Deixo no ar a.seguintepergunta: ··sese .pode
consumir, . por •. que não se. pode vender? Os
traficantes, com toda a certeza, vão impetrar habeas
corpus por conta dessa. leiaprovada por esta Casa.

Sr. Presidente,.o usuário não pode ser encarado
como coitadinho.. Ele, sob o efeito de drogas, rouba,
estupra, seqüestra e mata. O Deputado Alberto Fraga
acabou de falar sobre o péssimo exemplo do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, publicado no jornal
O Globo. O Deputado Aloysio NUnes. Ferreira, no
passado, Sr. Presidente,. assaltou um carro-forte e
um trem pagador. Será que ele estava sob efeito de
droga?

A SRA. TEREZINHA· FERNANDES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, quero destacar a rapidez com que o
Governo Federal agiu em relação às enchentes na
cidade de Imperatriz, no Maranhão, e atendeu a

: I
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quase 500 famílias desabrigadas naquele Município.
Na semana passada, a administração local enviou a
esta Casa relatório dos danos lá causados. Ontem,
chegou a Imperatriz um avião com 16 toneladas de
alimentos, o que vai ajudar a diminuir o sofrimento da
população atingida.

Sr. Presidente, o assunto que mé traz à tribuna
é a privatização do Banco do Estado do Maranhão,
ocorrida ontem.

Os bancos estaduais têm importância
fundamental no desenvolvimento de políticas sociais
e econômicas locais. Essas instituições atendem a
lugares que não interessam aos grandes bancos, que
têm em seu horizonte apenas o lucro extorsivo,
adquirido à custa do péssimo atendimento da
população, da redução salarial de seus funcionários e
do corte absurdo de postos de trabalho.

Essa é a nossa grande preocupação. Sabe-se
que o BRADESCO, que arrematou o BEM
praticamente pelo preço mínimo de R$78 milhões, foi
o banco que mais demitiu no ano de 2003. Colocou
na rua 2 mil pessoas em todo o Brasil e acena, neste
ano, com 12 mil dispensas. O maior banco privado do
País teve, para cada real gasto com pessoal no ano
passado, R$1 ,80 de lucro só com tarifas. Mesmo com
180% de ganho só nesse aspecto, Srs. Deputados,
foi o que mais demitiu.

O Maranhão tem pelo menos 41 Municípios
atendidos apenas pelo BEM. Grande parte da nossa
população está concentrada na área rural e depende
dos serviços prestados pelo Banco do Estado.

A julgar pela ambição voraz do BRADESCO de
obtenção de lucros a qualquer custo, inclusive o de
submeter seus trabalhadores é clientes a tratamento
indigno, questiono qual será a política do banco para
manter, minimamente, os serviços que o BEM
prestava aos maranhenses. Digo minimamente,
senhores, porque, além de adquirir o Banco do
Estado do Maranhão por preço muito abaixo do que
nós, maranhenses, achamos que valia, o
BRADESCO foi beneficiado com a manutenção das
contas de servidores públicos por 10 anos. Curioso
que Estado e Municípios fossem utilizados ainda
como moeda de negociação em .uma privatização
que não era desejada nem pelo Maranhão, nem por
nós mesmos, que fizemos várias gestões junto ao
Governo Federal para federalizar o BEM, devido à
sua alta importância socioeconômica para o Estado.

O processo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, está consumado, mas acreditamos que o
benefício concedido ao BRADESCO de permanecer
com 120 mil contas de funcionários públicos, do total

de 186 mi!, deva ter contrapartida exigida pelo Banco
Central, qle conduziu o leilão de privatização. Vamos
fiscalizar e cobrar do Banco Central que a
manutenção dessas 120 mil contas sejam pelo
menos a garantia da manutenção dos 521 postos de
empregos, das 201 unidades bancárias e do
tratamento digno que a população do Maranhão
merece.

Sr. Presidente, peço a VExa. que dê ao meu
pronunciamento a devida divulgação nos órgãos de
comunica',ão da Casa.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Sr.
President'\ peço a palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A 5RA. ALMERINDA DE CARVALHO
(PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, votei contra o Projeto de Lei nº 7.134,
de 2002,que acabou de ser aprovado na Casa. O
ideal seria o Governo garantir, através do Ministério
da Saúde tratamento a todos os usuários de drogas,
e não liberar seu uso.

Aque31es que hoje votaram a favor da matéria
serão coriventes com os jovens que. sob o efeito de
drogas, matarem seus pais e avós ou estuprarem
nossos filrl0S e familiares.

A CHmara dos Deputados, mais uma vez, não
soube contribuir para o fim da violência que enfrenta o
País. Ma'lifesto meU voto contrário à matéria. A
posição da Casa significa retrocesso, depois da
aprovaçãél de vários projetos importantes na
convocaç;ào extraordinária do Congresso Nacional.

O S;~. ALMEIDA DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL-CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
President" Sras. e Srs. Deputados, é com
indignaçà) que fazemos uso da palavra nesta tarde
para regiUrar nosso voto contrário à aprovação do
Projeto d~; Lei nQ 7.134, de 2002.

Perci meu vôo para o Ceará e deixei para viajar
à noite afim de registrar minha posição e dizer ao
nobre D:3putado Alberto Fraga que, embora
evangélic,) e integrante da Frente Parlamentar
Evangélic 3, não concordei com o projeto.

Agata, depois da votação, muitos
Parlamenares evangélicos, preocupados, estão
dizendo Clue tentarão mudar o projeto no Senado
Federal. Não podemos adotar tal procedimento:
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aprovar matéria na Câmara, estimular sua alteração
no Senado e fazer com que a proposição retorne a
esta Casa. É uma vergonha! Significa nos eximir de
nossa responsabilidade como Parlamentares. Temos
de discutir e resolver os assuntos de forma
satisfatória, e não delegar a tarefa ao Senado
Federal.

Sr. Presidente, O traficante foi beneficiado, pois
poderá usar as "mulinhas". Agora, as "mulas" serão
apenas consumidores, usuários. Pelo amor de Deus!
Como podem dizer que a Frente Parlamentar
Evangélica. concordou com isso? Não podemos
admitir tal situação.

E mais: há emenda segundo a qual o juiz
determinará ao Poder·· Público que coloque, à
disposição do infrator, estabelecimento de saúde,
preferencialmente ambulatório, para tratamento
especial gratuito. Não é possível! Todo o País clama
por sistema de saúde que atenda a suas
necessidades. Como pode um juiz ou delegado de
polícia determinar se a pessoa é ou não apenas
usuária e deverá receber tratamento adequado?

Segundo o § 1º do art. 28 do substitutivo,
"incorre nas mesmas penas quem, para seu Consumo
pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas
à preparação de drogas'. É um absurdo!

E mais: o § 3º do mesmo artigo diz que "para
determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juíi' - quem vai decidir é o juiz - "atenderá
à natureza e à quantidade da substâncía apreendida"
e a outros critérios.

Meus colegas, povo do Brasil, meu coração está
partido! Tenho 3 filhos - de 9,14 e 19 anos de idade
que não vão sentir-se à vontade para consumir
drogas porque meu Deus vai guardá-los, mas
estamos abrindo precedente para a destruição da
família por meio das drogas.

Meu Presidente, colegas Parlamentares, a
hipocrisia não pode continuar nesta Casa. Temos de
mudar essa situação. Estamos liberando, sim, o
consumo de drogas no Brasil e dando ao traficante o
armamento de que precisa para continuar a traficar
no País. Não podemos admitir isso. Temos, sim, de
lutar no Senado Federal para mudar o que foi
aprovado hoje na Câmara dosDeputados, mas essa
luta não deveria ser necessária.

Portanto, Sr. Presidente, estou transtornado e
indignado com a aprovação do projeto no
encerramento da convocação extraordinária do
Congresso Nacional. Poderíamos estar fechando a

convocação com brilho, mas o estamos fazendo com
vergonha para a Casa.

Sr. Presidente, declaro meu voto contrário ao
projeto e conclamo a Frente Parlamentar Evangélica
a ter mais cuidado ao concordar com certos projetos
que envergonhamo Brasil e a nós, cristãos, não só
evangélicos, mas também católicos e seguidores de
outras religiões.

Muito obrigado.
O SR. TAKAYAMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. TAKAYAMA (PMDB-PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com
profundo sentimento de tristeza· e indignação que
venho à tribuna neste momento manifestar meu
posicionamento contrário à votação às pressas do
Projeto de Lei nº 7.134, de 2002, incluído em pauta da
noite para o dia, no apagar das luzes da convocação
extraordinária do Congresso Nacional.

Esta Casa promove enorme retrocesso no País
ao a.provar a matéria, que facilitará o trabalho dos
traficantes e o consumo de drogas. Aliás,
pergunto-me a quem .interessa sua aprovação.
Agora, a Polícia não mais poderá prender usuários,
cuja situação toma conotação completamente
diferente. Que avanço é esse?Trata-se, na verdade,
de tremendo retrocesso.

Tenho, heste momento, de falar da tristeza e do
pesar que sinto. Infelizmente, a votaçãofoí simbólica,
quando deveria ter sido nominal, para que cada um
manífestassesua posição pessoal.

Faço este esclarecimento aos meus eleitores,
que com certeza também estão tristes: não pudemos
participar da votação, porque houve acerto de
Liderança. Nem sequer podíamos falar, porque só o
Lider tem autorização· para manifestar-se em tais
casos.

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para deixar
registrada minha posição contrária ao resultado da
votação da matéria. Perde o País, perde a família,
perdem os jovehs, perdemos todos nós diante da
aprovação, nesta data, do Projeto de Lei nº 7.134, de
2002. É profundamente lamentável ter de vir à tribuna
para expressar minha indignação em relação a
tamanho retrocesso para a Nação.

É essa minha posição, Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem instituições encarregadas de recuperar esses jovens.
V.Exa. a palavra. Mas isso, logicamente, não justifica criar um clima de

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB-SP. liberação em que eles poderão fazer o que melhor
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. entenderem.
Presidente, quero juntar-me aos Deputados que ora O tráfico é ruim, é péssimo, desgraça as
se manifestam contrários à aprovação do Projeto de famílias, desorganiza a sociedade. Lamento pela
Lei nº 7.134, de 2002. sociedade brasileira e pelo futuro de nossos jovens.

A opinião pública deve estar dizendo que, Sr. Presidente, deixo aqui nosso veemente
depois de votado o projeto, os Deputados se dizem protesto. Se pudéssemos declarar o nosso voto
contrários a ele. É preciso esclarecê-Ia acerca do milhares de vezes, assim o faríamos, porque
Regimento Interno, que, logicamente, ela não tem representamos segmento que não aceita esse tipo de
obrigação de conhecer. O Regimento da Casa medida, que entende que há recuperação quando o
determina que, havendo acordo de Liderança, não há jovem quer se recuperar. O que não pode ocorrer é o
possibilidade de pedido de verificação nominal. Poder Público contribuir para que os jovens se
Assim, ficamos em condição apenas de protestar. aprofundem no crime e tragam ainda maiores males à

Mesmo numa votação nominal, os Deputados sociedade.
contrários à matéria não seriam vencedores, porque, Muito obrigado.
infelizmente, conforme observamos, passou-se um O SR. JÚNIOR BETÃO - Sr. Presidente, peço a
rolo compressor. palavra pela ordem.

Uma vez que não pudemos declarar nosso voto, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
nós o registramos neste pronunciamento. Dessa V.Exa. a palavra.
forma, esclareço a opinião pública acerca das O SR. JÚNIOR BETÃO (PPS-AC. Pela ordem.
manifestações que ocorrem neste momento da parte Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dos Deputados contrários ao Projeto de Lei nº 7.134, Deputados, há anos, mais precisamente desde a
de 2002, aprovado pela Câmara dos Deputados. implantação do Plano Real, nossas autoridades

Infelizmente, alguns países como o Canadá e a financeiras e os senhores banqueiros procuram
Holanda já aprovaram projetos como esse e isso em explicar e, em alguns casos, justificar essa
nada melhorou a situação dos drogados, pelo assombrosa taxa de juros de que se vale o sistema
contrário. Estivemos há pouco tempo no Canadá, financeiro nacional. E o cidadão comum, apesar
onde observamos jovens drogados e caídos nas dessa conversalhada toda, continua sem entender
ruas, e a polícia praticamente nada pode fazer. coisa alguma.

Quantos crimes violentos nossos jovens já Nem poderia ser diferente. Com a taxa básica
praticaram? Tristes são aquelas famílias que têm um SELlC em 16,5%, estamos pagando mais de 170%
jovem drogado em casa. Inúmeras mães, mesmo ao ano com os juros do cheque especial e mais de
com seu amor, que supera tantas outras coisas, 80% com os empréstimos de cunho pessoal. É fato
muitas vezes chamam a Polícia para dizer: "Meu filho que esses percentuais já foram maiores, mas, sem
está fumando, meu filho está se drogando". Agora, sombra de dúvida, poderiam ser bem mais reduzidos.
lamentavelmente, elas não poderão ter seus filhos E isto porque, à exceção de sua última reunião, o
molestados. Se chamarem a Polícia, esta poderá COPOM vem reduzindo a SELlC e já o fez, no último
fazer muito pouco. ano, em 36%, ao passo que, dentro do sistema

Sr. Presidente, com certeza, aqueles que vivem financeiro, essa redução não chegou aos 20%. Tal
do tráfico no País estão hoje festejando. Até os situação é, para dizermos o mínimo, uma agressão à
usuários e pequenos traficantes devem estar ligando lógica.
para seus amigos para dizer: "Agora, ° Governo Ern alguns instantes, o próprio Governo parece
liberou' ou "Agora a Câmara aprovou, agora ter-se metido num beco sem saida. Necessita de
podemos fumar à vontade, podemos usar o crack, taxas de juros bem menores para atender às
podemos fazer tudo, porque não vamos ser demandas do setor produtivo, mas não pode reduzir a
molestados'. SELlC aos desejáveis 6% porque, com isso, os títulos

Se me perguntarem se houve algum avanço, do Tesouro deixariam de ser apetecíveis, já que
direi que sim. Claro que houve. Na realidade, os bens representam a maior fonte de renda para nossas
expropriados do traficante serão aplicados em finanças.
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É uma situação que precisa ser revisada de O Brasil, ninguém desconhece, já fez seu "dever
imediato. Primeiro, porque gera urna aplicação de casa" - é o que afirmam os Ministros da área
fabulosa de recursos na pura e simples especulação, econômica - e, com isso, estaria pronto para a
fazendo com que as áreas produtivas de nossa retomada do desenvolvimento. Mas os senhores
economia morram à míngua de recursos. Depois - o banqueiros, como se fossem os mais exigentes
que é também muito importante - porque cria catedráticos, não parecem estar contentes com
também uma tremenda deformação em todo o esses resultados. E querem mais, Mais o quê? Mais
sistema. Vamos ver como isso ocorre. lucros já de si indeCentes? Mais taxas a cobrar do

Os bancos, desde sua criação multissecular, se cliente pelo mais mínimo serviço, como, porexemplo,
destinam à intermediação financeira: captar, o fato, muitas vezes obrigatório, de manter ali uma
emprestar e cobrar dinheiro. No Brasil, no entanto, a conta corrente? Mas porque, em meio a tantas
especulação vence por inteiro e eles quase já perguntas, não retomarmos o leito usual de um
esqueceram o que significa essa intermediação, autêntico sistema financeiro, que é o de fazer a
afinal, com riscos mais que óbvios, e preferem ficar intermediação de dinheiro em benefício da
nessa tranqüilidade que é comprar e vender papéis produtividade em todo o País?
do Governo, em que o risco praticamente inexiste e Sr. Presidente, estou cansado de conversar
os lucros são maiores, quando não imorais. com colegas e amigos empresários e comerciantes

Numa análise, por exemplo, do último balanço que estão falindo. em razão das horríveis taxas de
do BRADESCO, em que foram registrados os juros praticadas no País. Por isso, faço um apelo ao
maiores lucros da história daquele banco - quase 2 Governo Federal para que retome o crescimento.
bilhões e meio de reais! -, podemos encontrar Caso contrário, não alcançaremos o
indícios dessa deformação. desenvolvimento que tanto almejamos.

Cada banco,em princípio, enfrenta 2 formas de Gratos pela atenção.
despesas: as decorrentes da captação de recursos e O SR. REGINALDO LOPES - Sr. Presidente,
as oriundas da folha de pagamento. Ano passado, o peço a palavra pela ordem
BRADESCO gastou, com pessoal, R$4,779 bilhões. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
E arrecadou, somente com cobrança de taxas sobre V.Exa. a palavra.
serviços, R$4,557 bilhões. Ou seja, sem se valer da O SR. REGINALDO LOPES. (PT-MG. Pela
intermediação financeira,aque estaria obrigado, pelo ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
menos, por ser um banco, conseguiu recursos Sras. e Srs. Deputados, sou c.ontra o uso. de qualquer
suficientes para enfrentar mais de 90% de suas tipo de droga. Confesso que adoro uma cervejinha,
despesas administrativas, que são as mais pesadas. mas nem mesmo fumo.

O raciOCÍnio dos senhores banqueiros, então, é Entretanto, na qualidade de legislador, penso
mais que lógico: para que emprestar ao setor que é um grande erro achar que nossos valores
produtivo se com os títulos do Tesouro e a cobrança individuais devem ser os do próximo. Chegamos ao
de inexplicáveis e confusas taxas sobre serviços têm limite. O atual sistema está equivocado. O sentimento
recursos bastantes para cobrir todas as despesas e de revanche e o ato de prender a juventude que mexe
ainda lucrar alguns muitos bilhões? com drogas não resolveu o problema.

Não existem, não podem existir explicações Parabenizo o Governo por ter construído o
para esses desvios de função. Se examinarmos a Sistema Nacional Antidrogas. Está corretíssimo.
planilha de custos de cada banco e a forma como Temos de desapropriar os bens dos traficantes e
compõem as taxas exorbitantes de juros que vêm atender aos jovens, qualquer que seja o motivo -
cobrando, vamos encontrar um spread lá nas alturas. desagregação familiar,· falta de oportunidade e até
Ele é decorrente apenas da decisão de cada banco, busca de recreação, como disse um ex-Ministro da
já que além dele estão contemplados, nos juros, os Justiça. Seja qual for a razão, o ser humano deve ter
custos das despesas administrativas, os impostos, a direito a outra oportunidade.
taxa de lucro e, por incrível que pareça, o Parabenizo o Governo e esta Casa. Temos de
determinado mas jamais explicado percentual para ser ousados, dar um passo à frente, acreditar no ser
cobrir os prejuízos com qualquer índice de humano e ter um sistema adequado para atendê-lo.
inadimplência. Nada, portanto, mais seguro. Nada, Na qualidade de Presidente da Comissão Especial de
portanto, mais injustificável. Políticas da Juventude e de Coordenador da Frente
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Parlamentar da Juventude, acho que é um grande
acerto e tenho certeza de que vamos evoluir.
Parabenizo todos os Deputados e Deputadas por
essa votação.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
manifestar minha indignação quanto à agressão
sofrida pelo Ministro Ricardo Berzoini. Na democracia
tem de haver tolerância. S.Exa. conduziu a reforma
previdenciária, discutiu o tema com esta Casa e com
a sociedade brasileira. Agora, demonstra excelente
desempenho como Ministro do Trabalho e, dando
continuidade às ações do antecessor Jaques
Wagner, chamou a sociedade para discutir os temas
relacionados à sua Pasta. S.Exa. não merecia ser
agredido.

E mais: se nos aprofundarmos no exame da
concepção ideológica do movimento Crítica Radical,
veremos que seus integrantes são contra a própria
vida e contra eles mesmos, de tão radicais. No
momento da agressão, o Ministro lançava o
Consórcio Social da Juventude, formado por ONGs
que trabalham com políticas para a juventude. O
programa conta com dotação orçamentária do
Ministério do Trabalho e talvez seja o único espaço do
Governo Lula de integração com a sociedade civil
organizada. Faltou visão crítica àquela jovem
militante para compreender a importância daquele
momento emblemático para o movimento popular.

Sr. Presidente, quero também registrar a
liberação, pelo Ministério dos Transportes, de 31
milhões de reais para a recuperação da BR-265, que
liga Barbacena à minha cidade, São João dei Rey, e
para obras emergenciais em estrada que vai deste
Município a Lavras.

Desde o primeiro dia de meu mandato lutei pela
liberação de recursos para restauração da BR-265.
Estamos organizando o lançamento da obra em São
João dei Rey, com a presença do Ministro dos
Transportes, mas, devido aos últimos
acontecimentos, vamos adiar o evento.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. VALDENOR GUEDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. VALDENOR GUEDES (PSC-AP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro meu
descontentamento com a aprovação do projeto
relativo ao Sistema Nacional Antidrogas.

Não sou contra a proposta devido ao aspecto
religioso, mas devido à minha formação profissional,
por conhecer e trabalhar com muitas substâncias,
desde medicamentos até drogas mais pesadas,
corno opiáceos e outras que causam estímulo ou
depressão. Há também alucinógenos, corno a
maconha.

Por estarmos envolvidos nessa questão,
viajamos por vários países, Sr. Presidente, nobres
Deputados, inclusive para a Holanda, onde
verificamos que a população tinha pensamento igual
não ao dapopulação brasileira como um todo, mas ao
de alguns Parlamentares desta Casa, no sentido de
que, se a~; drogas fossem liberadas, ficaria mais fácil
tratar seu,; usuários.

A Hclanda liberou. Fui a alguns coffee shops e vi
muitas pessoas fumando maconha originária de
vários peses. Pude ver a tristeza e a degradação
delas.

O que me chamou a atenção naquele país foi
que a liberação da maconha foi uma porta aberta para
a liberaç§ o e o uso de várias outras substâncias,
como a cccaína, o crack, a heroína e outros opiáceos.

Fui a um local que parecia um campo de
concentmção. Havia pessoas macérrimas,
esqueléticas, tratadas com metadona, que é outro
opiáceo. Aquela cena foi degradante, chamou-me a
atencão n causou-me tristeza. Pensei: agora que
esse·país'liberou essa desgraça total, tem de tratar de
seus doe·ltes. Em nosso relatório, consta que os
problema" nas áreas da saúde, da família e jurídica
aumentaram, não trazendo nenhuma vantagem para
aquele pais.

Deixo registrado o meu pesar, o meu lamento e
o meu vot? contrário à aprovação desse projeto, que
não traz nenhuma vantagem, urna vez que não
haverá juiz para tratar de determinado assunto, nem
médico conhecedor para encaminhar o cidadão.
Privilegiarllos apenas os narcotraficantes, que devem
estar so!lando fogos de artifício, aplaudindo-nos,
porque (5 premiamos neste penúltimo dia de
convocaç,.'lo.

Sr. Presidente, certamente, dentro de poucos
anos, es,;a matéria voltará a este Plenário e
votaremo:, contra sua aprovação.

MuiLJ obrigado.
A SFiA. MARIA HELENA - Sr. Presidente, peço

a palavra?ela ordem.
O SU. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a fialavra.

~~.. "
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A SRA. MARIA HELENA (PPS-RR. Pela responsáveis pela execução do projeto permitiu que
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a vencessem mais esse obstáculo. Dessa forma, a
cidade de Boa Vista, capital de meu Estado, Roraima, concretização do projeto é uma grande conquista
hoje serve como modelo para vários Municípios do para todos aqueles que estiveram envolvidos em sua
nosso País, em razão das extraordinárias mudanças elaboração.
que foram implementadas durante a gestão da Acredito que o grande mérito da Prefeita Teresa
Prefeita Teresa Jucá. Jucá foi o de conseguir mobilizar a sociedade e as

No momento em que aprovamos uma lei que famílias desses jovens quanto à importância da
cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre iniciativa na sua recuperação e reinserção social. O
Drogas, venho relatar o trabalho realizado no apoio de organizações como o UNICEF, a UNESCO,
Município, que deve servir de modelo e exemplo para a PETROBRAS Social e o Governo do Japão foi outro
todo oBrasil. fator fundamental para o sucesso do projeto e

Determinada a governar a c.idade por inteiro, a permitiu que pudesse ser lapidado e estruturado de
Prefeita Teresa Jucá não se limitou a realizar belas acordo com as reais necessidades desses
obras .e a proporcionar conforto urbano aos adolescentes, tirando-os da marginalidade e
boa-vistenses. Seuprojeto de administração foi muito transformando-os em verdadeiros protagonistas
além disso, ao efetuar mudanças no comportamento sociais.
social dos habitantes do Município, contribuindo Dessa forma, parabenizo todos aqueles que
assim para a redução do índice de violência urbana e acreditaram na idéia e trabalharam para concretizá-Ia
transformando pessoas em situação de risco em e louvo a iniciativa da Prefeita, que teve a visão e a
verdadeiros cidadãos. coragem de implementá-Ia, pois esse projeto merece

Dando coroamento ao Projeto Crescer, que a atenção do Brasil e deveria ser seguido como
objetiva tirar crianças e adolescentes da modelo.
marginalidade, a Prefeita Teresa Jucá criou a Escola Muito obrigada.
Municipal Frei Arthur Augustini, para atender aos O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
jovens de Boa Vista que se encontravam em situação

Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito,de risco, marginalizados, discriminados e envolvidos
a Presidência registra a presença do Deputado

no tráfico de drogas, muitos emgangues. O projeto é Estadual Eduardo Machado e do Sr. Emilson Vieira
voltado âressocialização e à reinserção social.

Santos, Secretário da Indústria, Comércio e TurismoEssa escola· foi inaugurada na segunda-feira,
do grande Estado do Tocantins,o que mais cresce nodia 9 de fevereiro, e a realização desse projeto
Brasil, acompanhados pelos. Deputados Ronaldorepresenta aconsolidação de um trabalho único, que
Dimas e Maurício Rabelo, ilustres representantes do

visa oferecer novas oportunidades a jovens nessa Estado na Câmara Federal.
situação de risco, muitos usuários de drogas,
envolvidos nO tráfico e integrantes de gangues, com o Com grande prazer, a Câmara dos Deputados
objetivo. de transformá-los em cidadãos, indivíduos saúda S.Exas. (Palmas.)
críticos em condições de participar efetivamente da O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
vida social. Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado

Serão disponibilizadas 530vagas, das quais 30 Paulo Rubem Santiago.
serão destinadas a classes de alfabetização, pois O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE.
muitos são analfabetos, 300 para o ensino Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
fundamental e 200 para o ensino médio. Vale Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com enorme
ressaltar que o programa pedagógico tem um satisfação que registro os entendimentos que vêm
enfoque prático, formando-os para a vida. ocorrendo entre o Tribunal de Justiça e o Ministério

A idealização do projeto,. por si só, já foi um Público do Estado de Pernambuco.
desafio, pois exigiu a superação de toda a sorte de O Tribunal de Justiça, presidido pelo eminente
dificuldade, como, por exemplo, a inexistência de Desembargador Macedo Malta, e a
infra-estrutura adequada, a ausência de recursos Procuradoria-Geral de Justiça, que tem à frente o
financeiros e, principalmente, a resistência e o Procurador Francisco Sales,entraram em acordo
preconceito da sociedade. A habilidade de superar para dar à sociedade uma posição definitiva em
limites foi outro desafio, mas a coragem e dedicação relação a inúmeros processos que envolvem
dos jovens integrantes dos programas sociais e dos ex-Prefeitos e ex·Presidentes de Câmaras

1:1I111!1111I1111'111111 1'11111
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Municipais. São quase 2 centenas de processos no
Tribunal de Justiça e quase 1 centena na
Procuradoria de Justiça, todos pendentes de parecer
e que visam defender a sociedade de casos
lastimáveis de improbidade administrativa, corrupção
e má aplicação de recursos públicos.

Infelizmente. embora esta Casa venha
aprimorando a legislação voltada à administração
pública, à fiscalização dos gastos, à defesa do
patrimônio da sociedade, ainda encontramos em
nosso País maus administradores, que muitas vezes
se valem das dificuldades encontradas pelo Poder
Judiciário, pelos Tribunais de Contas e pelo próprio
Ministério Público para acumular fortunas da noite
para o dia.

Desejo, portanto, congratular-me com o
Desembargador Macedo Malta, novo Presidente do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, e com o Dr.
Francisco Sales, Procurador-Geral de Justiça, pelo
esforço de ambos para que Pernambuco dê
exemplos no combate à improbidade e à corrupção e
sobretudo na integração dos órgãos em defesa da
ética e da administração pública transparente a
serviço da sociedade.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o que me traz a esta tribuna é a matéria
publicada ontem no jornal O Estado de SPaulo
intitulada Escolas de São Paulo querem terceirizar
professores para reduzir custos e mensalidades.
Para tentar atrair mais alunos, pretende-se terceirizar
o professor.

A idéia é cortar vínculos empregatícios com
professores e mantê-los como prestadores de
serviço, com o intuito de economizar na manutenção
das escolas e reduzir as mensalidades escolares.

Mais do que isso, Sr. Presidente, um grupo de
escolas particulares de São Paulo reuniu-se em torno
de uma holding encarregada de questões jurídicas,
administrativas, do marketing do sistema e do
material a ser empregado. Pior ainda: os professores,
segundo essa iniciativa, receberiam de acordo com o
número de alunos por sala de aula, ou seja, pelo
rendimento. Não há mais qualidade de ensino.

Está evidente a falência do ensino particular,
pois existe total ociosidade nas escolas e enorme
inadimplência dos alunos. Mas querem resolver esse

problema recebendo recursos públicos ou
terceirizando os serviços, diminuindo custos.

Reflito com esta Casa o seguinte: qual a
motivação de um professor e o seu compromisso com
uma escola particular em que ele vai somente prestar
serviço se aparece um trabalho melhor? Ele vai
deixar a escola, já que não tem compromisso algum
com os alunos.

A UNESCO recomenda que se reduza o número
de alunos por sala de aula para o máximo de 35, mas
no Brasil acontece o contrário. Por isso, começa-se a
fazer uma correlação com o rendimento: quanto mais
aluno, mais o professor ganha, ou seja, se a
qualidade do ensino cai, o professor ganha.

Sr. Presidente, que há um limite a ser
observado numa sociedade que concentra renda,
riqueza e poder. Pequena parte da classe média é
capaz de pagar mensalidade. Esse indicativo mostra
que o ensino precisa ser público, gratuito e de
qualidade, tanto para a educação básica quanto para
a superior.

As escolas particulares chegaram ao limite,
inclusive no Estado mais rico da Federação. Obtêm
9% da clientela da educação fundamental e no
máximo 19% da do ensino médio e. mesmo assim
mesmo, não conseguem ter uma inadimplência
menor do que de 30%.

Assim, quero desta tribuna repudiar esse tipo de
proposta, que sucateia a categoria dos professores,
liqüida a idéia de uma educação pública de
qualidade, que só pode se dar com o
comprometimento do professor com a escola.

Sem dúvida, esse é o maior sinal da falência do
sistema privado e da necessidade de se resgatar a
educação pública, gratuita e de qualidade como
direito do cidadão e dever do Estado.

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa.a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
manifestar o meu repúdio à maneira como o projeto
sobre as drogas foi votado neste Plenário.

O Regimento Interno deveria ser mudado, para
que o Parlamentar lenha liberdade de atuar no caso
de projetos que são votados com acordo de
Lideranças. As Lideranças concordam em votar
determinado projeto, e os Parlamentares não
participam da sua discussão.
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Assistimos de mãos amarradas à aprovação
desse projeto, porque o Parlamentar não pôde
manifestar o seu voto. Então, desta tribuna, Sr.
Presidente, quero manifestar o meu voto contrário.
Não .tive como manifestá-lo naquele momento,
porque ele foi votado com acordo de Lideranças.
Quando é assim, o Parlamentar não pode sequer
pedir verificação de quorum. De maneira que assisti à
votação com as minhas mãos amarradas, não pude
fazer nada. Masagora manifesto o meu voto contrário
a esse projeto que trata das drogas no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO GOUVEIA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero parabenizar a Câmara dos
Deputados pela aprovação do projeto que dispõe
sobre o Sistema Nacional Antidrogas.

Quero deixar claro que, quando este
Parlamento celebra um acordo de Líderes,
evidentemente, é porque se construiu uma ampla
maioria em defesa de um projeto, como ocorreu com
o que acaba de ser aprovado, e por isso quero
parabenizar a Câmara dos Deputados.

Este foi o projeto que se conseguiu construir. Eu
também tenho críticas a ele, acho que foi tímido em
alguns aspectos, mas foi fruto de discussão, foi o
possível a partir do encontro de posições que se
construiu nesta Casa de Leis.

Gostaria aqui.dedefendero projeto porque ele
preserva o usuário. O usuário precisa de carinho, de
sustentação e de. tratamento. O usuário é um
problemade saúde pública!

O projeto também endurece, aponta para penas
mais. rigorosas para os traficantes. Então, aqueles
Deputados que vêm aqui dizer que os traficantes
estão comemorando, deveriam. ter pelo menos um
pouco de honestidade intelectual e procurar conhecer
o que foi aprovado por esta Câmara.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, .público que nos acompanha. Venho a
esta tribunapara saudar todos as companheiras e os
companheiros do Partido dos Trabalhadores pelo
transcurso do aniversário de fundação de partido.

No dia 1Ode fevereiro passado, o PT completou
24 anos. Sua história expressa a trajetória de um
longo período de lutas realizadas por cidadãos que

l!1I111DI1m:r

em diversos movimentos sociais e políticos atuaram
pela redemocratização do País.

Além do movimento operário, que com as
greves do final da década de 70 se destacaram na
luta pelas mudanças no País, diversos novos
personagens despontaram na atuação política e
deram base· para a criação. e consolidação do PI.
Foram donas de casas de bairros das periferias,
militantes de comunidades de base da igreja e de
entidades populares que, a partir de temas como
saúde, moradia, habitação, custo de vida, no
dia-a-dia de .suasGomunidades, possibilitaram a
conscientização e potititação de milhares de pessoas
e fizeram com queoPT fosse reconhecido como um
verdadeiro representante, na institucionalidade
política existente, de diversos segmentos excluídos
da vida política da sociedade.

É a essas pessoas que quero desejar um
parabéns muitoéspecial neste momento.

E não foi. um processo fácil. Sempre vigiado e
controlado pelas elites e pelos meios de comunicação
e na contramão do projetoneoliberalde desmonte.do
Estado, o PT mostrou que era possível pensar. um
novo projeto nacionaL buscando construir um país
mais justo, fraterno e igualitário.

À frente .de centenas de administrações
públicas, implarltOUprojetos· como o Orçamen10
Participativo e os Conselhos Gestores de Políticas
Públicas, propiciando. â participação direta da
sociedade na gestão pública. Hoje esses projetos são
referência pa.ra diversas outras administração.

No Legislativo, •sempre atuou buscando
apresentar propostastra.hsformadoras. Nesta Casa,
em 1983, elegeu 7 Deputados Federais em três
Estados; em 1987,· foram. 8 Deputados em três
Estados; em 1991, foram 15 Deputados em 8
Estados; em 1995, foram 24. Deputados em 11
Estados, em 1999, foram .60 Deputados em 19
Estados e, atualmente, conta com uma bancada de
91 Deputados de 22 Estados, mostrando o retorno
que os eleitores deram aoPT.

E, ero 2002, pudemos ter uma grande vitória,
com a eleição de Lula para a Presidência. Hoje, após
24 anos de fundação do partido e. pouco mais de um
ano na Presidência .da República, d PT vem
demonstrando a quem ainda duvidava dele a sua
capacidade de administrara .País, investindo em
projetos sociais. que atingem .as camadas mais
excluídas da sociedade e ampliando sua base de
apoio ao dialogar Com diferentes setores,
enfrentando o desafio de construir novos valores em

I111
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nossa sociedade e um processo de desenvolvimento
sustentável para o País.

Parabéns ao PT e a todos que construíram esse
projeto.

Sr. Presidente. solicito a V.Exa. que meu
pronunciamento seja divulgado nos meios de
comunicação desta Casa e no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

O SR. IVO JOSÉ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. IVO JOSÉ (PT-MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Inocêncio Oliveira, gostaria, nesta oportunidade, de
saudar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todo o
Governo pela iniciativa de implementar o Banco
Popular do Brasil.

Falo isso, Sr. Presidente, por conhecer a
experiência. a história do Banco Popular de Ipatinga,
que há vários anos iniciou essa proposta de
microcrédito, que tem proporcionado a várias famílias
a oportunidade de geração de renda.

Portanto, essa foi uma iniciativa acertada,
necessária neste momento de dificuldades por que
passa a nossa sociedade, no sentido de incentivar e
apoiar a população carente e sofrida do nosso País.

Desejo ao Presidente do Banco Popular do
Brasil, Robson Rocha, todo o êxito. Espero que
medidas como essa prosperem eque possamos ver a
nossa população carente, sofrida, tendo
oportunidade de renda e de vida.

Ao concluir o meu pronunciamento, Sr.
Presidente, presto solidariedade ao Sr. Ministro
Ricardo Berzoini, que teve, no Ministério da
Previdência Social, uma brilhante atuação na reforma
da Previdência e já vem fazendo um ótimo trabalho à
irente do Ministério do Trabalho e Emprego.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (lnocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. eSrs. Deputados, registro o lançamento, em
Brasília, da Frente do Ensino Público nas
Universidades Brasileiras, que posteriormente será

lançada nos demais Estados. Inclusive, fui designado
para coordená-Ia no Estado de Sergipe.

Aproveito a oportunidade para dizer que
percebo muitos companheiros sendo solidários com o
Ministro Flicardo Berzoini. Claro que não somos a
favor da violência, temos de preservar as figuras
públicas, mas o que está acontecendo é a lei do
retorno. O PDT tem anunciado na televisão o cuidado
que a soçiedade deve ter com o Ministro Ricardo
Berzoini, aquele que levou vários velhinhos a
enfrentar "ilas para se recadastrar.

Aliás, quem se identificou muito com essa
situação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi o
ex-Deputado José Genoíno, que teve que ser
escoltado por um camburão de polícia em Alagoas
porque as pessoas queriam pegá-lo.

Isso está se dando no País inteiro. Quem se
identifica como estando na proa do Governo Lula está
tomando 'tortada" do povo, que, por estar angustiado,
está reagndo. O Professor Luizinho, por exemplo,
não pode mais andar em São Paulo. Ontem, um
Deputado me disse que já está preparado, mas avisa
que gostade torta de morango. Então, é uma reação
natural.

Sr. Presidente, quando vemos 80% dos
recursos :to PETI, programa que visa erradicar o
trabalho nfantil, cortados do Orçamento, quando
vemos os cortes dos recursos para a área social, isso
nos faz Ecreditar que as autoridades devem levar
torta na cara mesmo, o povo brasileiro não agüenta
mais.

Pelo sertão do meu Estado, o Presidente Lula
passou voando, e pretende comprar um avião de 56
milhões de dólares, em plena crise; um avião para
Luís Ináci:> "Viajando" da Silva, que não precisa ser
abastecido nem na África, nem na Europa!

Sr. F)residente. sou contra a violência, mas
temos que ter complacência. Milhares de velhinhos
foram às iilas desencadeadas pela ação do Ministro
Berzoini, um político que veio das bases dos
sindicatos, o qual esperamos não faça no Ministério
do Trabalho aquilo que fez no Ministério da
Previdência.

Sr. Presidente, possivelmente o avô daquela
jovem qUI; jogou uma torta no Sr. Ministro deve ter
perdido 0" benefícios da Previdência, já que é mais
um dos vülhinhos deste País.

Sr. presidente, solidarizo-me com os velhinhos
deste Paí", que vão pagar mais à Previdência Social,
que foram às filas e estão sendo humilhados para
receber seus benefícios.
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Sr. Presidente, quero ainda dizer ao Sr.
Ministro: "Cuidado, Sr. Ricardo Berzoini com aquilo
que S.Exa. faz, porque existe a lei do retomo".

Era oque tinha a dizer.
O SR, MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL-PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores pernambucanos e brasileiros que me vêem
e ouvem, estamos nos manifestando contra o projeto
que foi aprovado hoje e que beneficia diretamente o
traficante. O usuário da droga precisa de carinho,
atenção, amor e cuidados, e não de uma lei que vai
facilitar a. disseminação das drogas, aumentando,
assim, o numero de viciados.

Ora, Sr. Presidente, os §§ 2ºe 3º do art. 47
dizem o seguinte:

"Art.2Q
..

§ 2 Q Tratando-se da conduta prevista
no art.. 28 não se imporá prisão em
flagrante, devendo o autor do fato ser
imediatamente encaminhado ao juízo
competente ou, na falta deste, assumir o
compromisso de a ele comparecer,
lavrando-se termo circunstanciado e
providenciando-se as requisições dos
exames e perícias necessários.

§ 3'1 Se ausente a autoridade judicial,
as providências previstas no § 2º serão
tomadas de imediato pela autoridade
policial, no local em que se encontre,
vedada a detenção do agente".

Então, as "mulinhas" vão se aproveitar para
continuar distribuindo drogas.

Sr. Presidente, o companheiro que me
antecedeu mencionou o que estou dizendo. Disse
S.Exa. que falta conhecimento intelectual do projeto e
que os usuários precisam de carinho, que é o mesmo
entendimento que temos.

Quantos traficantes usuários de droga não vão
facilitar e levar crianças, adolescentes, jovens e pais
de família ao vício?

Na qualidade de membro da Frente
Parlamentar Evangélica, quero dizer que sou
totalmente contra esse projeto. Não pudemos nos
manifestar porque foi um acordo de Liderança.

A instituição a que pertenço, a Igreja Universal
do Reino de Deus, de 1987 a 1997, portanto numa
década, conseguiu recuperar e reintegrar à família e
à sociedade 223 mil pessoas usuários de drogas,
entre elas haxixe, cocaína e LSD.

Conheço a história de uma mãe cujo filho a
espancava no rosto quando ela não lhe dava dinheiro
para comprar droga. Esse jovem foi recuperado pelos
obreiros e pastores da minha igreja. Voltou a estudar,
a trabalhar, pediu perdão.· à mãe de joelhos e
disse-lhe que nunca mais tornaria a agredi-Ia. A Igreja
católica, os espíritas e outras instituições religiosas
também trabalham nesse sentido.

Portanto, somos totalmente contra este projeto
que foi aprovado hoje.

Sr. Presidente, aproveito para parabenizá-lo
pela brilhante representação junto ao Ministro dos
Transporte, quando da solicitação de recursos para
Pernambuco, que está em estado de. calamidade
publica.

O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZICO. BRONZEADO (PT-AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
toda tranqüilidade, quero expressar meu voto
contrário a esse projeto. Não que no todo seja ruim,
mas está mal explicado. Os usuários querem uma
brecha para continuar atormentando a vida dos pais,
e o Governo é lento - e quando digo Governo estou
me referindo às instituições.

A Polícia Militar conhece todas as bocas de
fumo de uma cidade, principalmente as .da minha
cidade e. daquelas vizinhas ,a minha - todas
pequenas. Quando souberem dessa I.ei que permite o
porte de droga para o usuário de forma oficializada,
será muito difícil para nós, principalmente os
evangélicos, explicar por que ajudamos a aprovar
esse projeto.

O Estatuto do PT é bem claro quando diz que
têm de ser respeitadas a crença e a religião. Estou
usando esse argumento para me.· posicionar
contrariamente a esta lei e fazer minhas as palavras
do Deputado Gilberto Nascimento, que defendeu
muito bem sua posição contrária ao projeto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira} 

Antes de encerrar a sessão, esta Presidência
gostaria de informar que· recebeu telefonema do
ex-Deputado José Elias Murad, um dos maiores
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AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 1

ACRE

PPS
PCdoB

RONDÔNIA

PPS
PMDB

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

PARÁ

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB

PLPUPSL
PMDB

PP

Anivaldo Vale
José Priante
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Wladimir Costa
Zé Lima
Total de Pará: 7

Júnior Betão
Perpétua Almeida
Total de Acre: 2

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo
V.Exa. pela forma lúcida e corajosa de colocar em
termos o que votamos.

Parece-me que algumas pessoas não leram o
projeto ou se deixaram levar por manchetes de
jornais que o interpretaram como liberação geral das
drogas ou por programas de rádio que informaram
que votamos sua liberação.

Na realidade, votamos um projeto que cria o
Sistema Nacional Antidrogas, que dispõe sobre
políticas públicas de reinserção do dependente,
daquele que é apenas vítima. O projeto pune, sim,
com penas altíssimas, a produção e o tráfico de
drogas e, ao mesmo tempo, trata da prevenção e da
reinserção social, elemento fundamental.

Aconselho a todos a leitura do projeto antes de
se manifestarem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência agradece.

Agnaldo Muniz
Marinha Raupp
Total de Rondônia: 2

especialistas dos Brasil no combate às drogas, um
homem que marcou toda sua vida na defesa dos seus
princípios e da sanidade física e mental da nossa
juventude e do nosso povo.

Acredito que está havendo um engano aqui.
Talvez o projeto que V.Exas. estejam discutindo não
seja este que votamos. O que votamos foi a
possibilidade de o usuário ter condições de fazer um
tratamento e prestar serviços à comunidade,
reintegrando-se à sociedade por meio de penas
alternativas, caso cumpra rigorosamente o que foi
determinado. Em caso de desobediência, ele será
enquadrado. Não se pretende tratar um doente numa
prisão, que é lugar para criminosos, e não para
tratamento de doenças.

Este projeto aumenta sobremaneira as
penalidades sobre os traficantes. Não se pode dizer
que ele facilitará a vida do traficante; pelo contrário,
aumentará sobremodo as penalidades sobre aqueles
que induzem ao tráfico, sobre os financiadores do
tráfico e do crime organizado.

Portanto, o projeto citado não é mesmo votado
hoje por esta Casa.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
parabenizo-o pelas palavras.

Quando Prefeita de Santos, desenvolvi trabalho
relacionado a essa questão das drogas e propiciei,
pela primeira vez, a troca de seringas em laboratório,
e por isso tive de responder a processo. Eu e o então
Secretário de Saúde, Davi Capistrano, fomos
indiciados como incentivadores de uso das drogas.

A droga é, de longe, um dos problemas mais
sérios e mais difíceis da sociedade contemporânea.
Há de se fazer a separação das questões. O Governo
Lula deverá ficar atento, inclusive para
descaracterizar a ação militar exclUSiva em relaçâo à
droga, porque esse é problema muito mais amplo e
com variáveis muito mais profundas do que se possa
pensar.

Com este projeto, o traficante será apenado.
Temos de cuidar das pessoas que adoecem, dos
jovens que hoje, na falta de perspectiva de emprego,
ficam à mercê do tráfico.

Faço minhas as palavras de V.Exa., que está de
parabéns!

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.
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PARAíBA

CEARÁ

PIB
PIB

PFL
PFL

PLPUPSL
PIB
PFL
PFL

Claudio Cajado
João Carlos Bacelar
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Carlos Aleluia
Robério Nunes
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mota PLPUPSL
César Medeiros PI
Gilmar Macha.do PI
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PI
Leonardo Mattos PV
Maria do Carmo Lara PI
Mauro Lopes PMDB
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais: 14

BAHIA

PFL

PIAuí

TOCANTINS

PTB
PSDB

MARANHÃO

PP
PFL
PSC
PMDB
PMDB

PV
PT

PP

Mussa Demes
Total de Piauí: 1

Arnon Bezerra
Rommel Feijó
Total de Ceará: 2

Antonio Joaquim
Clóvis Fecury
Costa Ferreira
Gastão Vieira
Pedro Novais
Sarney Filho
Terezinha Fernandes
Wagner Lago
Total de Maranhão: 8

Homero Barreto
Ronaldo Dimas
Total de Tocantins: 2

EspíRITO SANTO

PP
PP
PMDB

Feu Rosa
Nilton Baiano
Rose de Freitas
Total de Espírito Santo: 3

PMDB
PLPUPSL

PLPUPSL
PMDB

Benjamin Maranhão
Ricardo Rique
Wellington Roberto
Wilson Santiago
Total de Paraíba: 4

PSLPUPSL

PLPUPSL
PT

PI
PIB

PV

PP
PI

PDI
PSC

PMDB
9

RIO DE JANEIRO

PMDB
PLPUPSL

SÃO PAULO

André Luiz
Bispo Rodrigues
Deley
João Mendes de Jesus
Julio Lopes
Lindberg Farias
Miro Teixeira
Renato Cozzolino
Vieira Reis
Total de Rio de Janeiro:

Amauri Robledo Gasques
Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá

PP
PP
PPS

ALAGOAS

PTB
PFL

PMDB

PERNAMBUCO

PSB
PLPUPSL

PSB

Gonzaga Patriota
Marcos de Jesus
Pastor Francisco Olímpio
Pedro Corrêa
Ricardo Fiuza
Roberto Freire
Total de Pernambuco: 6

João Lyra
José Thomaz Nonô
Olavo Calheiros
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

João Fontes SPart.
Total de Sergipe: 1



05930 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2004

Carlos Sampaio
Celso Russomanno
Gilberto Nascimento
João Batista
João Herrmann Neto
José Mentor
Luiz Antonio Fleury
Marcos Abramo
Orlando Fantazzini
Paulo Lima
Teima de Souza
Vadão Gomes
Vanderlei Assis
Total de São Paulo: 17

PSOB
PP

PIVlOB
PFL

PPS
PT

PTB
PFL
PT

PMOB
PT
PP

PP

SANTA CATARINA

Carlito ME'rss PT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMOB
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Darcísio Perondi PMOB
Luciana Genro SPart.
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Total de mo Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER OS
S'iS.:

PSC

PARÁ

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Total de nondônia: 1

Zequinha Marinho
Total de Pará: 1

MATO GROSSO

PFL
PP
PMOB

PLPUPSL

Celcita Pinheiro
Pedro Henry
Teté Bezerra
Welinton Fagundes
Total de Mato Grosso: 4

CEARÁ

MARANHÃO

PP
PLPUPSL

Eliseu Moura
Paulo Ma'inho
Total de lIIaranhão: 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

PFL
POT

PSDB
PMOB
PLPUPSL

PSDB

PIAuí

PARAíBA

PTLúcia Bra'Ja
Total de Paraíba:

Paes Landim
Promotor Monso Gil
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Fátima BE:zerra PT
Múcio Sá PSB
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMOB
Total de lUo Grande do Norte: 5

Manoel Salviano
Marcelo 1eixeira
Roberto Pessoa
Vicente A Tuda
Total de Ceará: 4

PP
PSOB

PSOB
PTB

PARANÁ

PFL
PT

PLPL/PSL
PMOB

PMDB
PP
PSDB

PLPUPSL
PMOB
PT

PMOB

Abelardo Lupion
Assis Miguel do Couto
Giacobo
Hermes Parcianello
José Borba
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Paulo Bernardo
Takayama
Total de Paraná: 11

Carlos Alberto Leréia
Enio Tatico
Professora Raquel Teixeira
Roberto Balestra
Total de Goiás: 4



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05931

GOIÁS

PSB
PTB
PMOB
PMOB
PLPLlPSL
PFL

PARANÁ

PP
PT

SÃO PAULO

PP
PSB
PT

PT

SANTA CATARINA

PMOB
PP
PT
PT
PFL

Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
Total de Paraná: 2

Delfim Netto
Dr. Evilásio
Iara Bernardi
Vicentinho
Totalde São Paulo: 4

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Leandro Vilela
Luiz Bittencourt
Sandro Mabel
Vilmar Rocha
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 1

Edison Andrino
João Pizzolatti
Jorge Boeira
Luci Choinacki
Paulo Bauer
Total de Santa Catarina: 5

Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro: 7

(Encerra-se a sessão às 14 horas e 9
minutos.)

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Cezar Schirmer PMOB
Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci POT
Francisco Appio PP
José Ivo Sartori PMOB
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Orlando Oesconsi PT
Pompeo de Mattos POT
Veda Crusius PSOB
Total de Rio Grande do Sul: 10

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a sessão.

PV
PFL

PMOB
PT

PT
PT
PFL
PT

BAHIA

SERGIPE

PTB

ALAGOAS

PLPUPSL

MINAS GERAIS

PFL
PMOB

PFL
PP

PTB

João Caldas
Total de Alagoas:

Jackson Barreto
Total de Sergipe: 1

Edson Duarte
Fábio Souto
Geddel Vieira Lima
Josias Gomes
Luiz Alberto
Luiz Bassuma
Milton Barbosa
Nelson Pellegrino
Total de Bahia: 8

Carlos Melles
Fernando Diniz
Lael Varella
Romel Anizio
Ronaldo Vasconcellos
Total de Minas Gerais: 5

EspíRITO SANTO

PMDB
PTB
PLPLlPSL

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Total de Pernambuco: 7

Marcelino Fraga
Marcus Vicente
Neucimar Fraga
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Eduardo Paes PSOB
Elaine Costa PTB
Fernando Lopes PMOB
Moreira Franco PMOB
Roberto Jefferson PTS

1'1111 li'
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Ata da 29ª Sessão, da 3ª Sessão legislativa
Extraordinária, da 52ª Legislatura,

em 12 de feverei ro de 2004
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente; Reinaldo Betão, Bernardo

Ariston, Costa Ferreira, Severiano Alves; § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

(Às 14 horas e 11 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

11- LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
dispensada a leitura da Ata da sessão antecedente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Passa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico
Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
e todos que assistem a esta sessão ou nela
trabalham, terminou a convocação extraordinária, a
18ª dos últimos 15 anos. Extraordinária foi a
discrepância entre o agendado, os 17 projetos de lei
colocados em pauta pelo Governo, e o que
conseguimos, com a responsabilidade de legislador,
aprovar na Câmara: o PL nº 7.068, de autoria do TST,
que dispõe sobre os cargos do quadro de pessoal do
TST; o PL nº 7.493, de autoria do TSE, que dispõe
sobre os cargos e funções dos quadros de pessoal
dos TREs destinados às zonas eleitorais, o PL nº
2.401, do Executivo, que dispõe sobre a política de
biossegurança, e o PL nº 7.134, do Senado Federal,
que dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas.

Extraordinária foi a pequena eficácia do
Senado, que votou dois projetos de lei e duas
medidas provisórias.

Extraordinário é tornar-se rotina principal do
Parlamento a discussão e votação de medidas
provisórias, e aí, como sempre, fizemos mais,
hegemonizados que somos, há anos, pelo Executivo:
aprovamos 10 medidas provisórias.

Extraordinário foi o dispêndio de recursos
públicos nesses tempos de austeridade: R$50
milhões. Menos mal que os Deputados, ao
receberem o jetom das remunerações, totalizando
R$25.400, pelo menos contribuam para o Imposto de
Renda, e é de se supor que os Srs. Senadores
também o façam... O desgaste desta Casa
curiosamente é sempre maior do que a do Senado,
que recebe os mesmos bônus, mas, do ponto de vista
da produção legislativa, não tem a mesma eficácia.
Precisamos avançar no enfrentamento dessa
questão. Ela é do interesse público e dará
credibilidade e legitimidade às nossas ações.

Extraordinariamente positivo será, porém, se
concluirmos, como quer a sociedade, que esta foi a
última convocação extraordinária de um ano
legislativo com três meses de recesso. Mesmo com o
não cumprimento de uma pauta que, como todos
sabiam, era irreal, nosso empenho nessas quatro
semanas mostrou-se necessário, inclusive para
ganhar prazos na aprovação da PEC paralela da
Previdência. Necessário e que, por isso, em nome do
interesse público, precisa entrar na normalidade do
Poder Legislativo, reduzindo-se o recesso a um mês
ou 45 dias. Fica a exortação para que de fato nesta
Legislatura, na gestão da atual Mesa Diretora, seja
redefinido o ano legislativo. Não é nenhum absurdo, e
não impede nossa relação com nossas bases, termos
um. mês de recesso na virada do ano e na última
quinzena de julho.

Enquanto não mudamos o calendário de
funcionamento do Poder Legislativo, proponho,
através de projeto de resolução que apresento hoje,
uma inversão: os Deputados e Senadores que
acreditam que têm direito aos jetons, deverão solicitar
por escrito, e não corno ocorre atualmente, quando os
que entendem como moralmente indefensável essa
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"ajuda" extra é que devem formalizar o pedido de não
crédito.

Extraordinariamente positiva foi a medida de
transparência tomada pelo Presidente João Paulo,
que tornou públicos na Internet os gastos de verba
indenizatória de cada um dos 513 Deputados, a quem
cabe a explicação de eventuais demasias em um ou
outro item. Desafiamos outros órgãos, como o
Senado Federal e muitas Assembléias legislativas, a
fazer o mesmo, pois a transparência é nossa
credibilidade e reforço da legitimidade.

Muito obrigado.
O SR. JURANDIRBOIA (PSB-AL. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
édo conhecimento de todos que o excesso de chuvas
em várias partes do País tem causado muitos
problemas, em especial no Nordeste.

No meu Estado, Alagoas, por exemplo, a
situação é bastante complicada. Além dos milhares
de desabrigados, 4 Municípios encontram-se
completamente ilhados. Em Traipu, Major Isidoro,
Senador Rui Palmeira e Jacaré dos Homens, cerca
de 12 mil pessoas estão isoladas, por causa das
inundações e suas conseqüências.

Conforme dados da Coordenação Estadual de
Defesa Civil, as.enchentesafetaram 44.893 pessoas
em 21 Municípios, causando prejuízos de cerca de 20
milhões de reais. Os números constam no relatório de
avaliação de danos elaborado pela Defesa Civil, em
conjunto com o Corpo de Bombeiros.

Ao todo, são 1.392 pessoas desalojadas, 3.106
desabrigadas, 1.316 deslocadas e 38.937 afetadas
de alguma. forma pelas chuvas. Para atender às
vitimas, a Coordenação Estadual de Defesa Civil
estima que serão necessários 40 kits de
medicamentos para assistência ambulatorial para
cada mil pessoas, .durante 30 dias, além da
distribuição de 4.500 cestaS básicas, 5 mil
colchonetes, 10 mil cobertores, 5 mil agasalhos, 5 mil
kits de talheres individuais e 900 barracas para 6
pessoas cada uma. .

O maior prejuízo, contabilizado em Major
Isidoro, chegou a 2,15 milhões de reais. Nesse
Município, 81 casas foram danificadas e 18,
destruídas. Aágua prejudicou setores importantes da
economia local, como a pecuária e a avicultura. Os
prejuízos também foram altos em Maribondo,
atingindo 1,28 milhão de reais. Mais de 100 casas
foram danificadas e 2,. destruídas. E em inúmeros
outros Municípios.

111IUill~111Hllllnll'W

Diante de tudo isso, mais uma vez, venho pedir
solidariedade do Governo Federal. Faço um apelo ao
Governo para que, •através do Ministério da
Integração Nacional, dê a atenção necessária a esse
drama de grandes proporções, visto que o Governo
Estadual, sozinho, e os Municípios •não têm
condições de resolver eSse desafio.

Quero deixar bem claro que essa
responsabilidade não é unicamente da União.
Estados e Municípios também devem fazer a sua
parte. Entretanto, devido ao grande volume das
conseqüências das fortes chuvas - e por conta da
economia local já . combalida e dos orçamentos
apertados - é que pedimos solidariedade diante
desse grande infortúnio, mas sem fugir às nossas
responsabilidades.

Hoje, técnicos do Governo de Alagoas
iniciariam os trabalhos emergenciais de recuperação
de pontes, estradas e acessos aos Municípios
atingidos pelas chuvas. Os primeiros levantamentos
serão feitos nas cidades ilhadas.

A situação é calamitosa: 21 Municípios
alagoanos já decretaram estado de emergência.
Além das questões jácitadas, existe o risco de surto
de dengue neste período. De acordo com autoridades
municipais da saudepublicade Maceió, o índice de
infestação desse tipo de doença baixou, mas ainda
não está sob controle. As variações de sol e muita
chuva proporcionam a proliferação do mosquito
transmissor da doença, •o Aedes aegypti. Alguns
casos já foram notificados em jimeiro.

O Governo Federal. já tem dado sua ajuda em
alguns aspectos. Os Municípios mais atingidos pelas
chuvas receberam kifs com 18 itens de
medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde.
Inicialmente, 14 Prefeituras.fQram contempladas com
remédios indicados .para asma, analgésico,
antibiótico, escabicida, antj.;hipertensivo, para úlcera
gástrica, dermatoses, diabetes, diurético,
antiparasitário, antibacteriano, contra dermatites e
para reposição hidroelétrica(soro de reidratação
oral). O custo total foi de 20 mil, 692 reais e 13
centavos, para o equivalente a uma tonelada de
produtos destinados a tratamento e prevenção das
doenças de veiculação hídrica, comuns em tempos
de enchentes, doenças respiratórias, entre outros
problemas de saúde.

O Ministro da Saúde visitou o Estado e se
comprometeu a ajudar as vítimas.

No último final de semana, técnicos da
Secretaria Executiva de Saúde atenderam os
Municípios de Batalha, Belo Monte, Jacaré dos
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Homens, Major Isidoro, Maribondo, Olho d'Água
Grande, Olivença, Palestina, Pão de Açúcar, Santana
do Ipanema, São José da Laje, São José, Traipu e
Maceió. Os Municípios de Porto Real do Colégio,
Senador Rui Palmeira, São Brás, Penedo,
Jaramataia, Olho d'Água das Flores, Palmeira do
Índios, Maragogi, Jacuípe, Campestre e Campo
Grande também foram incluídos na relação das
localidades que receberão os kits. conforme
documento entregue ao Ministro Humberto Costa em
sua recente visita a Alagoas.

Em outros aspectos de socorro às vítimas das
chuvas, os Prefeitos estão sendo auxiliados pelo
Governo Estadual, enquanto os recursos federais
não chegam. Segundo a Associação dos Municípios
Alagoanos, a maior preocupação é justamente com
os acessos aos locais onde a zona rural está isolada
da zona urbana. Outra conseqüência dessa realidade
será o atraso do ano letivo, pois os alunos não têm
como se deslocar para as escolas. Além disso, o
pessoal do Programa Saúde da Família não tem
como chegar a essas áreas isoladas.

O Governo do Estado já enviou os planos de
trabalho dos 21 Municípios para a Secretaria
Nacional de Defesa Civil. Agora, esperamos uma
medida provisória do Governo Federal, para que os
recursos sejam liberados.

No Nordeste, a economia, já fragilizada por
questões históricas, perece ainda mais com o
excesso de água. Muitas lavouras foram totalmente
perdidas. Isso atinge, sobretudo, os pequenos
produtores, que não contam mais com as condições
mínimas de sobrevivência.

Neste momento, Alagoas precisa de todo o
apoio federal. Além da reconstrução de pontes,
estradas e moradias, há outras necessidades, como
o fornecimento de alimentação, remédios, roupas e
cobertores para os desabrigados.

Independentemente da situação climática,
Alagoas tem mais da metade da população vivendo
na condição de exclusão social, com renda inferior a
80 reais por mês. Dos 2,8 milhões de habitantes, 1,5
milhão encontram-se nessa faixa.

Esta semana, o Governador Ronaldo Lessa
anunciou a criação de 2 programas para atender a
300 mil famílias. É uma iniciativa louvável, mas que
também requer recursos federais.. Os programas vão
combater a exclusão social e fomentar o microcrédito.

É isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Alagoas precisa de programas permanentes nessa
luta de combate à exclusão social e, neste exato

instante, também necessita de todo o suporte que a
União possa fornecer. Sejamos solidários, então,
com todos aqueles que sofrem, aqueles que
perderam tudo que possuiam.

Muito obrigado.
O S'R. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, 2003 foi um ano de muitas dificuldades.
O Brasil esteve quase parado, não houve
crescimento econômico, muitos empresários ficaram
receosos de investir no País. Mas sempre houve
aqueles que, apesar das dificuldades, mesmo em
circunstâncias totalmente desfavoráveis e com o
horizonte coberto de nuvens sombrias, ousaram
apostar no crescimento, no desenvolvimento e na
geração ae empregos.

É IOJvável a atitude empreendedora daqueles
que, em· vez de ficar se lamentando, sabem
aproveitar tais momentos para investir, apostar e
sobretudo trabalhar. Na verdade, é em momentos
como esses do ano passado e talvez aihda de parte
deste ano que aparecem os verdadeiros talentos. É
no escuro da noite que as estrelas brilham mais forte,

Ume dessas estrelas, Sr. Presidente, que teve a
coragem de brilhar, e brilhar forte, foi o jovem
empresárco Benjamin Steinbruch. Ele foi corajoso,
quando muitos estavam com o pé no freio. Ele soube
investir n) trabalho, quando muitos se contraíam,
investindc nos paraísos ·fiscais.

Ben'amin Steinbruch é um legítimo
represent.mte daquilo que se convencionou chamar
"represen.ante do Brasil que agüentou o tranco".

O enpresário estava à frente da Companhia
Siderúrgica Nacional- CSN quando já se falava das
dificuldad}s da empresa por causa do momento
econômic) e das pesadas dívidas. No entanto, "no
ano em que a economia patinou e não saiu do lugar, a
CSN apr~senta um balanço de causar inveja a
qualquer .. capitão da Indústria brasileira. Nos 9
primeiros meses de 2003, a receita líquida encostou
nos 5 bilh5es de reais, 43% a mais do que no mesmo
período d,) ano anterio!". Logicamente, com o espírito
manifestaJo por Benjamin Steinbruch, os balanços
da empresa passaram do vermelho para o azul.
Considere.ndo-se que em janeiro de 2002 a CSN
havia tide prejuízo de 570 milhões de reais, esse
sucesso É digno de ser louvado.

Deixo aqui, portanto, Sr. Presidente, minhas
palavras de congratulação ao empresário Benjamin
Steinbruch, que teve reconhecidos os seus méritos
ao ser agI aciado, pela revista ISTOÉ Dinheiro, com o
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título de Empreendedor do. Ano de 2003. É uma
distinção merecida pelo muito que acreditou no
Brasil, investindo, trabalhando e demonstrando que
superar obstáculos e aceitar desafios é a melhor
receita não só para o sucesso pessoal, mas também
para o crescimento do Brasil.

Nossos parabéns a esse jovem empresário,
que, a partir de suas .atividades no ramo têxtil,
ampliou· seu leque de investimentos, atuando em
outras áreas. O Brasil precisa de mais confiança e
menos choro.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
registrar reuniões que tivemos ontem, sob a
coordenação de V.Exa., com os Ministros dos
Transportes e da Integração Nacional, buscando
encontrar uma saída para os graves problemas
causados pelas enchentes aos nossos irmãos
nordestinos, .principalmente os de Pernambuco.
Fizemos uma radiografia das ações desenvolvidas
pela Defesa Civil dos Municípios edo Estado e pelo
próprio Ministério da Integração Nacional.

Pedimos ao Governo que disponibilize, através
do DNOCS eda CODEVASF, recursos para
recuperar pequenos açudes e barragens que
romperam, assim como crédito do Banco do Nordeste
para financiar o replantio, principalmente, da
fruticultura no submédio São Francisco.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LUCIANAGENRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido-RS.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, sob minha coordenação, juntamente com
a Senadora Heloísa Helena, acabamos de lançar, no
Salão Nobre. da Câmara dos Deputados, a Frente
Parlamentar em Defesa da Universidade Pública e
Gratuita.

Tivemos a presença de vários Deputados,
Senadores, entidades do movimento sindical e
estudantil, como a Associação Nacional de Docentes
do Ensino Superior (ANDES), a Federação de
Sindicatos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras (FASUBRA),a UNE e outras entidades
representativas dos docentes e servidores de várias
universidades públicas do País.

A nossa Frente tem o objetivo, em primeiro
lugar, de defender a destinação do dinheiro público
às universidades públicas. Há muitos anos,
sucessivos Governos o vêm entregando às
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faculdades privadas. Isso só tem piorado a situação
do el1sino superior no Brasil, em que apenas 6,8%
dos jovens conseguem concluir o 39 grau.

O Governo disponibiliza recursos para as
universidades privadas, mas as bolsas nem sempre
chegam às pessoas que delas necessitam. Além
disso, tais universidades cobram mensalidades
extorsivas e nem sempre .oferecem ensino de
qualidade.

Queremos que o dinheiro público seja destinado
às universidades públicas, com ampliação de vagas e
abertura de cursos noturnos, em busca da
universalização do ensino superior brasileiro.

Essa será a luta da nossa Frente Parlamentar,
que terá objetivo social, englobando todas as
entidades que desejam defender a universidade
pública em .nosso País e colocá-Ia. a serviço dos
trabalhadores e dos profissionais efetivamente
comprometidos com os interesses da maioria do
povo, .. e não com os das grandes empresas e
multinacionais.

Muito obrigada.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR, BABÁ (Sem Partido-PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saúdo a
Deputada Luciana Genro pela iniciativa de criar a
Frente Parlamentar· em Defesa da Universidade
Pública e Gratuita.

Dando prosseguimento a esse processo,
estamos coletando assinaturas dos Parlamentares
para dar entrada num. requerimento que propõe a
transformação da sessão plenária da. Câmara dos
Deputados em Comissão Geral, com a presença do
Ministro da Educação, a fim de que seja discutida a
tão necessária reforma universitária, que deve
ocorrer para ampliar as vagas no ensino público
gratuito; garantir mais verbas para aeducação como
um todo, principalmente para aumentar os salários
dos professores e dos servidores das universidades;
direcionar mais verbas para pesquisa e para
extensão nas universidades e principalmente criar
novas universidades federais públicas nas Regiões
Norte e Nordeste, onde a carência de universidades é
muito grande.

Aproveitamos - Deputada Luciana Genro, a
Senadora Heloísa Helena, o Deplltado João Fontes e
eu - para agradecer· aos companheiros do
SINDIFISP do Rio de Janeiro, que nos agraciaram



05936 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2004

com o Prêmio Elói Chaves, por defendermos uma
previdência pública e gratuita. Esse prêmio é muito
importante para nós. Queremos dizer ao SINDIFISP
que apenas cumprimos com nossa tarefa nesta Casa,
pois consideramos que a reforma aqui votada é
extremamente prejudicial para os trabalhadores. Por
isso, desde logo, manifestamos enorme preocupação
com a reforma universitária. Digo e repito: queremos
a reforma universitária.

Louvo a iniciativa das companheiras Luciana
Genro e Heloísa Helena de lançamento da Frente
Parlamentar, que contou com a adesão de muitos
Parlamentares e entidades. Estaremos na luta para
impedir que a universidade brasileira seja privatizada,
como quer o Banco Mundial.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Leonardo
Mattos.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo
por sua posição diante do projeto votado agora. Essa
contundência é transformadora e leva a sociedade
brasileira a um excelente nível de entendimento da
situação dos usuários de droga.

Cumprimento também aqueles que trouxeram
esse tema para ser debatido pela sociedade. As
considerações de V. Exa. demonstram muito
claramente o quanto nossa sociedade está evoluída,
motivo de orgulho para o Parlamento.

O que me traz a este microfone é a PEC
Paralela, que espero ver tramitando rapidamente na
Casa.

No ano passado tivemos oportunidade de
discuti-Ia. Questiono alguns dos seus pontos,
principalmente a idade de aposentadoria, 65 anos,
que considerei elevada. Acredito que a tese da
aposentadoria é a de permitir ao cidadão viver de
forma mais qualitativa após a entrega de quase toda a
sua vida à atividade laboral. Parece-me que aos 65
anos transpomos um limite que reputo mais
conveniente, do ponto de vista da cidadania e do
aproveitamento da sua capé1cidade de lazer.

Na tramitação desse projeto, os deficientes
físicos ficaram sem ver incluídas questões que há
muito tempo vimos pleiteando, até por intermédio de
propostas de emenda à COhstituição apresentadas e
apoiadas desde 1999. Entretanto, essas propostas
tinha.m o objetivo de reduzir, de forma horizontal, a
idade e o tempo de contribuição para os deficientes

físicos se aposentarem, mas não levaram em conta o
tipo de deficiência, nem o de trabalho imposto a essa
pessoa. Obviamente, há uma estreita vinculação
entre a condição física de uma pessoa e o tempo de
trabalho. O excesso laborativo desgasta mais uma
pessoa que tem deficiência.

Solicitamos aos Senadores que apresentassem
no Senado o que não conseguimos ver aprovado na
Câmara dos Deputados. E eles assim o fizeram, só
que não ficou explícito o compromisso de analisar e
se aprofundar nessa importantíssima questão para
milhões de brasileiros que aguardam a posição da
Casa a respeito do assunto.

A proposta está inserida na PEC paralela e nós,
a partir de agora, deflagramos urna série de reuniões
e de audiências públicas, de forma a garantir que
todos os Deputados tenham de fato conhecimento
das aspirações dessas pessoas.

O nosso objetivo é realmente divulgar nossa
iniciativa. Passaremos a discutir com representantes
de várias instituições, com a população em geral, com
as Lideranças desta Casa, com a Coordenadoria
Nacional, com Ministros de Estado, no sentido de que
se faça a integração dos deficientes. Debateremos
também com instituições afetas à área da
Previdência Social, no sentido de contribuir para que
as pessoas portadoras de deficiência tenham seus
direitos garantidos na PEC paralela, no que concerne
ao exercício da sua atividade laboral. É isso que a
sociedade exige e por isso que, desde o ano
passado, por ocasião dos debates da reforma da
Previdência nesta Casa, estamos trabalhando
incansavelmente para ver inscritos na Carta Magna
dispositivos que garantam justiça para os 26 milhões
de deficientes de nosso País.

Em agosto de 2003, promovemos, por iniciativa
da Subcomissão Pró-Cidadania da Pessoa Portadora
de Deficiência e do Idoso, da Comissão de Direitos
Humanos, que tenho a honra de presidir, audiência
pública sobre as conseqüências da reforma da
Previdência para o segmento dos deficientes e dos
idosos.

O evento deu-nos a oportunidade de ouvir e
debater as questões que preocupavam tanto os
movimentos sociais organizados quanto as
autoridades governamentais incumbidas de
assegurar os direitos dessas pessoas e, desde então,
foram tirados os posicionamentos das Presidências
da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho
Nacional dos Direitos dos Portadores de Deficiência,
do Conselho Nacional do Direitos da Pessoa Idosa,
da Coordenação Nacional dos Direitos dos
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Portadores de Deficiência, a COROE, e da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos acerca da matéria.

Assim, no que respeita às pessoas portadoras
de deficiência, já há meses vimos defendendo que,
para não acarretar prejuízos futuros aos
trabalhadores deficientes de nosso País, nós, os
legisladores da Câmara e do Senado, deveríamos
levar em conta as restrições normais impostas pelas
diversas deficiências, para, bom justiça,
assegurarmos,. no texto da reforma, medidas de
equidade que permitam a essaS pessoas desfrutar da
velhice e da aposentadoria com um mínimo de
dignidade. cidadã.

Lembramos sempre que todos os deficientes
que têm a oportunidade de ingressar no mercado de
trabalho, no setor público ou privado, sofrem uma
sobrecarga, um desgaste físico prematuro,. que
acaba por determinar em quem apresenta deficiência
física ou mental diversas incapacidades para o
trabalho ou até mesmo uma expectativa de vida
menor. Assim sendo, se entre os requisitos para
acesso à aposentadoria integral dos deficientes
estiver a mesma idade mínima para as mulheres e
para os homens que aquela que vigorar para os
não-deficientes, ou de um .tempo de. contribuição
demasiadamente longo, dificilmente os portadores
poderão atingir esses patamares. Dessa forma,
pode-se esperar que ao deficiente. só restará o
recurso do beneficio. por invalidez. Preconizamos,
portanto, que a Lei incorpore cláusula especial de
redução do tempo de contribuição e do tempo de
serviço para esses cidadãos, para que possam ter
acesso à aposentadoria., desfrutando de um final de
vida com qualidade,

Por outro lado, ressaltamos também que, peja
reforma, os deficientes hoje dependentes. de pai ou
mãe aposentados serão. seriamente prejudicados,
caso faleçam seusgenitores, pois a pensão que
vierem a auferir, se for reduzida, certamente não
cobrirá os custos de sua manutenção, que
aumentarão, na ausência dafamília. Seria, portanto,
justo isentar de taxação ou de redução essas
pessoas.

Sras. e Srs. Parlamentares, tanto na Câmara
quanto no Senado foram inúmeras as tentativas de
introduzirexplicitamente esses dispositivos, primeiro,
no texto da reforma da Previdência e, depois, na PEC
paralela que agora estamos apreciando.

Neste momento em que o Congresso Nacional
busca a construção de um amplo entendimento sobre
os itens ainda pendentes, continuamos a empreender
um trabalho intenso com os movimentos sociais e

junto às diversas instâncias do Poder Executivo
envolvidas coma matéria, para garantir o direito das
pessoas portadoras de deficiência a condições de
aposentadoria mais justas. Apoiados na parceria com
o CONADE e a COROE; temos realizado uma série
de consultas e debates com representantes dos
deficientes de todo o Brasil, para coletar sugestões
de mudança. no atual texto da PEC paralela, que
serão de vital importânciapara o segmento.

Volto, então, a afirma.r que as diversas
limitações de natureza motora, sensorial, mental,
orgânica ou múltipla que caracterizam os portadores
de deficiência impõe-lhes, com os esforços cotidianos
e de trabalho, uma sobrecarga dos sistemas de seu
corpo. Resultaum desgaste· precoce, muitas vezes
incompatível com a manutenção . do padrão de
desempenho anterior. Dessa maneira, o
envelhecimento se mostradesigual,secompararmos
o grupo dos não-deficientescom o dos portadores de
algum grau de deficiência, e será tanto mais
acelerado e intenso .. quanto .. mais severas as
limitações originais e~aisadversasas condições de
vida a que forem submetidos .os deficientes.

Conclamo, portanto, todos· os. companheiros
Parlamentares a consicterarem esses aspectos, para
quea igualdade de direitospossa,finalménte, atingir
aqueles milhões de. portadores que,.até momento,
não tem podido usufruir, naprática,. desse.benefício
cidadão tãoelementarque éa aposel)tadoria. O
momento é agora! .

Passoa abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Soubemos pelos jornais.· de. anteontem que o
Ministério do Planejamento convocou os
médicos-peritos do INSS para retornarem
imediatamente ao trabalho.

A categoria encontra-se em greve desde o dia 3
de dezembro do ano passado, ou seja, há mais de
dois meses. Segundo a direção do movimento, que
reivindica plano . de. reestruturação da carreira,
concurso públicopara substituição dos mais de3 mil
terceirizadose melhoria das condições de trabalho e
de salário, a paralisação iniciou-se após mais de um
ano de negociações infrutíferas como GoVerno.

Os prejuízos sociais e econômicos dessa greve
são enormes. Os primeiros a sofrer com ela são,
evidentemente, os cidadãos doentes e os· mais
pobres de todo .. o Brasil.. Segundo·. a Associação
Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social,
cerca de 800 mil perícias deixaram de ser feitas
desde o início da greve. Como a grande maioria das
pessoas que solicitam benefícios previdenciários
precisa passar poralgum tipo de perícia, ospostos do
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INSS de todo o País, normalmente cheios, têm visto campanha da fraternidade, organizada pela
suas filas crescerem a cada semana. Tentando Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo tema
contornar a situação, o INSS está reencaminhando será neste ano Fraternidade e Água, e o lema, Água,
os usuários para outros médicos credenciados, que Fonte de \lida.
não estão dando conta da tarefa com a rapidez O tema e o lema justificam-se principalmente
exigida. em função dos gigantescos problemas que enfrenta

Por outro lado, uma série de benefícios devidos não só o Brasil, mas toda a terra.
não estão sendo liberados. É o caso da A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
aposentadoria por invalidez, da aposentadoria com essa campanha, chama a atenção para o valor
especial, do fornecimento de atestado para a isenção vital da ,água para os seres vivos e ressalta sua
do Imposto de Renda (I R) para quem tem cardiopatia importância social. A participação popular no
grave ou câncer, entre outras doenças, e ainda o
auxílio.acidente. . gerenciamento da água é necessária no nosso País.

A CN8B questiona o conceito mercantil da água,
A própria Previdência queixa-se também de

prejuízos da ordem de 40 milhões, decorrentes de mostrando que ela não é apenas um recurso, mas
benefícios como o auxílio-doença, cujo pagamento sim um patrimônio, um bem necessário a toda a
está sendo automaticamente prorrogado, sem as humanidade e a todos os seres vivos. Ela tem vasto
devidas perícias. conjunto de valores que dizem respeito às mais

Na semana passada, os representantes dos diversas dimensões da vida: o econômico, o sagrado,
peritos reuniram-se com o Ministro da Previdência o simbólico, o lúdico, entre outros.
Social e com o presidente do INSS e, embora tenha Esta Casa tem papel muito importante no
havido acordo sobre alguns pontos da pauta, debate sobre a água como fonte da vida. Aliás,
restaram pendências sobre a jornada de trabalho e representando a sociedade, a Casa já demonstra
sobre salários que impediram o término do preocupação com o assunto, motivo pelo qual
movimento. constituiu a Frente Parlamentar em Defesa das

As autoridades da área ficaram de discutir o Águas, que conta com a participação de inúmeros
assunto com a Casa Civil e com o Ministério da Deputados. Neste ano de 2004, seremos desafiados
Previdência, mas, pelo visto, sem o sucesso a participar ativamente e contribuir para que os
esperado, pois, na nota oficial divulgada anteontem, o objetivos dessa campanha sejam atingidos.
Ministério do Planejamento afirma que "tomará as Cabe-nos buscar a realidade hídrica do País e de
medidas necessárias para regularizar os serviços de cada região e demonstrar disposição política de
perícia médica no INSS". E, conclamando os médicos defender a participação popular na elaboração da
do INSS em greve a retornarem de imediato ao política hídrica para o Brasil, para que a água seja, de
trabalho, ameaça os recalcitrantes com o corte de fato, de domínio público, gerenciada pelo Poder
ponto e a suspensão dos salários. Público, '?m conjunto com a sociedade civil e a

De nossa parte, apelamos mais uma vez aos comunida ::le.
médicos-peritos e às autoridades governamentais no Par~ benizo a Conferência Nacional dos Bispos
sentido de que se esforcem para chegar a um

do Brasil. Tenho certeza de que toda a sociedade
entendimento satisfatório em curto prazo, pois as
reivindicações dos médicos são justas e a parcela da brasileira 9stará engajada nesse debate. Espero que
população brasileira que mais necessita dos serviços esta Casa participe ativamente, por intermédio da
previdenciários não pode mais ficar privada dos Frente Pé!rlamentar em Defesa das Águas e das
benefícios a que, por lei, tem direito. ComissõEs que tratam do tema, e contribua para que

Muito obrigado. a água SI cja vista em nosso País não só como um
O SR. RUBENS OTONI (PT-GO. Sem revisão bem, patr mônio, mas como potencial real de vida.

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Mui!'> obrigado.
as fortes chuvas dos últimos dias têm criado O SR ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do
problemas e constrangimentos em várias partes do orador.) _.. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nosso País. todo Parlr:J.mentar tem o direito de defender seu ponto

E por falar em água, registro evento da maior de vista. Por isso defenderei o meu com relação ao
importância, que é o lançamento,. neste mês, da projeto antidrogas aprovado hoje nesta Casa.

--- --"'--'---
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A Câmara dos Deputados tem debatido com
profundidade questões relacionadas ao consumo e
tráfico de drogas.

No meu entender, a lei aprovada hoje não
beneficia oS traficantes. Visa combater o tráfico de
drogas. Se não há venda de drogas, não há quem as
consuma.

Em grande parte dos colégios deste País - tanto
públicos quanto privados - há traficantes oferecendo
e vendendo drogas para crianças e adolescentes. E
muitos acabam se viciando. O projeto aprovado
certamente combaterá este mal na sua origem, pois
não adianta cOmbater efeitos se não se der fim às
causas.

Parabéns à Câmara dos Deputados.
Infelizmente, alguns Deputados, entre eles

alguns pastores, tentaram passar a idéia de que a lei
não é benéfica. Não é o que eu penso.

Quando fui Deputado Estadual, no Pará, fui
autor de projeto de lei, já aprovado, que mudou a
denominação dos presídios São José e do Americano
para centros de recuperação. Sabemos que nossas
cadeias não recuperam ninguém. Muitas vezes, o
preso sai do presídio pior do que quando entrou.

Sr. Presidente, vou referir-me agora a outro
assunto, sobre o qual jáme pronunciei pela manhã,
que diz respeito a terras indígenas.

Sr. Presidente, muitos Deputados consideram
os índios do Amazonas latifundiários que inviabilizam
o desenvolvimento. Na próxima segunda-feira, uma
comissão de Parlamentares da Câmara dos
Deputados visitará a terra indígena Raposa Serra do
Sol, em Roraima, mas percebo quea maioria deles já
tem posição contrária à demarcação das terras.

Os adversários dessa da demarcação da terra
indígena Raposa Serrado Sol afirmam que é muita
terra para pouco índio. Eu afirmo categoricamente
que é o contrário. É pouca terra para muito índio. São
apenas 1 milhão 678 mil hectares para 15 mil índios.
Se ela fosse dividida pelo número de índios,
chegaríamos à fração de 112 hectares para cada, o
que corresponde a1 módulo rural, que no Pará é de
cerca de 100 hectares. Não podemos nos esquecer
de que toda aquela terra era território indígena. No
Estado de Roraima, os 12 milhões de hectares que
não fazem parte da área indígena constituem
território maiorque o de Pernambuco, onde vive uma
população 24 vezes maior. Além disso, os 40 mil
índios de Roraima constituem 40% da população
rural e são donos da maior partedo rebanho bovino
do Estado.

llllmll~111111111111mlllll

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço
aqui uma comparação entre a área da reserva
Raposa Serra do Sol e das terras griIadas no Pará: é
comum uma única empresa ou pessoa apropriar-se
de áreas 100 vezes maior do que aquelas que
tocariam a cada índio que moranoEstado.

Na terra indígena Raposa Serra do Sol, vejam
V.Exas. o disparate, apenas 7 plantadores de arroz
ocupam uma área de 18 mil hectares.
Decididamente, a área da terra indígena é pequena
demais para os milhares de índios e seu rebanho de
mais de 27 mil cabeças de gado.

Por último, Sr. Presidente, quero deixar claro
que a homologação não é Um ato apressado e
imprudente. A demarcação de Raposa Serra do Sol
está feita desde 1993,massua homologação foi
retardada pelo Governo Federal anterior, que abriu
prazo para contestações, afinal rechaçadas pelo
Ministério da Justiça e pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Lembro que, somente no ano de 2003, a área
recebeu a visita de diversas comissões e
autoridades, que pretendiam·. colher informações
sobre a região e o conflito ali instalado. Entre os
visitantes houve representantes da Comissão de
Direitos Humanos desta Casa, membros de uma
comissão interministerial e o próprio Ministro da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, que lá esteve no mês
de julho. Soma-se aos relatórios dessas visitas um
documento completo do SlpAMsobre a área.

Sr. Presidente,vejo que ~Iguns Deputados
historicamente se col.ocamao lado do •latifúndio na
Amazônia, mas nenhum vem à tribuna falar de
grileiros de terra. Cito o caso de um cidadão que
grilou 100 mil hectaresde terra em Rondondo Pará e
é suspeito de ter mandado. matar, .há 3 anos, o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do
Rondon do Pará, José Dutra da Silva, conhecido por
Dezinho. No fim de semana passado, foi morto o
secretário-geral do .•. mesmo sindicato, por ter
denunciado o desvio de verbas. destinadas à
construção de casas nos projetos de assentamento
do INCRA.

Faço tais registros para que o povo brasileiro
que nos assiste pela TV Câmara possa ouvir as 2
versões sobre.um mesmo fato.

Quando a Cãmara aprova matéria benéfica
para a população, que irá combater o tráfico de
drogas, vários Deputados vêm dizer que se trata de
uma calamidade pública que irá beneficiar os
traficantes. Infelizmente - ou felizmente - cada um
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tem o direito de defender o que pensa. Por isso,
reafirmo que precisamos combater o mal pela raiz. A
verdade é que, se não houver quem venda drogas,
não haverá quem as consuma.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PP8-M8. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em boa hora
esta Casa criou Comissão Especial para discutir
proposta de emenda à Constituição sobre o confisco
e a destinação à reforma agrária de propriedades
rurais pertencentes a exploradores de trabalho
escravo.

A revista Carta Capital publicou, em sua última
edição, instigante reportagem com a Procuradora do
Trabalho Ora. Marinalva Dantas, que tece
considerações acerca do trabalho escravo e da
prostituição em nosso País. Essa matéria poderá,
inclusive, subsidiar a análise da recém-criada
Comissão Especial.

A Ora. Marinalva pertence ao Grupo Móvel de
Trabalho, criado em 1995 para examinar a questão
do trabalho escravo no Brasil. Essa prática só veio a
ser reconhecida oficialmente naquela data, embora,
nos negros anos da ditadura, tivesse sido denunciada
por Dom Pedro Casaldáliga, o que lhe resultou, de
pronto, numa ameaça de expulsão do País. E, em seu
extenso currículo, a Ora. Marinalva pode ainda exibir
o importante fato de ter descoberto, em Mato Grosso,
uma fazenda com mais de 40 trabalhadores
escravos, propriedade, aliás, do Deputado Jorge
Picciani, ninguém mais, ninguém menos que o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.

É uma questão que precisa ser examinada com
maior profundidade. Recentemente, a menos de 200
quilômetros da Capital da República, na cidade de
Unaí, sertão mineiro, foram assassinados fiscais do
trabalho que encontraram a mesma situação
vexatória. E viu-se que os escravizados foram
contratados numa favela paulista, onde viviam como
desempregados. Há, já aqui, uma relação imediata
entre trabalho escravo e desemprego.

Mas a Ora. Marinalva nos traz à luz outro
aspecto ainda mais sombrio dessa barbárie. É que os
mesmos "gatos" que saem pelas periferias
contratando os escravizáveis também carreiam
meninas, muitas menores de idade, para a
prostituição.

Mais ainda: os peões, após cumprirem seu
trabalho provisório em duríssimas condições, são
aliciados para ir gastar um pouco do dinheiro

recolhido num prostíbulo dirigido por esses "gatos".
Ali, os infelizes são depenados, e, sem dinheiro nem
documentos, são obrigados a retornar à escravidão.

Essa barbaridade em pleno século do
conhecimento, das novas luzes, é constrangedora. O
crime organizado trabalha com drogas e armas, lava
dinheiro, faz gordos depósitos nos paraísos fiscais.
Aqui temos uma ação .ainda mais deletéria, porque
nela a mercadoria é o ser humano, o mesmo que
vinha da África e aqui era anunciado como
mercadoria de primeira qualidade - com fortes
músculos, bons dentes e tudo mais - e vendido nos
mercados.

É evidente a fragilidade do sistema de
fiscalização do Ministério do Trabalho. Desde que, no
Governo Collor, se deu início ao desmonte
irresponsável da máquina estatal, o empresariado
age com seus empregados da forma como bem quer,
porque sabe que a fiscalização, a rigor, inexiste.
Tanto que o Ministro Berzoini, agora à frente daquela
Pasta, já falou da necessidade de contar com pelo
menos mais 600 fiscais. Aí estão, à disposição do
Governo, quase 3 mil cargos em comissão, criados
recentemente por medida provisória, o mesmo
instrumento combatido ao longo dos anos pelos
atuais titulares do Poder Central. Ademais, o
Executivo se prepara para concursar mais de 40 mil
cidadãos, parecendo ser esta a melhor oportunidade
para que a questão das auditorias trabalhistas possa
ser mais bem equacionada com os recursos
humanos urgentemente exigidos.

A equação pode ser montada. Existe trabalho
escravo, que contrata desempregados nas periferias
dos grandes centros urbanos. Inexiste fiscalização
capaz de, pelo menos, reduzir essa dramática
ocorrência em nossa vida social. E a prostituição é o
outro ramo atroz dessa infeliz equação. Urge
resolvê-Ia.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação deste pronunciamento pelos meios de
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP-SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no ano passado, quando da
tramitação da reforma da Previdência nesta Casa,
fundamentei meu voto contrário à proposta do
Executivo em 3 premissas.

Primeiramente, a proposta deveria ser
universal, ou seja, deveria abranger a totalidade da
sociedade brasileira, não apenas o segmento dos



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 05941

trabalhadores com vínculo formal de emprego. Em
segundo lugar, ela deveria estar fundamentada num
plano que lhe garantisse a necessária
sustentabilidade ao longo do tempo. Em terceiro, ela
deveria respeitar os direitos adquiridos.

Malgrado os protestos dos mais diferentes
segmentos da sociedade brasileira, o rolo
compressor do Palácio do Planalto aprovou a
proposta nos moldes em que ela fora originalmente
concebida, ou seja, sem abranger a totalidade da
população brasileira e definir um plano de
sustentabilidade. E, o que é pior, desrespeitou
direitos adquiridos.

As primeiras conseqüências dessa
insensibilidade já se fizeram sentir em Santa
Catarina, meu Estado. Mesmo com a chamada PEC
paralela, ainda em tramitação no Congresso
Nacional, a Assembléia Legislativa acolheu
mensagem do Governador- do PMDB e .apoiado
pelo aliado do momento, o PT - e aprovou a
unificação da alíquota de contribuição para a
previdência do Estado em 11%, extensiva aos
servidores já aposentados, o que caracteriza a
iniqüidade do desrespeito ao direito adquirido.

O fato seria até coerente com o novo modelo
imposto pelas forças políticas que, antes parceiras do
servidor público, agora assumem a verdadeira face
de algozes desse mesmo servidor. Entretanto, há
uma peculiaridade da previdência estadual em Santa
Catarina: as alíquotas de contribuição variavam de
8% a 12%, de acordo com o nível de remuneração do
respectivo servidor. Quanto maior o salário, maior a
contribuição.

Parece claro que, com a unificação da alíquota,
aquele plano foi substancialmente alterado para mais
ou para menos. Mas disso ninguém sabe em Santa
Catarina. Ninguém sabe se a unificação da alíquota
fortaleceu ou enfraqueceu o plano previdenciário do
servidor estadual. O maior interessado na
previdência estadual, o servidor público, não foi
chamado a opinar e nem sequer teve chance de
protestar.

Essa verdadeira rasteira no servidor público
estadual, patrocinada pelo PMDB e pelo PT, jogou no
lixo o princípio da solidariedade previdenciária então
vigente no Estado. Pela regra anterior, os maiores
salários contribuíam com maior percentual, para
assegurar uma previdência de melhor qualidade para
os servidores mais humildes. Esse princípio foi
revogado da forma mais torpe possível: agora, quem
ganha mais teve ganho salarial pela redução da
contribuição; quem ganha menOS, vai ganhar menos

ainda pela redução salarial motivada pela elevação
da alíquota de contribuição.

Tão revoltante quanto o fato em si é a forma
como foi conduzida alteração de tal envergadura:
sem debates, sem audiências públicas, sem maiores
informações quanto ao futuro da previdência
estadual, sem oportunidades para o estudo de
alternativas menos injustas aos servidores estaduais
de menor renda.

Antevendo as dificuldades de um debate
desgastante, porque se buscava instituir uma medida
injusta, o Governador optou pela convocação
extraordinária da Assembléia Legislativa,
encaminhando a matéria com prazo certo para
aprovação. Enquanto a sociedade catarinense, a
exemplo de todo o Brasil, discutia a oportunidade da
convocação extraordinária dos respectivos
Parlamentos, era desviada a atenção do foco central:
o alcance das matérias em análise.

Não parou por aí a maldade do PMDB e do PT
para com o funcionário. público de Santa Catarina.
Como o Governador não teve a necessária coragem
política para propor a elevação do seu salário e,
dessa forma, ampliaro teto máxirnoda remuneração
estadual, lideranças políticas da Assembléia
Legislativa chamaram a si esse odioso encargo. Com
votos do PT e dos •. demais partidos que apóiam o
Governo, o salário do Governador foi aumentado e
mantiveram-se irredutíveis os maiores salários do
Estado.

Qualquer redução salarial é odiosa e injusta.
Mas não menos odiosa e injusta é a situação na qual
o salário do Governador é aumentado; os maiores
salários são mantidose.até ampliados pela redução
da contribuição previdenciária; e os .menores são
reduzidos pela elevação dos níveis de contribuição
para a Previdência Social.

Em Santa Catarina, com a aprovação do novo
teto salarial e da. noVa alíquota da Previdência, o
Governador, do PMDB, rasgou o discurso da redução
das desigualdades s",lariaisentre servidores públicos
e o PT mandou às favas seu velho discurso em
defesa da classe dos trabalhadores no serviço
público.

Ante tamanha infâmia cometida por partidos
políticos que sempre se .díziam aliados das causas
dos trabalhadores, não resta outra alternativa aos
servidores públicos de Santa Catarina que não seja o
protesto generalizado através· de paralisações já
anunciadas na PolíciaMilitar e no Magistério.
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E, mais uma vez, o povo catarinense vai pagar a
conta.

O SR. JORGE GOMES (PSB-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, caro conterrâneo
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna desta Casa pela primeira vez. Há cerca de 21
dias, tomei posse como Deputado Federal em
decorrência da ida para o Ministério da Ciência e
Tecnologia de valoroso companheiro de partido e
Líder nesta Casa, Deputado Eduardo Campos, que já
não é liderança emergente, como poderíamos dizer
em função da sua idade. Em Pernambuco, é
liderança já constituída, amadurecida e
importantíssima para nosso partido.

Em função disso, estou nesta Casa e espero
permanecer por um bom tempo. Enquanto aqui
estiver, evidentemente procurarei, desta tribunae nas
Comissões, dar um pouco de minha contribuição ao
Parlamento brasileiro, a fim de que se efetuem as
mudanças de que o País necessita.

Trago, de certa forma, alguma vivência, já que
fui Vice-Prefeito de minha cidade, Caruaru, em
Pernambuco; Deputado Estadual por 2 vezes e, com
muita honra - bastaria isto para que pudesse até ter
meu currículo encerrado - Vice-Governador do meu
Estado, e de uma figura importante, liderança
nacional inconteste, o ex-Governador, hoje Deputado
Federal, Miguel Arraes.

Caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
aproveitar esta minha intervenção para, primeiro,
registrar algo que aconteceu recentemente e de que
participei ativamente: a bancada de Pernambuco, em
função das últimas cheias, acima de qualquer
interesse político-partidária-ideológico, uniu-se e está
direcionando suas ações no sentido de fazer o
Governo Lula ver a situação. E sabemos que isso
está acontecendo, pois ontem, nos Ministérios dos
Transportes e da Integração, onde a bancada de
Pernambuco esteve, tivemos absoluta certeza de que
o Governo tomará todas as providências a fim de
minimizar os efeitos causados pelas enchentes que
alcançaram não apenas Pernambuco - e, nesse
caso, de forma grave -, mas até ontem, segundo
informações, 644 Municípios do País.

Meu caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
trago como último registro algo que parece paradoxal.
A minha cidade, Caruaru, da qual tive a honra de ser
Vice-Prefeito, tinha secular problema de
abastecimento de água. No Governo Miguel Arraes,
de que participei com muita honra, foi construído o
sistema de abastecimento e investido cerca de 40
milhões de reais. Tudo ficou praticamente pronto,

faltando apenas pequenas obras do ponto de vista da
rede de dstribuição.

Pasmem os senhores. Hoje, apesar das últimas
cheiasqu~ permitiram abastecertodos oS mananciais
do nosso Município - e não só o Sistema do Prata,
construído no Governo do Dr. Miguel Arraes, que tem
42 milhões de metros cúbicos de água, mas os outros
mananciais, com 60 milhões de metros cúbicos -,
Caruaru padece de brutal racionamento.

Todo o sistema está cheio, do ponto de vista das
barragens. e dos seus mananciais, mas sem
funcionar, exatamente em decorrência de algo que
não gostaríamos que acontecesse. Gostaríamos que
todos tivessem o bem público, o bem da comunidade,
acima de qualquer querela político-partidária.

Faço até um apelo ao nobre Deputado
Inocêncio Oliveira, no exercício da Presidência, no
sentido de que é preciso resolver a situação de
Caruaru, cujos mananciais estão cheios, com 60
milhões de metros cúbicos, mas hoje sua população
passa 8 dias sem ter água. Isso é um absurdo. Na
qualidade de Deputado Estadual, fiz vários
pronunciamentos e recorri ao Ministério Público, mas
até hoje a COPESA não nos respondeu de forma
satisfatóri 3.

Aproveito esta primeira oportunidade e aqui
voltarei com pronunciamentos mais complexos.
Entendo que esta será uma das nossas trincheiras, a
de fazer permanente denúncia. Por mais paradoxal
que pareça, o problema foi resolvido porque o
sistema foi instalado, existe água em abundância em
Caruaru, mas a população sofre de brutal
racionamento.

CreiJ que isso é algo que difere das minhas
palavras iniciais em relação à nossa bancada, às
liderança<. de Pernambuco. Mas, em Caruaru,
infelizmerte, por problemas de ordem
político-purtidária, por problemas menores, a
populaçã<, sofre hoje em função da falta, talvez, de
compromisso daqueles que poderiam ter dado
continuidtide à situação quase encerrada para que a
população não sofresse como está sofrendo.

Muit) obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Deputado Jorge Gomes, ex-Vice-Governador do
Estado, ox-Presidente da Assembléia é homem
público dE relevância em nosso Estado, com grandes
serviços .prestados aos Poderes Legislativo e
Executivo, portanto, deverá dar grande contribuição.
Substitui grande pernambucano também, nosso

.,,;:1;; ••
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Ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos,
liderança importante não só no Estado mas em
âmbito nacional.

Portanto, a Presidência tem grande satisfação
de tê-lo conosco. E pode contar com nosso apoio no
sentido de dar solução .ao problema da água em
Caruaru, que merece o representante que tem aqui
na Câmara dos Deputados. Juntarei minhas forças às
de V.Exa. para que possamos resolver
definitivamente o referido problema.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedoa palavra à Deputada Teima de Souza.

A SRA.TELMA DE SOUZA (PT-SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, saúdo o novo
colega. Vejo que a bancada pernambucana, a
exemplo do Chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da
Silva, aumenta consideravelmente nesta Casa.
Parabéns! Bem-vindo entre nós!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar minha apreensão frente aos relatos que me
foram feitos por integrantes. do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Asseio e
Conservação da Baixada Santista- SINDILlMPEZA.
As lideranças sindicaiS citadas estão denunciando a
ação de grupos não identificados que estariam,
através de a.ções violentas, tentando tumultuar o
processo .eleitoral daquela entidade de classe.

De acordo com os sindicalistas, tal grupo foi
responsável por episódio de violência que envolveu
cenas de apedrejamento, agressões e até mesmo
tiros e explosão de bombas caseiras, com o objetivo
de intimidar os membros daquela categoria
profissional, no sentido de impedir a reeleição da
atual diretoria do sindicato.

Ainda segundo os sindicalistas, o grupo
responsável pelo tumulto denunciado seria originário
da cidade de São Paulo, não tendo, portanto,
qualquer vínculo com os trabalhadores sindicalizados
da região da Baixada Santista, pela qual responde a
entidade de classe.

Quero, então, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, reiterar minha. preocupação com o
incidente relatado e pedir a atenção desta Casa, com
o objetivo de se evitar que novos episódios de
violência ocorram e que possamos colaborar para a
preservação da livre e democrática expressão dos
trabalhadores organizados em seus respectivos
sindicatos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Quero parabenizar esta Casa pela aprovação

do projeto de lei que trata do Sistema Nacional

Antidrogas. Trata-se, sem dúvida, de um avanço, no
sentido de se enfrentar um dos problemas
contemporâneos mais sérios de nossa sociedade,
por meio da aplicação de uma legislação que procura
adequar-se à realidade do momento que vivemos.

Não é de hoje que muitos de nós,
Parlamentares, temos lutado para guea questão das
drogas mereça um enfoque diferenciado, em especial
no que se refere à figura do usuário. Nossa iniciativa
não foi gratuita, já que atendíamos a solicitações de
especialistas no setor de dependência química, que
nos enfatizavam a necessidade .de uma .legislação
que não normatizasse o problema por meio de uma
visão meramente policial e repressiva, inserindó-se
no contexto a indispensável intervenção também sob
a ótica da saúde.

Sinto"me, particularmente, envolvida em todo
esse processo, já que, entre 1989 e 1992, quando fui
Prefeita de Santos, meu Governo teve a oportunidade
de implementar a primeira experiência concreta no
campo da redução de danos. No caso, nossa ação
deveu-se ao elevado número local de pessoas
contaminadas pelo HIV, através do uso de drogas
injetáveis, o que nos levou a implantar uma pioneira
política de distribuição de seringas descartáveis.
Nossa intervenção, que depois seria adotada em
âmbito nacional, acabourevelando~se muito positiva,
já que, além de baixarmos significativamente o índice
geral de contaminação, pudemos também
disponibilizar tratamento gratuito para os usuários de
substâncias injetáveis que assim desejassem.

Contudo, nossa experiência em Santos
convenceu-me, acima de tudo, de que a questão das
drogas devia ser enfrentada em várias frentes,
colocando-se cada vez mais a nécessidade de se
diferenciar as figuras do. traficanteedo usuário,
sendo que, neste último grupo, ainda teriam de ser
considerados aqueles que, utilizando substâncias
tóxicas e psicoativas,. tornaram-se dependentes
destas.

Acredito que o projeto que acabamos de
aprovar, nesta Casa, vai nessa direção. É lógico que,
pela complexidade do problema, a legislação deverá
sofrer ainda as adaptações que se fizerem
necessárias, bem como se tornaráimprescindivel
que o Poder Público, em todas as suas instâncias, se
encarregue de montar a estrutura necessária à
efetiva aplicação da nova lei, em especial no que diz
respeito à disponibilização de meios para o
atendimento .e tratamento dos usuários que
precisarem desse tipo de atenção.
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Entendo que, a partir de agora, nossa tarefa, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é garantir que a
lei, após seu novo exame pelo Senado, seja
efetivamente cumprida e implementada.

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu
pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Governo Federal tem tomado as medidas
necessárias ao enfrentamento das calamidades
decorrentes das chuvas no Nordeste, no
Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do País. E tem
agido com organização.

O Governador do meu Estado da Paraíba, Dr.
Cássio Cunha Lima, reconhece a dedicação do
Governo. Só o Senador Efraim Morais insiste em
fechar os olhos para o que tem sido feito.

Vejam o que disse, literalmente, o Governador
do meu Estado quando elogiou o que chamou de
"pronta ação" do Governo Federal em resposta aos
problemas causados pelas inundaçÕes, que atingem
648 Municípios: "O Ministro Ciro Gomes, que
coordena essas ações, trabalha com a agilidade
necessária visando resolver o emergencial'.

Reconhece ainda o Or. Cássio que o Governo
Federal adotou providências oportunamente:
"Lembro que é necessário manter a calma, porque
estamos lidando com dinheiro públicd'.

Segundo o Governador, é preciso respeitar a
legislação e procedimentos técnicos na liberação de
verbas para construção e recuperação das casas,
escolas, estradas e pontes danificadas.

O Governador da Paraíba, homem inteligente
que é, reconhece o trabalho feito em benefício da
população atingida; já o nosso Senador Efraim
Morais, aliado político do Governador, continua
dizendo que o Governo Federal não cumpre suas
obrigações.

Estou certo de que o Governo vai liberar
recursos para a reconstrução das áreas atingidas,
mas não vai jogar dinheiro fora para fazer
politicagem. O Governo vai dar condições às vítimas
da enchente de ter a casa recuperada. Está agindo
corretamente.

Sr. Presidente, tenho outra preocupação. A
imprensa da Paraíba noticia hoje mais um caso de
rede de pedofilia no Estado, desta vez no Municipio
de Lagoa Seca, próximo a Campina Grande. É
importante investigar a fundo essa denúncia, para

apanhar não apenas a dona da pousada e o taxista,
mas também os figurões. Em geral os inquéritos não
vão tão longe.

Se analisarmos o relatório da CPI da
Exploração Sexual, veremos que esses crimes
acontecem em diversas regiões do nosso Estado, às
vezes com apoio e proteção de pessoas que
deveriam combatê-los, policiais corruptos e
desonestos das Polícias Civil e Militar, felizmente a
minoria.

O combate à pedofilia deve ser permanente. Por
trás de cada nova rede deve haver outras. É preciso
punir exemplarmente aqueles que enriquecem à
custa da exploração de crianças e adolescentes.
Hoje, a exploração não é individual, crianças e
adolescentes são usados corno moeda de troca de
drogas por redes organizadas. Uma pessoa que não
tem dinheiro para comprar droga leva um
adolescente para oferecer em troca da mercadoria.

Era o que eu gostaria de dizer neste Pequeno
Expediente.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs.
Deputados, um dos temas mais discutidos nos meios
políticos, técnicos, econômicos e financeiros deste
País é a autonomia do Banco Central. Sei que nesta
Casa existem opiniões favoráveis e opiniões
contrárias à autonomia. Nosso Presidente, por
exemplo, é contra a mudança que preconiza para a
instituição maior independência do poder político.

Pessoalmente, considero a discussão relevante
para a política monetária e de juros e para o controle
da inflação. Causa-me espécie que o Partido dos
Trabalhadores e o próprio Presidente da República
não tenham querido discutir o tema neste período
legislativo, com receio da divisão de seu próprio
partido e da ruptura de suas frágeis forças, suas
pseudobases de sustentação nesta Casa.

O Banco Central da Bélgica, por exemplo, é
uma sociedade anônima, uma entidade de caráter
privado, de natureza jurídica mista, com formação de
capital público e privado, o que revela o alto grau de
desenvolvimento do país e de compreensão do papel
de um banco central. Posso citar também o exemplo
da Alemanha e da Inglaterra.

O Banco Central do Brasil continua manipulado
pelo Governo, pela autoridade do Presidente da
República. Isso precisa mudar. A política de juros não
pode continuar asfixiada; a política monetária não
pode continuar controlada pelo Chefe do Poder
Executivo.
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É importante inserir nesta discussão a questão Na semana passada, aprovamos nesta Casa,
da quarentena e do mandato dos diretores do Banco com nossa discordância - do PFL e do PSDB ~ a Lei
Central, que não deve coincidir com o mandato do de Biossegurança. Por quê? Porque ela burocratiza e
Presidente da República. dá ao Ministério do Meio Ambiente poder de vida ou

O Bundesbank, da Alemanha, é exemplo morte sobre a biotecnologia no Brasil.
grandioso. Presidente do Banco Central alemão por Além disso, as notícias são de que o trabalhador
Manos, Hans Tietmeyer era é uma das autoridades tem cada vez menos recursos para adquirir a cesta
mais respeitadas do país. básica. No bojo da Lei de Biossegurança, esta Casa

Nos países onde tem relativa independência aprovou, pordeterminação do Governo Lula, mais um
dos chefes do Poder Executivo, um afastarnento do imposto no Brasil: a Contribuição de Intervenção nO
ponto de vista político, o banco central tem enorme Domínio Econômico ~ CIDE, sobre os organismos
prestígio. geneticamente rnodificados. Portanto,quem plantar

Mas é claro, Sr. Presidente, que mecanismos de transgênicos e .quem consumHos na forma de
controle devem ser criados, para evitar abusos. remédio - insulina, fator Bde coagulação, vacinas ou
Precisamos de uma legislação penal financeira dura, produtos industriais - vai pagar um novo imposto.
que colha o indivíduo que esteja praticando crimes Na semana passada, Líder. Roberto Freire, o
financeiros prejudiciais ao país. As autoridades do Governo editou a COFINS sobre os importados.
Banco Central não ficariam sujeitas apenas às Significa que os sais que vão produzir medicamentos
disposições normativas do Código Penal Brasileiro. de uso humano e veterinário·e princípios ativos

Desse modo, Sr. Presidente, manifesto-me a formulados para aplicação na agricultura brasileira
favor daautonomia do Banco Central. Deveríamos ter irão subir de preço, porque a base desses produtos,

forrnulados pela indústria brasileira, é totalmentemais de um banco central, como ocorre em vários
importada.

países. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma
rede dessas instituições financeiras, acopladas ao Começo a pensar de onde está saindo essa

fúria, essa volúpia estatizantea que estamos
FED, e outros bancos centrais cooperativos, para as assistindo neste momento no Brasil.
cooperativas de crédito rural, que funcionam
adequadamente e estabelecem políticas financeira e Não tenho mais qualquer dúvida de que se trata
bancária saudáveis. de uma estratégia do Governo Lula para agradar a

esquerda do PT e os partidos que o apóiam. Por que
Também sou favorável a que o Banco Central digo isso? No ano passado, com a cObrança dos

cuide apenas do controle da moeda, das regras .. .
quanto à inflação, da política monetária, no plano InatIVOS, com a reforma da. Previdência, a. esquerda

petista acabou sendo inclusive· desrespeitada no
geral, e que a fiscalização financeira dos bancos seja momento em que vários dos seus mernbros .foram
de responsabilidade de uma entidade à parte, como expulsos do partido, porque mantiveram a coerência
ocorre na Alemanha, em que a superintendência e principalmente o compromisso assumido ao longo
cuida da fiscalização dos bancos, enquanto o Banco da história e da sua vida.
Central cuida do controle da moeda. Portanto, creio que Ilaraiz dessemovirnento em

Muito obrigado, Sr. Presidente. prol da estatização de. amplos setores da atividade
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem econômica brasileira esteja a intenção de fazer um

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. agrado àqueles que na hora eleitoral serviram aos
Deputados, ao abrir o jornal de hoje surpreendi-me interesses do partido. que está no poder. Mas nessa
coma seguinte manchete: Vinte e cinco porcento das direção seguramente quem tem muito a perder é o
vagas das universidades privadas brasileiras serão Brasil.
estatizadas. A estatização de setores da atividade

Há alguns dias, nesta Casa, assistimos ao econômica, que já estavam entregues ao comando
Governo, por meio da medida provisória do setor da sociedade brasileira, reafirma queo Brasil será
elétrico, mudar todo um sistema, um regramento de cada vez mais burocratizado e que sua ação será
Estado impermeável às influências cada vez mais politizada.O trabafhador e a
político-partidárias, substituindo-o por um cartório população carente ficarâoà mercê de um Estado
estatizante que seguramente vai atrapalhar ainda que, antes de ser. pai, é, na verdade, patrão e
mais o futuro do Brasil. perverso com a sociedade brasileira.
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extraordir.ário, que tem de ser entendido
extraordirariamente pelo Governo. Não é como se
nada tiveLse acontecido.

Portanto, em nome do Nordeste, ou pelo menos
da parcela da população do Estado de Pernambuco
que represento, manifesto a minha indignação com
essa atitu:Je adotada pelo Governo Federal. Espero
que mudE.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
registro que fui convidada para o lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa da Universidade
Pública e Gratuita, idéia a qual somos favoráveis.
Enviamos requerimento ao Ministro da Educação,
Tarso Genro, indagando sobre as providências
acerca da auditoria de programas sociais realizada
nos processos de crédito de gerenciamento de novos
cursos de ensino superior privados, denunciados pelo
jornal Folha de SPaulo, em dezembro de 2002.

Registro, também, nossa tristeza de não ter sido
incluida, na pauta da Ordem do Dia, a PEC paralela,
que motivou a convocação no período do recesso
parlamentar.

Muit) obrigada.
O ER. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Severino
Cavalcanti.

O SIFl. SEVERINO CAVALCANTI (PP-PE. Sem
revisão d:) orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, acabamos de ouvir o nobre Líder do PPS,
Deputado Roberto Freire, manifestar sua surpresa
pelo fato ele O Governo não estar sensibilizado com o
estado dE calamidaele a que a região foi submetida.

Ontem, fiquei feliz com o encontro que tivemos
com o Ministro Ciro Gomes, pois S.Exa. disse que o
GovernoJai utilizar não as verbas destinadas aos
pequenos Municípios, mas as de reserva, para
atender à; necessidades de Pernambuco e de outros
Estados rordestinos.

Conudo, surpreendeu-me matéria divulgada
hoje segundo a qual o Governo, após reunião com a
alta CÚPl la, disse não ter nada a oferecer ao
Nordeste. Isso é uma afronta ao povo. Apóio este
Governo, mas não posso silenciar sobre um Estado
que está sofrendo as conseqüências da inanição.
Vamos nc,s acabar ou pela seca, ou pela chuva, e o
Governolão toma as devidas providências. É um
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estado de calamidade, Sr. Presidente! V.Exa., como
pernambucano que também participou das duas
reuniões, sabe que não podemos nos calar diante
dessa notícia do jornal.

A reunião do Ministério não deveria ter o
objetivo de atender ao nosso clamor, uma vez que é
obrigação do Governo socorrer os nordestinos
necessitados.

Teria outros pronunciamentos a fazer, mas não
posso e não devo silenciar sobre esse fato. É
necessário que o Sr. Presidente da República saiba
que não vamos aceitar esmola, nem queremos ser
tratados como párias, Somos cidadãos brasileiros e
precisamos de tratamento como tal.

O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve
pequenO problema econômico com a soja, O
Governo editou uma medida provisória para
atendê-lo. Foi editada urna medida provisória. Os
nordestinos, que se danem, vão para o inferno e
recebem um tratamento que não podemos aceitar.

Endosso inteiramente as palavras do nobre
Deputado Roberto Freire, O Nordeste não está
pedindo esmolas. Vamos pedir esmolas para um
conterrâneO nosso que conheceu e viveu as agruras
de ter sidopau-de-arara, como nós, mas que agora,
no apogeu da glória, esquece que aquele povo
também tem direito a viver.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Severino
Cavalcanti, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Reinaldo Betão, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra ao Deputado Renildo Calheiros,
para urna Comunicação de Liderança, pelo PCdoS.
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR.RENILDO CALHEIROS (PCdoS-PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, .Sras.e Srs.. Deputados, em primeiro
lugar, saúdo o Deputado Jorge Gomes, que hoje
estreou na tribuna da Câmara dos Deputados. Ilustre
figura na política pernambucana, o recém-chegado é
um homem público da mais .alta qualidade, que já
exerceu a função de Vice-Prefeito de Caruaru, foi por
duas vezes Deputado Estadual, foi Vice-Governador,
e agora vem a esta Casa para reforçar a bancada de
Pernambuco e seguramente a própria Câmara dos
Deputados.. Deixo aqui um grande abraço ao
Deputado Jorge Gomes, parabenizando-o pelo seu

primeiro pronunciamento na Câmara dos Deputados,
feito na tarde de hoje.

Sr. Presidente, ontem, eu e os Deputados
Severino Cavalcanti, Gonzaga Patriota e Roberto
Magalhães, junto com vários outros Parlamentares
da bancada de Pernambuco, encontramo-nos com os
Ministros Anderson Adauto e Ciro Gomes para
discutir os problemas das enchentes no Nordeste. A
conversa deixou-me animado, porque os Ministros,
tendo recebido todas as informações, mostraram qlle
estão empenhados na tomada de medidas para
enfrentar e resolver o problema com urgência. O
Ministro Ciro Gomes chegou a dizer que o Governo
vai recuperar imediatamente todas as estradas
federais danificadas pelas chuvas e apoiar Estados e
Municípios para a .recuperação .. das rodovias
estaduais e municipais. Disse ainda que nenhuma
família cuja moradia foi· destruída ficará sem a
atenção do Governo, que os problemas de natureza
técnica serão solucionados e que em breve o
Presidente da República anunciará. um pacote de
medidas para enfrentar em caráter emergencial a
situação das cidades nordestinas atingidas pelas
enchentes.

Deixo aqui não apenas o meu testemunho, mas
a preocupação dos Parlamentares doNordeste, que,
diante dessa situação de emergência, cobram uma
resposta imediata de todos os órgãos competentes. É
evidente que para a adoção de medidas deve ser feito
o necessário estudo, mas é importante que ele seja
concluído com rapidez, porque a calamidade já atinge
milhares de famílias que precisam da ação imediata
do Poder Público para amenizar seu sofrimento. É
muito dura, por exemplo, a si1uação do Município de
Ipubi, e não menos a dePetrolina, cidade que dá uma
importante contribuição econômica para Pernambuco
e mesmo para o Nordeste, mas qUe. teve suas
estradas completamente destruídas,es1ando. agora
isolada do resto do Estado, o que causa prejuízos
inestimáveis.

Vários Municípios, não só pernambucanos mas
também de outras Unidades da Federação, exigem
do Governo Federal uma solução imediata.

O SR. PRESIDENTE (Heinaldo Betão)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Heleno Silva.

O 5R. HELENO SILVA (Bloco/PLcSE.
Pronuncia o seguinte discurso.). -'-Sr.Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o cenário do emprego no
Brasil é preocupante. O GovernoLula e sua equipe
terão que se esforçar muito para tentar reverter esse
quadro caótico.
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Hoje, o grande desafio que deve mover este
Governo e ser tema da sua agenda política e
econômica, já que os índices de inflação e o Risco
Brasil têm dado mostras de redução e a confiança
dos investidores foi retomada, tem que ser a geração
de emprego e renda,

Atualmente, segundo dados do IBGE, há cerca
de 10 milhões de desempregados no País, ou seja,
12% da População Economicamente Ativa - PEA,

Ainda de acordo com Organização Internacional
do Trabalho - OIT, o emprego industrial decresceu
em 28,75% entre janeiro de 1990 e agosto de 1995.

Enquanto o desemprego cresce a números
alarmantes, a economia recrudesce. Segundo
economistas de renome nacional, para reverter esse
quadro de taxas altas de desemprego, o País teria
que crescer cerca de 5% este ano.

Por isso, Sr. Presidente, são necessárias duas
medidas primordiais para que o Brasil tome o rumo
tão desejado do crescimento sem deixar a parcela
dos menos favorecidos à mercê da própria sorte:
programas de geração de emprego e renda. Deve-se
combater o desemprego com políticas exeqüíveis,
que possibilitem uma redução sensível desses
índices no País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Almeida de
Jesus, para uma Comunicação de Liderança, pelo
Bloco Parlamentar PUPSL.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL-CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Deputado Reinaldo Betão, é uma honra
pronunciar-me desta tribuna no momento em que
V.Exa. dirige os trabalhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
primeiro dos 3 temas que vou abordar em meu
pronunciamento é para que o povo brasileiro tome
conhecimento das enchentes que ocorrem não só no
Nordeste, mas em quase todas as Unidades da
Federação. No Ceará, a situação não é diferente, e
várias cidades estão sitiadas.

Peço ao Governo Federal, ao nosso Governo
Lula que, por meio de seus Ministros, não demore a
adotar as soluções para o semi-árido nordestino,
agora inundado pelas chuvas.

Minha cidade querida de Alto Santos está
completamente isolada. Ontem, no final da tarde,
entrei em contato com as autoridades municipais - os
Vereadores, o Prefeito e as demais lideranças - e fui

informado de um desvio na rodovia CE-138, levada
pelas águas, com o transbordamento do Açude de
Taborna.

Apelamos ao Governador do Ceará, Lúcio
Alcântara, e ao Secretário da Ação Social, Raimundo
Matos, para que vejam a situação não só de Alto
Santos, mas também de Potiretama, Ererê, Iracema,
Pereira e tantos outros Municípios isolados, que não
tinham estrutura para controlar o excesso de água.
Muitos dos mananciais foram construídos de forma
irresponsável.

Fazemos veemente clamor aos Governos
Federal e Estadual, para que dêem solução a esses
problemas que atingem o nosso Ceará. É grave a
situação dos que lá residem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
abordar agora outro assunto. A Constituição Federal
estabelece como seu princípio fundamental, no art.
2º, a independência e a harmonia entre os Poderes.
Ademais, em seu art. 60, § 4º, inciso 111, proíbe a
adoção de emendas constitucionais que visem derruir
o princípio da separação dos Poderes.

A simples leitura desses preceitos nos faria crer
que vivemos num regime constitucional de equilíbrio
entre os diversos ramos de organização do Estado e
de estrito controle de nosso processo legislativo, por
meio de nossas instituições representativas.
Entretanto, um olhar mais cuidadoso sobre nossas
práticas constitucionais derrubará de maneira
impiedosa essa crença ingênua.

Vivemos num regime de desequilíbrio
institucional, em que a prevalência do Executivo no
processo legislativo beira a arbitrariedade. De outra
parte, o Congresso parece sufocado por esse estado
de coisas e não demonstra nem capacidade nem
interesse para reagir. O que explica então esse
absurdo?

A teoria clássica da separação de Poderes,
desenvolvida por Locke em seu Segundo Tratado
sobre o Governo.. no século XVII, e por Montesquieu
em seu O espírito das leis, identifica o governo
constitucional com adoção do princípio de separação
das funções de governo entre diferentes instituições
estatais.

Duas razões importantes pareciam nortear a
preferência por esse sistema de separação. Em
primeiro lugar, havia a expectativa de que a
especialização das funções de governo em órgãos
distintos incrementaria a eficiência do Estado. Em
segundo lugar, a fragmentação da autoridade política
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em poderes separados impediria o governo arbitrário
e tirânico.

Assim, o Estado melhor funcionaria e mais
legítimo seria se ao Legislativo fosse reservado o
poder de elaborar as leis, ao Judiciário zelar pelo seu
cumprimento e ao Executivo executá-Ias. Importa
dizer que, para Locke, essa separação implicava uma
hierarquia, em que o Legislativo era superior aos
demais Poderes, por ser uma assembléia
representativa do povo.

Em fins do século XVIII, a teoria da separação
dos Poderes receberia adendo importante: a teoria de
pesos e contrapesos, entronada na Constituição
americana. De acordo com essa teoria, a separação
dos Poderes, embora necessária, não seria condição
suficiente contra o governo arbitrário. Era preciso
embutir no texto constitucional mecanismos de
controles. mútuos entre os Poderes, para que estes
não exorbitassem de suas atribuições.

Daí a origem de instituições como o veto
presidencial, para conter maiorias tirânicas.
Pensemos também na possibilidade de
impeachment por parte do Legislativo, um poderoso
freio à ambição do Executivo. Por fim, ressaltemos a
faculdade delegada ao Judiciário de revisar a
constitucionalidade das leis, de enorme relevância
política para a preservação do Estado de Direito.

Esses mecanismos clássicos de controle da
autoridade não impediram papel mais ativo. do
Executivo em países. de capitalismo avançado, de
modo a lidar com as complexidades da sociedade
contemporânea. Tal preeminência do Executivo,
entretanto, não se. fez nessas sociedades mediante o
abuso de poder e o desrespeito ao ordenamento
constitucional.

A Constituição brasileira incorpora muitos
desses institutos legais que permitem a preservação
do equilíbrio constitucional. O processo legislativo é
detalhadamente regulado por nossa Constituição no
Título IV, Capítulo I, Seção VIII. Além disso, o
Presidente tem. entre seus poderes legislativos, o
poder de veto. O Judiciário também está aparelhado
juridicamente para exercer o controle de
constitucionalidade que lhe faculta a Constituição. O
Congresso exerce supervisão, por meio do Senado,
sobre nomeações do Executivo para o Judiciário, a
carreira diplomática e o Banco Central. Além disso,
sua independência em relação ao Executivo está
assegurada também em nossa Carta Magna.

Não obstante, nossa prática constitucional
quotidiana não reflete a harmonia e aindependência
entre Poderes. O Executivo prevalece de maneira

inconteste na esfera legislativa. Ele dita a agenda de
nosso processo decisório. Vivemos numa
democracia em que o controle jurídico sobre os atos
do Governo é, no mínimo, tíbio, e a capacidade
deliberativa de nossas ínstituições representativas é
extremamente reduzida.

Muitas explicações já foram dadas para explicar
a sobrevivência dessa prática autoritária em nossa
democracia tão frágil. Alguns reputam a heranças
históricas. Mas nossa Constituição de 1946 não
favorecia esse tipo de desequilíbrio institucional.
Outros se referem a sobrevivências culturais. Mas
países de herança autoritária, como Portugal e
Alemanha, conseguiram criar instituições de controle
do.Executivo mais efetivas que as nossas.

Entretanto, um olhar mais atento sobre nosso
texto constitucional revela uma pletora de
contradições. Com efeito, no mesmo momento em
que criamos mecanismos fiscalizatórios e de
democratizaçãódo processo decisório, inserimos no
texto constitucional institutos de legislação
extraordinária ao Executivo, .que terminaram por
torná-lo quase incontrolável. Somente o temor da
sanção popular parece tolher o Presidente. Qualquer
mecanismo de controle de sua atividade parece
dirimir-se de. formadiáfana diante de seu poderio
político e institucional.

A Constituição delega ao Executivo poderes
legislativos extraordinários, que terminam por minar o
equilíbrio de poderes. entre Executivo e Legislativo.
Em primeiro lugar, temos () instituto· das medidas
provisórias, que confere ao Executivo poderes para
legislar emergencialmente, no âmbito de leis
ordinárias.

A princípio, poucas limitações temáticas
permitiram aos Presidentes anteriores legislar e
governar através de medidas provisórias. O
Congresso praticamente não exerCeU sua faculdade
de. opinar sobre a constitucionalidade das medidas
editadas. Além disso, pouco exerceu também seu
direito de emendar Os atos do EXecutivo. Assim, o
Presidente pode legislar solitariamente, sem quase
nenhum.controle do Legislativo,

Após a Emenda à Constituição nº 32, de 2001,
nutriu-se a expectativa de que o exercício dessa
faculdade extraordinária· estaria submetida a maior
controle pelo Legislativo. Entretanto, o Governo atual
já se destacou no número de medidas provisórias
editadas, 58 em seu total,. perdendo somente para o
Governo Collor.

Outros instrumentos constitucionais permitem
ao Executivo burlar o controle do .Legislativo.
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Falamos da possibilidade de requisição de urgência
para apreciação dos projetos do Governo, o que mais
uma vez mina a capacidade do Legislativo de atuar
de maneira autônoma no processo de feitura de leis.
Estas são sempre votadas a toque de caixa, para
evitar a próxima "crise" nacional. Mais ainda, se o
Congresso tentar resistir a esse rolo compressor, o
Executivo mobiliza a opinião pública contra o
"Legislativo que nada faz", que paralisa o Governo
por sua morosidade e seu c1ientelismo.

Essa estratégia se torna mais clara quando
examinamos o processo orçamentário, em que
mecanismos regimentais permitem a votação das
despesas públicas sem exame apurado de sua
conveniência e sem discussão aprofundada e
democrática sobre suas prioridades.

Com efeito, o presidencialismo brasileiro vive
dessa assimetria básica, em que o Presidente, por
ser o porta-voz da Nação, consegue enviesar a
opinião pública contra o particularismo prevalecente
no Congresso. O que não se explica é que o
Congresso é organizado para justamente representar
a diversidade não só de interesses, mas de opiniões
existentes em nossa sociedade. Dessa forma, seu
processo decisório deve ser naturalmente mais lento,
de modo a dar voz aos diversos setores que
compõem a sociedade brasileira.

É verdade, no entanto, que esse desequilíbrio
institucional vem recebendo a colaboração de certa
apatia parlamentar. O Senado pouco exerce seu
poder de fiscalização sobre nomeações do Executivo
para tribunais e embaixadas, entre outros. Os
pedidos de urgência do Executivo nunca são
questionados pelas lideranças congressuais.

Por outro lado, essa discrepância entre os
poderes do Presidente e do Congresso termina por
beneficiar o Judiciário, que usa de maneira imprópria
poderes legiferantes, usando resoluções como
instrumento de legislação mais abrangente, uma vez
que o Legislativo se encontra sufocado pelos poderes
de agenda do Executivo. Testemunho do uso
exorbitante dessas resoluções foram a verticalização
nas eleições passadas e a atual ameaça de reduzir o
número de Vereadores para as próximas eleições da
mesma maneira, quando essa é matéria de emenda
constitucional.

O constitucionalismo moderno baseou-se na
noção de que somente controlando por meios legais
o poder político podemos aspirar à legitimidade
democrática. No Brasil, instrumentos legais
extraordinários e práticas políticas discutíveis vêm
subvertendo nosso ordenamento constitucional, em

prejuízo do Congresso e das demais instituições
represent~tivas.

Sr. F'residente, quem se beneficia com o estado
lastimávei de nossas instituições públicas? O povo?
Conseguinos retomar o crescimento econômico
reduzindo a discussão sobre as iniciativas
governarrentais? Estamos caminhando para uma
sociedadf mais justa, aberta e fraterna? Aonde
queremoE chegar abrindo mão do nosso papel de
representmtes do povo e de cidadãos?

Vou agora me referir à aprovação da proposta
sobre o ,3istema Nacional Antídrogas - há muito
temos cornbatido o fumo, a bebida alcoólica, os jogos
de azar, os bingos. Hoje, nesta Casa, alguns
companheiros disseram: "Olha, os Deputados não
leram o projeto".

Nós o lemos, e muito bem. Minha preocupação
é com a fI?ação da família brasileira, porque foi dada
autoridad.? a um delegado de polícia para realizar
funções do Judiciário. Já recebi dezenas e dezenas
de telefonemas de pessoas preocupadas com esse
projeto.

Após aprovarmos a matéria, o que mais nos
deixou entristecidos foi ouvir alguns companheiros
dizerem que o texto pode ser aprimorado no Senado
Federal. Esta Casa não pode expor-se a esse
comportamento ridículo de aprovar propostas
erradas na expectativa de que a outra Casa as
concerte. Podemos arrepender-nos desse tipo de
atitude.

Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Reinaldo Betão) - Nobre

Deputado Almeida de Jesus, todos estamos
solidários com o povo do Norte, do Nordeste e
também do Sudeste. Sabemos que as chuvas têm
causado grandes estragos. Com certeza, o
Presidente Lula e seus Ministros tentarão atender aos
Estados atingidos.

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos
Mendes lhame.

O Si=!. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e 8·s. Deputados, sou um radical defensor da
reforma egrária. E a maior reforma agrária feita no
mundo aconteceu aqui, no Brasil, no Governo FHC,
que retalhou 200 milhões de .hectares, uma área
maior qUE o Uruguai, e assentou 600 mil famílias.

Tenho ouvido 2 tipos de criticas quanto a essa
reforma.' •Alguns dizem que ela não foi de boa
qualidade, que carecia de crédito e de recursos
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técnicos e. que faltava vocação para a vida e o
trabalho no campo em muitos dos assentados,
eletricidade em muitos assentamentos e oferta de
ensino médio em mais da metade deles. Mas o fato é
que essa reforma agrária, do ponto de vista da
adesão, foi um sucesso, porque mais de 80% dos
lotes continuam ocupados de forma regular. Outros
dizem que houve falha no que diz respeito ao
planejamento da produção, pois os assentados não
produzem o suficiente para abastecer o mercado.
Ora, eles produzem para abastecerem a si próprios,
praticam a agricultura para a auto-suficiência.

Por outro lado, a reforma agrária não pode ser
vista isoladamente, pois ela faz parte dos 4 pilares
que constituiram a extraordinária revolução no campo
ocorrida num período de 8 anos, permitindoque o
agronegócio fosse o único setor superavitário da
balança comercial brasileira. Quais foram esses 4
pilares? Primeiro, a repactuaçãodas dividas;
segundo, o Projeto MODERFROTA, que levou um
exército de 60 mil tratores e máquinas agrícolas a
todo o campo brasileiro; terceiro, os investimentos
públicos na pesquisa agrícola, conduzidos pela
EMBHAPA, pelo Instituto Agronômico de Campinas,
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e
outras instituições públicas de pesquisa; quarto, a
reforma agrária.

Se os assentados não produzem para o
mercado, pelo menos permitem que sé desafoguem
as tensões no campo, de modo que os agricultores
comerciais possam produzir tranqüilamente em vez
de ficarem preocupados com o número de
acampamentos à porta de suas fazendas.

Essa extraordinária revolução parou em 1Q de
janeiro do ano passado. Em 200S não houve reforma
agrária no País, porque o Ministério da Fazenda
cortou os recursos destinados a esse fim e o Ministro
Miguel Rossetto, sem recursos, nada pôde fazer.
Vamos citar aqui um microexemplo, o de Piracicaba,
cidade cuja administração é do PT. Durante os
últimos S anos não se construiu lá uma casa sequer,
mas agora a Secretaria da Habitação inventou uma
saída: vai reformar as casas do Bosque do Lenheiro,
que, segundo dizem, correm.o risco de cair. Fizeram
terrorismo, assustaram todo o mundo, e disseram
que vão reformar as casas. Por que o Ministro
Rossetto também não investe algum recurso pelo
menos para melhorar os assentamentos feitos no
Governo passado? Porque não tem recursos sequer
para isso.

Não tem nem vai ter, porque o Governo, na
terça-feira que vem, vai derrubar o relatório do

Senador Saturnino. Vai derrubá-lo porque quer para
este ano. um superávit fiscal de R$ 72 bilhões para
pagar juros da dívida. Para o ano que vem serão R$
76 bilhões. E o Governo ainda acha pouco: quer um
superávit de R$ 72 bilhões de reais este ano, de R$
76 bilhões em 2005 e de H$ 79 bilhões em 2006 
para pagar juros! Portanto, o Ministro vai ficar sem
fazer nada durante os próximos Sanos.

E então, fecha-se o Ministério do
Desenvolvimento Agrário? Não! O PT não pode
desautorizar. ou desmoralizar. o Ministro Rossetto,
como fez com o MinistroCristovam Buarque, que foi
demitido por telefone. Como fazer, então, para não
desprestigiar o Ministro Rossetto? Vejam a
criatividade do PT: fatia-se o Ministério da Agricultura
em 2.. O que disser respeito à agricultura de
subsistência .• será transferido para o Ministro
Rossetto, que fica com 6 Ministério da Reforma
Agrária e da Agricultura Familiar, e sÓos agricultores
comerciais Serão deixados para a Pasta do Ministro
Roberto Rodrigues.

Éclaro que isso não vaidar certo. Na verdade,
já não está dando. Como exemplo, cito o caso do
leite. Nada conseguiram fazer. O Ministério do
Desenvolvimento Agrádo nada fez, pois esse não é o
seu ramo; a ele só cabe fazer a reforma agrária. E
qual foi o resultado? Quem fez a intervenção· na
Parmalat foi o Poder Judiciário, e isso porque o
Governo Federal nada conseguia fazer. E o que
aconteceu? Houve a intervenção judicial, com
co-gestão das cooperativas,· exatamente da forma
como .havíamos proposto na audiência pública
realizada na Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo.

O colegiado gestor tem representação das
cooperativas, que poderão, pela co-gestão ou pelo
arrendamento· mercantil, administrar as.empresas e
restabelecer a produção eo abastecimento de leite,
beneficiando os empregados. Assim, 200
empregados em Jundiaí deixaram de ser demitidos,
graças à corajosa decisão do Juiz Carlos Henrique
Abrão. E mais: a prodUÇão dos fornecedores de leite
está restabelecendo-se, e os maiores beneficiados
serão os consumidores, pois a empresa continuará a
produzir leite e portanto o aumento dos preços será
contido.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. B. SÁ (PPS-PI. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em sua última reunião, o CapaM entendeu melhor
manter a taxa SELlC no mesmo patamar de 16,5%.
Isso foi uma· surpresa até mesmo para os mais
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entendidos analistas do mercado. Afinal - e isso era
alardeado pelo Sr. Ministro da Fazenda -, o Brasil já
tinha feito direitinho seu dever de casa, cumprindo,
por isso mesmo, todas as draconianas exigências do
FMI, somente nos restando, então, retomar o
crescimento.

De qualquer forma, alegou-se para isso, ou
seja, para não reduzir a SELlC, a possibilidade de um
repique inflacionário, e, pelo sim, pelo não, melhor
seria deixar tudo como estava para ver o que
acontecia. Não queremos nem discutir isso. Até
porque cautela e água benta não fazem mal a
ninguém.

A maior de todas as surpresas, porém,
estava-nos preparada pelo setor bancário.
Acredite-se ou não, os senhores banqueiros, diante
da decisão do CapaM, resolveram aumentar - isso
mesmo, Sr. Presidente -, aumentar a taxa de juros
para pessoas físicas, impedindo com isso que, por
exemplo, os juros das compras a crédito sofressem
qualquer redução, mas, ao contrário, fossem, no
mesmo passo, elevados.

É, podemos dizer com tranqüilidade, mais uma
agressão à lógica, a esse conjunto de normas que
regem, essencialmente, as ciências exatas, entre as
quais se inclui a Matemática financeira.

Dissemos mais uma agressão à lógica? Sim,
dissemos e estamos cheios de razão. Uma delas está
nos dados a seguir. Desde o princípio do Governo
Lula, o Banco Central, pelo CapaM, já reduziu a
SELlC em 36%, ao passo que os bancos somente
reduziram suas taxas em 20%. E isso, permitam-nos
insistir, não é lógico. E, agora, mantida a SELlC no
mesmo patamar, resolvem os senhores banqueiros
aumentar os juros que cobram, em si os mais
elevados do mundo.

Não é possível, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, manter esse galope desabrido com que
cavalgam os bancos de nosso País. O mercado
mesmo, esse mercado erigido como o senhor
supremo das maiores decisões econômicas e
financeiras para cada país, tem sua lógica. Pode ser
uma lógica perversa, mas, em sua substância, tem lá
alguma razoabilidade. Pois esse mercado entende 
isso é um exemp lo dos mais emblemáticos - que uma
reserva da ordem de 20 bilhões de reais nos cofres de
todos os bancos representa uma situação excelente
para o sistema, capaz, por isso mesmo, de atender a
todas as exigências, inclusive às emergências dos
fundos de investimentos, das empresas de seguro,
dos próprios bancos.

Pois, para nosso pasmo, os bancos brasileiros,
no final do ano passado, detinham em seus cofres um
saldo de 83 bilhões de reais, 4 vezes maior, portanto,
do que o nível de 20 bilhões, considerado ótimo.

E aqui esbarramos em mais uma agressão à
lógica da parte dos senhores banqueiros. Porque, se,
no mercado, existe uma oferta muito grande de
mercadoria - e o dinheiro é a mercadoria com que
transacionam os bancos -, o preço dessa mercadoria
tem que baixar. Pois em nosso País, com esse
volume imenso - 83 bilhões! - de dinheiro para
emprestar, os bancos o que fazem é manter os custos
do dinheiro na estratosfera, o que é a mais aberrante
agressão à lógica do dinheiro, à lógica do mercado, à
lógica que, em nosso dia-a-dia, nos ajuda a entender
e a explicar o que ocorre. Mas como podemos
explicar essa forma abusiva com que a lógica é
agredida por nossos bancos?

Era o que tinha a dizer.
Grato pela atenção.
O SR. WASHINGTON LUIZ (PT-MA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta oportunidade, quero manifestar
minha solidariedade às vítimas das enchentes que
assolam o Brasil, especialmente as de inúmeras
cidades maranhenses, e a ação rápida e eficiente do
Governo Federal na prestação de ajuda às vítimas.

No Maranhão, os Rios Tocantins e Mearim
subiram muito, devido à grande quantidade de
chuvas no final de janeiro e no início de fevereiro. O
Rio Tocantins chegou a subir mais de 10 metros; o
Mearirn encontra-se 8 metros acima de seu nível
normal. Diante desse quadro, milhares de pessoas
viram-se obrigadas a abandonar seus lares, ficando
alojadas em prédios públicos, mantendo-se com o
auxílio do poder público e a solidariedade da
população.

Na região de Imperatriz, mais de 3 mil pessoas
encontram-se desabrigadas. Os moradores dos
bairros Cais da Balsa, Beira-Rio, Caema e Leandra
foram os mais atingidos. A Prefeitura agilizou o
relatório de danos, possibilitando que o Governo
Federal enviasse ontem, 11 de fevereiro, 17
toneladas de alimentos para serem distribuídos aos
moradores necessitados. O Governo ainda enviará,
nos próximos dias, abrigos provisórios. O Prefeito
Jomar Fernandes e todo o seu secretariado estão
empenhados em assegurar a assistência necessária.
A grande preocupação é o risco de contaminação dos
desabrigados em decorrência das enchentes por
doenças corno leptospirose, febre tifóide, dermatites
fúngicas e salmonelose.
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Em Pedreiras e Trizidela do Vale, com a subida
do Rio Mearim, mais de 12 mil pessoas foram
desalojadas de suas casas, encontrando-se
abrigadas provisoriamente em colégios, centros
comunitários, feiras e prédios alugados. Segundo oS
moradores da região, desde 1946 não houve uma
enchente como a atual. O pior é que a maior
quantidade de chuvas cai nos meses de março e
abril. Nesses 2 meses tradicionalmente ocorre a
chamada cheia do Mearim. Segundo a previsão da
meteorologia, as chuvas mais intensas ainda estão
por vir.

Além de cidades do Maranhão, estamos vendo
inúmeras outras do Nordeste, principalmente do
Ceará edo Piauí, além de outras Regiões brasileiras,
sofrerem as conseqüências das enchentes causadas
pela grande quantidade de chuvas.

No campo, mesmo alagando algumas roças e
provocando a perda de parte das safras, a chuva
serve para melhorar o plantio e a colheita, e também
deixa os açudes cheio de peixes. Isso contribuirá
para que as condições dos agricultores melhorem por
um bomperíodo. Já nas áreas urbanas, as enchentes
têm causado o caos e grandes prejuízos, com perdas
materiaiS e humanas.

O Presidente Lula, sensibilizado por essa
situação, visitou o Nordeste para verificar
pessoalmente os estragos causados pela chuva.
Imediatamente formou uma força-tarefa, integrada
por 10 Ministros, para prestar imediato socorro às
vitimas com os recursos previstos no Orçamento de
2004.

Ao todo, 17 Estados brasileiros foram atingidos
pelas enchentes.

Volto a apresentar minha solidariedade aos
desabrigados pelas chuvas, ressaltando que estou
empenhado na busca de uma solução. Solicitei
inclusive uma audiência ao Ministro das Cidades,
Olívio Dutra, e faço parte da Comissão Especial das
Enchentes do Nordeste. Tenho certeza de que
poderemos solucionar esse problema.

Reafirmo ainda· minha convicção de que o
Governo Federal, junto com as demais autoridades e
com o apoio da população, será ágil no atendimento
aos atingidos. O Presidente Lula está determinado a
encontrar uma soluçãojmediata para o problema dos
desabrigados.

Sr. Presidente, aproveito para dizer que o
Partido dos Trabalhadores se orgulha de completar
24 anos e ser considerado o partido mais organizado
do Brasil.

Como Parlamentar pélísta, manifesto minha
alegria por fazer parte da bancada do PT, formada
por companheiras e companheiros comprometidos
com os problemas enfrentados pelo povo brasileiro.

A missão histórica do partido, definida no ato de
sua fundação, em 10 de fevereiro de 1980, soma-se à
própria história das lutas da classe trabalhadora. É
uma missão gloriosa e combativa, na busca de
dignidade e cidadania para todos.

Acredito que o fato novo na política brasileira,
desde a ditadura, foi a fundação do Partido dos
Trabalhadores, resultado da resistência dos
trabalhadores, um pa.rtido nascido das gloriosas e
combativas greves metalúrgicas ocorridas no final da
década de 70 e no início dos anos 80noABCD
paulista, que depois se espalharam por todo o País.

Desde. o momento da fundação sempre
estivemos conscientes da· nossa grandiosa tarefa
histórica, a démobilizar, organizare conscientizar os
trabalhadores e as camada.s populares. Sabemos da
importância da união e da luta do povo pela
construção de um BrasH cuja população seja
respeitada e viva com dignidade. Em 1982, ao
disputarmos, ainda em estágio embrionário, a
primeira eleição, já sabíamos aonde queríamos
chegar. Em nossa trajetória, cheia de percalços e
pedras, enfrentamos a polícia,. prisões, calúnias e
mortes, mas conseguimos, na última eleição
presidencial, colocar na Presidência do Brasil o
companheiro Luiz Inácio Lula da$ilva, e hoje somos
a maior bancada na Câmara dosDeputados.

Desde a primeira elI'Jição que. disputou, o PT
somente tem crescido, graças ao.· reconhecimento
pela população brasileira desta nossa trajetória de
luta. Muitos companheiros e companheiras, porém,
ficaram pelo caminho, uns devido à intolerância das
forças conservadoras e reacionárias, como foi o caso
de Santo Dias, metalúrgico, e de Chico Mendes,
seringueiro, ambos assassinados, .butros porque
mudaram de rumo, desviaram-se, mudaram de lado.
Em contrapartida, consolidaram-se. cada vez mais as
lideranças do partido, trazendo novos companheiros
e companheiras para esta caminhada.

Ao longo de sua história, oPT reuniu as mais
significativas personalidades, que se dedicaram
integralmente às lutas populares. Teve em seus
quadros Mário Pedrosa, Sérgio Buarque de Holanda
e o saudoso e combativo Florestan Fernandes.
Também reuniu grandes lideranças de massa, como
o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, o
Presidente da Càmarados Deputados, nosso
companheiro Deputado João Paulo Cunha, e tantos
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outros, como Vicentinho, Manoel da Conceição,
enfim, uma lista infindável de pessoas da maior
integridade pessoal e política.

O partido congrega milhares de militantes, os
quais, do interior do Maranhão aos grandes centros
urbanos como São Paulo, Belo Horizonte e Porto
Alegre, dão sustentação à implantação de nossas
políticas e asseguram a mobilização popular. No
Maranhão, o partido tem sido um instrumento de luta
e resistência, tendo inclusive a figura do líder
cámponês Manoel da Conceição com um de seus
fundadores, além do ex-Deputado Freitas de Lins,
lideranças estudantis, trabalhadores rurais e
trabalhadores autônomos. Teremos em período
próximo atividades em todos os Municípios onde o PT
está organizado, particularmente em São Luís, onde
vamos inaugurar a sede do partido, com a presença
de toda a militância e de todas as pessoas que
apóiam o PT naquele Município. E seguiremos o
caminho escolhido, buscando alcançar, pela
transformação, a sociedade que o povo brasileiro
almeja ser e que o partido propõe, rumo a um mundo
mais justo e fraterno.

Estamos de parabéns e sabemos com
segurança aonde queremos chegar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wagner Lago.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
WAGNER LAGO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. MilTON CAROlAS (PTB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, é com muita satisfação que assomo à
tribuna para falar sobre a votação do substitutivo do
Relator ao projeto de lei do Sistema Nacional
Antidrogas.

A Câmara dos Deputados é composta por 513
Sras. e Srs. Deputados que têm o direito, garantido
pela autêntica democracia que exercemos, de expor
e defender seus pensamentos. Eu, Sr. Presidente,
sou um pastor evangélico atuante. Pela graça de
Deus, tenho desempenhado todo um trabalho
procurando oferecer atendimento especial a
dependentes de drogas, portadores de deficiências e
doentes de modo geral. No meu Estado, o Rio
Grande do Sul, precisamente na minha região, há
vários centros de recuperação de dependentes
químicos, e sou testemunha ocular do magnífico e
eficiente trabalho que ali tem sido realizado . Tenho a

informação de que muitas pessoas chegaram a esses
estabelec mentos muitas vezes até com dificuldades
de 10com<'Ção e saíram comp letamente restauradas e
libertas caquilo que vinha afligindo suas vidas,
daquele Jbstáculo que causava tanta tristeza e
angústia üs suas famílias.

Portanto, Sr. Presidente, primeiro, quero
agradecer a Deus a aprovação dessa proposta;
segundo, ~uero parabenizar os Relatores, Deputados
Paulo Pimenta e João Campos, e o Deputado Adelor
Vieira, Pmsidente da Frente Parlamentar Evangélica,
da qual também faço parte, dizendo-lhes que esse
projeto de lei, na minha concepção, não veio liberar o
uso das drogas, conforme o entendimento de alguns
colegas, que evidentemente eu respeito. Na
qualidade de líder evangélico, se encontrar um grupo
de joven~, numa praça pública ou numa esquina
fazendo uso de drogas, de maneira alguma vou
acionar a Polícia para algemá-los e colocá-los atrás
das grades. Tenho a coragem e o preparo
necessários para introduzir-me no meio desses
jovens e l'ivar-Ihes uma palavra não de apoio ao ato
que estãc praticando, mas de estímulo para saírem
desse caos, orientando-os a procurarem o devido
tratamento, tanto psicológico quanto médico.

Mais uma vez, parabenizo a ,Casa pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 7.134, de 2002, que
vem amenizar a dor de muitas famílias. Já vi muitas
pessoas chorarem ao ver um membro da família 
filho, neto ou quem for - ser algemado e levado para
atrás das grades. Por isso o meu empenho na
recuperação dos dependentes e na sua reinclusão na
sociedade. E conhecemos várias pessoas que no
passado eram dependentes de drogas e
conseguiram superar esse problema.

Sr. :Jresidente, Sras. e Srs. Deputados, no
próximo domingo, dia 15 de fevereiro, estarei
integrando, como membro da Frente Parlamentar
Evangélica. uma comitiva de Parlamentares que
visitará Israel. E como aquele país tem uma
significação muito forte para a religiosidade mundial,
gostaria de fazer aqui algumas considerações.

É rato mundialmente notório que os
acontecirTlentos de 11 de setembro nos Estados
Unidos trquxeram a questão religiosa para o centro
das discussões intelectuais em todo o mundo.
Entramos no século XXI às voltas com o antigo
dilema eJdstencial fé versus razão, debate esse que
pensávamos ter sido sepultado desde o século XIII,
na era m(~dieval, quando os universitários discutiam
acaloradamente a possibilidade de unir as verdades
da religião e da filosofia;
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Hoje, Israel, além de ser um Estado
economicamente poderoso, é o centro das atenções
do mundo. Quase todas as religiões estão ali
representadas e existe uma grande expectativa
mundial emrelação ao que lá acontece.

Infelizmente, há palestinos que se recusam a
reconhecer a existência do Estado de Israel, fato hoje
incontestável. Além disso, o apoio irrestrito dos
Estados Unidos à política israelense e a ojeriza
popular a tudo que se refere·· à cultura islâmica,
especialmente após os atentados ao World Trade
Center e ao Pentágono, provocam ainda mais os
nacionalismos muçulmanos, da Líbia ao Iraque, em
que pese o apoio de boa parte das monarquias
árabes aos Estados Unidos.

Não obstante tais conflitos, e apenas para
relembrar, Sr. Presidente e nobres pares. desta casa,
sabemos que quando o Senhor chamou Abraão e
prometeu-lhe que sua descendência formaria uma
grande nação essa era uma promessa física, a qual o
Senhor cumpriu no decorrer dos séculos. Quando os
judeus saíram do Egito em direção à terra prometida,
estavam. próximos dos 3 milhões de pessoas. Em
Canaã tiveram a oportunidade de desfrutar da melhor
forma de governo que já existiu, a teocracia: eram
governados pelo próprio Deus. Mas logo se
cansaram de Deus e voltaram para as velhas
práticas;inclusive pedindo um rei, à semelhança das
nações vizinhas.

Na sua grande misericórdia, Deus atendeu-os,
concedendo-lhes reis, homens que em sua maioria
não conseguiram ver a glória do Eterno e andaram
por caminhos errantes, caminhos de morte. Mas
mesmo nesse estado de rebeldia não foram
abandonados; O Senhor nosso Deus continuava fiel e
honrava suas promessas. Para cumprir as muitas
profecias veio o Messias, tal qual havia sido escrito
pelos profetas, mas outra vez os judeus negaram o
Senhor e, no auge de sua loucura, mataram o Mestre.

O Senhor, porém, fiel às promessas feitas a
Abraão, levantou uma nova Israel, uma nação
espiritual, formada pelos eleitos espalhados sobre a
face da terra. São homens e mulheres que aceitaram
o sacrifício de Cristo, reconhecendo-o como seu
único e suficiente Salvador. E desse Israel eu
também faço parte.

Portanto, oremos pela paz em Israel. Amemos
Jerusalém, porque é o berço da nossa salvação.
Oremos ainda pela comitiva que, com mais de 20
Parlamentares: tem programada nessa sua missão,
além. da demonstração de apreço e amor àquele
povo, uma audiência com o Embaixador do Brasil,

Sérgio Lima, com o Ministro israelense da Ciência e
Tecnologia Moodi Sandberg, com o Presidente e
membros do Parlamento israelense, com a
Subsecretária Geral para Assuntos da América
Latina, Sra. Dorit Shavit, e com o Coronel Shlomo
Politis, Assessor Jurídico das Forças de Defesa de
Israel na Cisjordânia. Fará ainda visitas às
instalações do kibutze ao Instituto Weizman de
Ciências, em Rehovot, além de outras visitas
diplomáticas.

Meu agradecimento a todos, e que Deus, em
Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoe-nos nesta hora.

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betâo)- Que
V.Exa. faça uma boa viagem, juntamente com a
comitiva que representará nosso País em IsraeL

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Hamilton Casara.

O SR. HAMILTON CASARA (PSB-RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamento, hoje, é
em homenagem aos munícipes, Vereadores,
Prefeitos, empresários, homens e. mulheres que
comemoram, no dia 13 de .fevereiro, a ihstalação dos
Municípios: Candeias do Jamari. Jamari, Novo
Horizonte do Oeste, Castanheiras, Vale do Paraíso,
Urupá, Mirante da Serra, Seringueiras,Theobroma,
Ministro Andreazza, Monte Negro, Governador Jorge
Teixeira, Cacaulândia, Alto Paraíso, Rio Crespo,
Corumbiara e Campo Novo de Rondônia.

No momento em. que .os adolescentes
Municípios completam 12 anos de instalação, através
das Leis nº 363, 364, 365, 366,367,368, 369, 370,
371,372373,374,375,.376,377 e 379 de 1992, de
13 .fevereiro de 1992, quero externar minha
satis.façâo de, na qualidade dê Parlamentar do
Estado de Rondônia,· lembrar os pioneiros e as
pioneiras que edificaram os alicerces de cada um dos
Municípios citados e legaram as gerações futuras um
pedaço de terra digno de se viver e assim perpetuar a
espécie.

Quando se observa o mapa do Estado de
Rondônia e a localização dos Municípios de
Candeias do Jamari a Corumbiara, percebe-se que
estes e os demais, hoje homenageados, representam
a espinha dorsal, que acompanha o desenvolvimento
da região.

As dificuldades por que passam os Municípios
brasileiros são do conhecimento público, e a
responsabilidade de buscar os meios para suas
melhorias é de todo cidadão que quer ver os
Municípios mais prósperos e com qualidade de vida
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dentro dos melhores parâmetros apontados pelas
Nações Unidas.

Lutei, luto e lutarei no Parlamento, no Executivo
e no Judiciário e junto à sociedade civil, para que os
Municípios tenham o apoio que precisam e merecem,
posto que a população não mora nos abstratos País e
Estado, mas no concreto Município.

Muito obrigado.
O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Reinaldo Betão, do Estado Rio de Janeiro, é um
prazer para nós termos V.Exa. dirigindo os trabalhos
da Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
fazer um breve comunicado. A mídia local, mais
exatamente o Correio Braziliense e o Jornal de
Brast1ia, na semana passada, publicaram duas
notícias que me deixaram muito preocupado. Como
se tratava de notícias de jornal, passamos a averiguar
sua veracidade. Refiro-me à notícia de que o
aumento que seria dado aos policiais e bombeiros
militares do Distrito Federal não foi concedido porque
os ex-territórios atrapalharam.

Todos sabem, nesta Casa, que sou oriundo do
Estado do Amapá e que servi à Polícia Militar do meu
Estado durante 28 anos. Na época em que adentrei
na corporação o Amapá era Território Federal.

Repito: a mídia vinha dizendo que o aumento do
salário dos policiais militares não seria dado - e já
estamos há 8, 9 anos sem reajuste -, porque os
ex-territórios estavam atrapalhando.

Quero repudiar essas notícias. Tenho certeza
de que qualquer aumento de remuneração para os
policiais e bombeiros militares do Distrito Federal
será, sim, concedido igualmente aos policiais
militares dos ex-Territórios Federais do Amapá,
Roraima e Rondônia. Vejam só: são 3 bancadas
mobilizadas na defesa de um direito que é líquido e
certo!

Portanto, fica registrado o nosso repúdio,
inclusive a· Parlamentares que estão defendendo a
mudança da legislação, que é única, para o Distrito
Federal e os ex-Territórios. Tanto no âmbito do
Ministério Público quanto no do Judiciário sempre se
interpretou assim. Estamos, pois, repudiando as
notícias e ações de Parlamentares que pretendem
excluir esse pessoal dos ex-territórios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho a esta
tribuna para tecer rápidas considerações sobre a

privatização do Banco do Estado do Maranhão 
BEM.

O Maranhão, um Estado reconhecidamente
pobre, abre mão de um grande instrumento
financeiro, que poderia funcionar como banco do
povo, com mais de 100.000 servidores recebendo
seus salários todos os meses. O BRADESCO
comprou o Banco do Estado do Maranhão com
moedas podres. Disse seu Presidente, como bem
citou o Deputado Wagner Lago, que, de acordo com a
economia do Município, a agência será mantida
aberta. Mas quem conhece a nossa economia sabe
que o BRADESCO vai fechar todas as agências
porque não tem interesse algum em funcionar num
Estado pobre.

Portanto, Sr. Presidente, lamentamos que o
Governo Federal tenha reiniciado o processo de
privatizações com moedas podres.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os caminhoneiros do Brasi Ique atuam no
transporte de cargas do Paraguai, para exportação
ao mercado brasileiro ou pelos portos nacionais de
produtos do vizinho e tradicional parceiro comercial
latino-americano, estão paralisados e não querem
retomar a atividade normal enquanto a taxação de
374 mil guaranis, equivalentes a 190 reais, por parte
do Governo paraguaio, estipulada para cada
caminhão que adentre o seu território, não for
retirada.

Sr. Presidente, por que o vizinho país tornou
esta iniciativa? Porque a Receita Federal, através de
seu entreposto em Foz do Iguaçu, começou a cobrar
25% do total do frete de cada caminhoneiro
paraguaio que transporte produtos paraguaios em
veículo licenciado naquele país, bem como daqueles
que transportem o produto brasileiro exportado para o
nosso parceiro comercial e membro do Mercosul.

A Receita Federal dispõe de uma autorização
normativa de 1999 que somente trata do frete
rodoviário, o chamado frete terrestre, enquanto o
aéreo, marítimo e o fluvial ficam isentos. Não é
possível que isto ocorra no momento em que o
Governo brasileiro providencia recursos ou mesmos
isenções para governos corno o venezuelano e o
boliviano, para citar os casos mais recentes.

Então, além da greve dos caminhoneiros
brasileiros. estamos enfrentando de outro lado a
paralisação dos próprios caminhoneiros paraguaios.
Eles são liderados pelo Sindicato dos Caminhoneiros
Autônomos do Paraná e pela Associação dos
Caminhoneiros do Alto Paraná/Paraguai. Ora, como
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construiremos um Mercosul se a cada momento há
uma retaliação por conta de desajustes perpetrados
por funcionários ou órgãos que não levam em conta a
vida cotidiana de nosso povo e dos vizinhos paises?

A insensibilidade resulta na possibilidade deo
Paraguai começar a exportar seus produtos via
Argentina, pelo Porto de Rosário e por outros, no Rio
da Prata, e, conseqüentemente, não mais comprar
produtos e serviços do Brasil. E um exemplo disso é a
informação de que a previsão de exportação de
fertilizantes. para o Mercosul no corrente ano,
principalmente para o Paraguai, é de
aproximadamente 460.000 toneladas dos 3 Estados
da Região Sul; somente do Paraná as exportações
estão estimadas em 150.000 e 200.000 toneladas.
Essas são informações do Sindicato da Indústria de
Adubos e Corretivos Agrícolas no Estado do Paraná
Sindiadubos Paraná.

Assim, com a taxação sobre o transporte, diz o
presidente do sindicato EdézioCastelassi, "por meio
de caminhôes paraguaios (30% do volume), ficam as
exportações brasileiras seriamente comprometidas,
eis que o transporte ferroviário e fluvial praticados
pe/~s outros países do Mercosul estão isentos desse
encargo, fato que proporciona a estes. atrativas
vantagens comerciais."

Estimulamos a criação do Mercosul,
influenciamos na expansão da fronteira agrícola do
Paraguai, estimulamos o corredor de transportes
para uso dos nossos portos pelo parceiro comercial,
e, agora, taxamos os caminhoneiros que transportam
nossos produtos para o Paraguai e não deixamos que
eles transportem sua carga e seus produtos para
nossos portos.

As .empresas transportadoras brasileiras se
esmeraram e. profissionalizaram, obedecendo, nos
últimos anos, às normas da Agência Nacional de
Transporte Terrestre e aos acordos multilaterais entre
os países da América Latina, sempre com o intuito de
preservar a· harmonia comercial entre nossos
parceiros. A própria ANTT solicitou à Receita Federal
que se abstenha da cobrança dessa taxa de 25%
enquanto não haja tratativas de alto nível entre os
países.

Por que há tantos absurdos na condução da
construção do Mercosul? Como poderemos negociar
uma Alca se estamos com empecilhos tão diminutos,
mas que paralisam uma fronteira comercial?

Estou solicitando que haja suspensão da
cobrança da taxa pela Receita Federal, de maneira
incontinente, e o mesmo pedido é apoiado pela
Deputada Zulaiê Cobra, Presidente da Comissão de

Relações Exteriores e de Defesa Nacional, do
Senador Pedro Simon,.Presidente· em exercício da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, pelo
Deputado Irineu Colombo, pelos Senadores Álvaro
Dias e Osmar Dias, que. representam o Paraná e
conhecem a problemática.profundamente.

E não sei como oltamaraty possa ficar silente
diante desse caso, pois foi avisado das graves
conseqüências que isso poderá acarretar à
continuidade da exportação de grãos.

Espero que. haja o fim desta cobrança e a
regularidade volte à região fronteiriça do Paraná com
o Paraguai, em Fozdo Iguaçu e Ciudad dei Este.

Apelo à Mesadesta Casa no sentido de que dê
o devido encaminhamento a este meu
pronunciamento que relata· essa problemática.
Presidentes de sindicatos já se.· encontram. em
Brasília. Estamos tentando para ainda hoje a
realização de uma..audiênciana Receita Federal.
Estivemos no Itamaraty, que já. foi avisado, assim
como na Embaixada do Paraguai.

Estamos mobilizando todos quantos possam
dar uma solução a eSse grave problema na fronteira
Brasil-Paraguai. Repito: o Paraguaipodécomeçar a
exportar seus produtosvia Argentina.Este é o grande
problema. E isso nãoestá muito longe de acontecer,
porque de Paranaguá a Foz de Iguaçu são pouco
mais de 700 quilômetros, enquanto para Rosário são
apenas 200 quilômetros a mais. Se não oferecermos
uma solução, perderemos esse. quinhão.

O SR. PRESIDENTE . (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra aonobre Deputado MarceloOrtiz,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PV.

OSA. MARCELO ORTIZ (PV-BP.ComoUder.
Pronuncia oseguintecliscurso.)~Sn Presidente,
Bras. e Srs. Deputados, hárnulto pergunto por que o
nosso sistema ferroviário· tornou·seantieconômico,
se vivemos numpaísde dimensões continentais que
clama por melos de transporte rápidos e baratos que
atendam à formidável demandá, do que Se produz em
todos os pontos do seu território;

Foi a partir de 1950 que o Brasil começou a
pensar em uma nova matriz. de transportes. .Até
então, as ferrovias, mesmo incipientes, dominavam
imensos espaços geográficos em nossoPaís. As
linhas de ferro respondiam, preferencialmente, ao
campo econômico, levando .sobretudo produtos
agrícolas, matérias·prlmas e minérios ·de nossas
minas até os portos de embarque e,
secundariamente, fazendo transporte de
passageiros.
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Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
apresentando à Mesa Diretora desta Casa pedido de
instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar a situação atual das
empresas concessionárias de transporte ferroviário.
Assisti recentemente a uma série de reportagens
elaboradas pela Rede Globo sobre o abandono do
patrimônio ferroviário brasileiro por parte das
empresas que ganharam concessão para exploração
da malha ferroviária após a privatização das nossas
ferrovias. Tínhamos, nos últimos anos, 50.000
quilômetros de ferrovias; hoje, não temos nem a
metade. As nossas ferrovias não cumprem o papel de
ligar as cidades, de dar conforto no transporte aos
brasileiros. É hora de repensarmos o nosso modelo
de transporte; é hora de esta Casa investigar com
afinco os desmandos das concessionárias no que se
refere à manutenção das ferrovias em nosso País.

São centenas de edificações, antigos depósitos,
terminais e estações que estão entregues à própria
sorte e cujo patrimônio histórico está sendo destruído
pela falta de manutenção e pelo abandono.

Todos os países adiantados do mundo, na Ásia,
na Europa e na América do Norte, estão construindo
ferrovias para trens de alta velocidade. Para V.Exas.
terem uma idéia, como relatou no Senado o nobre
Senador Paulo Octávio, que recentemente esteve na
Europa para conhecer melhor esse modelo de
transporte, a Espanha, nos próximos 10 anos, vai
construir 8.000 quilômetros de ferrovias para trens de
alta velocidade - velocidade média entre 250
quilômetros por hora e 350 quilômetros por hora. As
grandes cidades espanholas passam a ser ligadas
por trens, o que está fazendo com que o turismo, a
economia, os negócios naquele país cresçam de uma
forma impressionante. Eles buscam recursos e
investem, porque acreditam que o sistema ferroviário
descongestiona as grandes cidades, não é poluente e
desenvolve todo o entorno das cidades.

É momento de o Brasil repensar o sistema
ferroviário. Temos que ter coragem de enfrentar esse
desafio, dar transporte aos brasileiros, transporte
com técnica moderna, transporte eficiente, transporte
rápido.

Hoje, o que o Brasil gasta anualmente em
manutenção de suas vias rodoviárias é realmente um
verdadeiro absurdo, e recursos para esse fim ainda
são insuficientes. Para se ter idéia do erro inicial,
possuímos um patrimônio de cerca de 200 bilhões de
dólares que representa 65.395 quilômetros de
estradas - e quase todas estão degradadas e

exigem, fl cada ano, um sacrifício gigantesco em
dinheiro ~ara sua recuperação.

Sr Fresidente, os benefícios que as ferrovias
trouxeram para o rápido desenvolvimento econômico
dos Estados Unidos, contribuindo para o
fortalecimento de suas empresas e para a integração
do seu extenso território, são incontestáveis. Graças
a esses henefícios aquela nação hoje é o maior e
mais din{mico mercado interno do mundo. Não é
possível que um país corno o Brasil continue
privilegiar do apenas o transporte rodoviário. A
rodovia é muito importante, mas não é possível que a
carga pesada de longa distância ainda seja
transportE da basicamente pela via rodoviária. É
preciso iHcrementar e implantar urgentemente as
nossas'lidrovias, aprimorar as existentes e
aproveitar os mananciais ainda não explorados. É
necessári:> repensar, de forma mais abrangente,
ampla, I noderna, futurista, a possibilidade de
aproveitamento das ferrovias do País. Acredito que o
Brasil seja na atualidade o único pais com dimensões
continentais que ainda não decidiu utilizar o
transporte ferroviário como meio de transporte"
pesado. Está, infelizmente, na contramão do
desenvolvimento mundial, onerando ainda mais seu
tão sofrido povo.

a futuro do Brasil no século XXI está na
dinamizaç:ão dos transporte ferroviário. Apesar de
perdermos quase meio século construindo apenas
estradas, devemos agora, neste Governo que
carrega a projeção do sonho dos brasileiros por
melhor qualidade de vida, ressuscitar as linhas
férreas. Pelo seu custo razoável de implantação,
baixo custo de manutenção e custos operacionais
compensadores, já está mais do que provado que as
ferrovias são hoje a mais importante opção para o
pleno desenvolvimento, para o alargamento do
mercado :nterno, para a integração nacional e para a
diminuição do chamado Custo Brasil.

Se (!xiste algo de errado em nossa orientação
macroeconômica, vamos corrigir o que é falho,
vamos acertar o passo para que se torne mais
objetiva e eficiente a nossa caminhada para o
progresso. E vamos começar esta retomada
investigardo e sugerindo punição adequada para as
concessicnárias que, atendendo a interesses
contrário$aos da soberania nacional, têm dizimado o
sistema fmroviário em nosso País.

Era :> que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 

Parabeni;:o V.Exa. Para ilustrar, neste ano de 2004
completall1-se 150 anos desde que tivemos
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inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, no meu
Município de Magé. E, para espanto de todos, a
primeira ferrovia do País, inaugurada por D. Pedro 11,
não tem estação para visitantes; não tem 1 metro de
trilho no local, sequer serve de museu. Pedimos ao
Ministério dos Transportes e à VALEC que revejam a
situação.

Deputado Marcelo Ortiz, parabenizo-o pela
preocupação com esse tipo de transporte. Muitas
cidades nasceram à margem da ferrovia e muitas
também acabaram, porque os trens não passam mais
por elas.

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra .ao nobre Deputado Lavoisier
Maia, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PSB.

O SR. LAVOISIER MAIA (PSB-RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mais uma vez, ocupo a tribuna da
Casa do povo para fazer uma análise da situação
grave que vive o Nordeste brasileiro.

O Rio Grande do Norte está sofrendo com a
intensidade pluviométrica ocorrida no mês de janeiro,
sem precedentes no Estado. A história diz que, em
1815, houve. algo semelhante que causou danos,
preocupações e prejuízo à população potiguar.

Domingo passado, estive.visitando a barragem
Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do Rio Grande
do Norte easegunda do Nordeste, construída no
período. em que fui Governador do Estado. Há 2
bilhões e 400 milhões de metros cúbicos de água
acumulados. Mais de 4.000 turistas visitaram a
barragem, chegando ao primeiro sangradouro. A
visita foi motivo de alegria e satisfação para nós que
fazemos parte.da vida pública do nosso Estado.

Em seguida, visitei o Município de Ipanguaçu,
atingido por fortes enchentes. Mais ou menos 300
casas foram abandonadas. em virtude das cheias.
Mais de 4.000 pessoas ficaram desabrigadas e
tiveram debuscar abrigo em escolas públicas e casas
de amigos. Mais de 15 Municípios estão em estado
de emergência e 57 em estado de calamidade
pública.

Hoje acompanhei a Governadora Wilma Faria,
Secretários de Estado e mais de 10 Prefeitos ao
Ministério de Integração Nacional, que adota
providências no sentido de que nãofaltem remédios e
agasalhos para o povo. Depois fomos aos Ministério
das Cidades, onde recebemos apoio do Governo
Federal. Mas o Governo temde tomar providências
urgentes, pois são muitos os desabrigadas no Rio

Grande do Norte e não sabemos se as chuvas vão
continuar trazendo mais problemas ao povo potiguar.
O Ministro Ciro Gomes, que nos recebeu muito bem,
afirmou que a previsão para o Nordeste nos meses de
março e abril é de chuvas de grande intensidade.

Sr. Presidente, se por um lado temos a alegria
de ver as barragens e os açudes sangrando, oque é
raro - no Rio Grande do Norte;de10em 10. anos
enche-se uma barragem da dimensão da Armando
Ribeiro Gonçalves -, por outro lado, aflige-nos muito
ver populações pobres desabrigadas, sem recursos,
sem alimentos, sem remédios.

O Ministro Ciro Gomes nos prometeu
providências imediatas.. O Ministro das Cidades
também se comprometeu em fazer a recuperação
das moradias, uma vez que milhares de casas foram
destruídas ou danificadas. Trata-se de situação sem
precedentes na história do Estado.

Quando fui ... Governador daquele Estado,
tivemos 4 anos de seca. Adiferença entre a seca e a
enchente é que a primeira vai matando aos poucos,
enquanto a segunda matade uma vez. Esses fatos
desorganizam a sociedade e preocupam os Poderes
Públicos. A população mais pobre está sendo
altamente prejudicada por essa anormalidade
climática que vive o Nordeste como um todo.

Confio na ação dos Ministros e do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Recebemos a. notícia de
que, em breve,S.Exa.Jará um comunicado ao povo
brasileiro para anunciar as medidas que o Governo
Federal adotará nessa área.

O SR. PRESIDENTE (Heinaldo Betão) 
Parabenizo a bancada nordestina por se manter
unida. Diversos Parlamentares aqui estiveram para
reivindicar ajuda para seus Estados, já que a situação
é muito grave.

O .SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado João Mendes
de Jesus.

O SR. JOÃO MENDES DE JESUS
(Bloco/PSL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, no dia de hoje, apresentei a esta Casa
requerimento de indicação ao Poder Executivo para
que, em todas as viagens presidenciais e em todos os
eventos internacionais dos quais o Brasil participe,
seja obrigatório quea comitiva leve um exemplar da
bandeira do Brasil. ea gravação oficial do Hino
Nacional.

Aproveito a oportunidade para externar o meu
sentimento de perplexidade e de revolta diante de um
fato que marcou São Paulo e todo oBrasil, ocorrido
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na última semana. Refiro-me à morte, ocorrida de
forma brutal, do dentista Flávio Ferreira Sant'Ana, de
28 anos de idade, mais uma vítima do racismo que
impera de maneira camuflada neste País. O dentista
foi assassinado com 5 tiros dados por policiais
militares do Estado de São Paulo.

De acordo com a matéria publicada na
imprensa, os policias que cometeram o crime - um
subtenente, um cabo e três soldados - alegaram que
o rapaz morto teria assaltado um comerciante em
Santana, zona norte de São Paulo, e reagido a tiros
quando fora por eles abordado.

O comerciante, vítima do assalto, quando
prestou o seu primeiro depoimento à polícia civil,
confirmou as versões dadas pelos polícias militares.
Porém, em um segundo depoimento, após ter visto o
corpo do dentista morto, retornou à delegacia e
forneceu uma nova versão para o caso. O
comerciante desmentiu o seu primeiro depoimento e
negou que o rapaz seria o bandido que o teria
assaltado.

Na versão inventada pelos polícias, além de
terem sido recebidos a tiros pelo dentista, haviam
encontrado, no bolso de Flávio, a carteira do
comerciante.

Esse fato demonstra, de maneira incontestável,
o despreparo de alguns policias, que, em vez de
oferecerem segurança à população em geral,
passam medo e insegurança para a sociedade.

Podemos afirmar com toda a certeza que
vivemos em uma sociedade preconceituosa, onde
muitos consideram como verdadeira aquela máxima
que diz: "negro correndo é bandido e parado é
suspeito".

Um crime como o corrido com esse rapaz, um
jovem de família classe média que conseguiu vencer
na vida, uma pessoa responsável e trabalhadora, não
pode ficar impune. Os militares que praticaram essa
covardia devem ser punidos com o rigor da lei.

Devemos também ter em mente que esse
acontecimento não é um fato isolado. Muitos atos de
racismo são praticados diariamente neste Pais, mas
poucos são aqueles que têm coragem de ir até uma
delegacia registrar queixa.

Considero necessário e urgente que o
Comando da Polícia Militar, não só de São Paulo,
mas também do meu Estado, o Rio de Janeiro, e dos
demais entes da Federação realizem
acompanhamentos com as suas tropas, procurando
conscientizar as suas corporações em relação à
maneira de abordagens, extirpando lodo e qualquer

tipo de discriminação que porventura houver,
procurando sempre dispensar o mesmo tratamento
para os cidadãos de cor.

Sr. Presidente, ficarei atento para esse caso.
Espero e confio no elevado espírito público do
comandante da Polícia Militar do Estado de São
Paulo e tenho certeza de que não deixará passar
impune esse crime bárbaro que atinge diretamente
todos os cidadãos de cor de São Paulo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a rede de televisão CBS leva ao ar, nos
Estados Unidos, o programa 60 Minutos, que é
caracterizado pela respeitabilidade, tendo grande
audiência e confiança naquele país. Esse programa
também é bastante assistido no nosso País, já que é
transmitido pelas redes de TV por assinatura.

No último programa, em uma série denominada
Mitos, Mentiras e Besteiras em Geral, foram
apresentadas as 10 grandes mentiras que iludem a
opinião pública. Uma delas, a terceira pior, é a de que
a proibição de arma para os cidadãos inibe a prática
de crime.

As pesquisas, conforme noticiou o programa,
demonstraram o contrário, tanto que 36 Estados
americanos liberaram o porte de arma para os
cidadãos e o número de crimes caiu
vertiginosamente.

Fizeram até uma pesquisa com cnmlnosos,
basicamente ladrões, e eles declararam que o que
mais temem é o cidadão estar armado ou possuir
arma na sua residência. Um deles, assaltante de
residências, afirmou que essa incerteza é que
dificulta a sua ação.

Insisto nessa questão. Para aqueles que
pensavam quea proibição do uso da arma de fogo iria
ajudar a resolver o problema da violência, estão aí os
resultados: a criminalidade está aumentando. Nós
continuamos a dar um presente ao marginal ao
permitir que ele continue armado. Enquanto isso, o
homem de bem permanece desarmado.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação de
meu pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa, no qual externo a opinião de todo o mundo, não
apenas daqueles que se dizem entendidos em
segurança pública.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (pFL-PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a tão anunciada e apregoada
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recriação da Sudene, que o então candidato Luiz
Inácio Lula da Silva prometeu enfaticamente na sua
campanha à Presidência da República, ainda não
saiu do papel. Nem a Sudene foi recriada, nem atua a
natimorta Adene, que a substituiu no Governo
Fernando Henrique Cardoso. e poderia ter tido, se
tivesse havido vontade política, uma atuação mais
direta na coordenação das ações desenvolvidas para
socorrer as vítimas das inundações recentes em todo
o Nordeste,

Por conhecer o processo de criação da
SUDENE no Governo Juscelino e mais tarde os seus
Planos Diretores, posso avaliar muito bem que falta
faz uma agência federal coordenadora de
providências de natureza socioeconômica em toda a
Região, para ajudar os Governadores dos Estados e
os Prefeitos dos Municípios na assistência às
poplJlações, No passado, a Sudene foi de uma
prontidão. admirável no socorro aos flagelados das
secas ou· das· cheias, e não me consta que tenha
havido qualquer desperdício ou malversação dos
recursos públicos transferidos pelo Governo Federal.
Uma Diretoria específica havia sido criada por Celso
Furtado para atender·às· emergências, concertando
providências com o Exército, as Polícias Militares dos
Estados e as Prefeituras das cidades atingidas.

Hoje, o que se vêéa corrida dos Governadores
à Brasília, individualmente, para pleitear recursos
financeiros, cada um levando seu relatório à tiracolo,
batendo às poitas do .Palácio do Planalto e do
Ministério da Integração. O Governador Jarbas
Vasconcelos foi dos mais rápidos, e eu próprio recebi,
na última segunda-feira, em reunião no Palácio do
Governo com toda a bancada, cópia do relatório do
Governo de Pernambuco, que lista prejuízos no setor
de infra-estrutura e necessidades de assistência
imediata, requerendo recursos da ordem de R$ 53
milhões. Enquanto isso ocorre, o Ministério da
Integração anuncia que estão previstos para toda a
região recursos iniciais de R$ 32 milhões. Informou o
Ministro Ciro Gomes também que 10 Ministérios
estão envolvidos no programa de reconstrução da
infra-estrutura d:lnificada e serão liberados os
recursos necessários para tal finalidade.

Não posso aceitar que, a pretexto de um novo
tratamento para o Nordeste e o Norte do País, sejam
eliminadas duas agências ~Sudene e Sudam - cuja
concepção estrutural é perfeitamente compatível com
qualquer política nacional de desenvolvimento que se
queira adota.r. Na reunião da bancada do Nordeste
com o Relator do projeto de lei sobre a recriação da
SUDENE, ontem, dia 11 de fevereiro de 2004,

propusemos, com ampla aceitação de todos os
Parlamentares da Região, que se envidem esforços
para a votação urgente da matéria, inclusive
aproveitando o Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste - FDNE, que pertence à Adenee já tem no
Orçamento R$ 1,7 bilhão alocados. Para dar mais
consistência a esse fundo, poderíamos utilizar a nova
PEC sobre o Sistema Tributário Nacional para
institucionalizá-lo.

Faz-se, portanto, urgente a recriação da
Sudene.

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os recursos repassados pela
União para Estados e Municípios são controlados 
ou pelo menos deveriam ser - pelo Tribunal de
Contas da União. Os Tribunais de Contas estaduais
examinam aquelas verbas repassadas pelos Estados
aos Municípios, e em algumas Unidades da
Federação ainda há os Tribunais de. Contas dos
Municípios.

Em princípio, estaríamos diante de um sistema
de auditoria o mais perfeito, capaz de, se não impedir,
pelo menos reduzir em grande parte isto que é uma
epidemia brasileira: o desvio de recursos públicos.
Mas infelizmente não é assim. Tanto que a
Controladoria-Geral da União se decidiu a fazer a
análise específica das contas municipais à base de
amostragem. Assim é que, valendo-se dos sorteios
lotéricos da Caixa Econômica Federal, vem
escolhendo algumas municipalidades para análise
mais detalhada de suas contas, e num total de 281
cidades o resultado pode ser considerado
desastroso, ainda que· o universo de amostragem
seja considerado pequeno, diante dos quase 6.000
Municípios Brasil afora.

Se algum dado positivo pode ser apontado, ele
está no fato de que 10% desse total não
apresentaram qualquer irregularidade. Mas,
enquanto em 20% foram apontadas algumas falhas
administrativas, oos70% restante há fortes indícios
de corrupção· e desvio de dinheiros públicos, o que
acaba dando no mesmo.

Em princípio, parece-nos estranho que esse
comportamento que reputamos criminoso - em
algumas Prefeituras foram desviados recursos da
merenda escolar! - não tenha sido detectado por
aquela rede de controle a que nos referimos em
nossas primeiras palavras, porque, antes de mais
nada, os recursos .arrecadados pelas Prefeituras,
sejam por elas mesmas, sejam aqueles repassados

!!IIIIII TIl I
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pelos Estados e pela União, têm de ser Números divulgados pelo IBGE no final do ano
contabilizados, como o são, aliás, em sua origem. E passado mostram que as Regiões Sul e Sudeste, as
uma simples checagem desses dados já apontaria, mais rica~, concentram 61 ,5% dos investimentos das
sem análise mais aprofundada, que irregularidades empresaó estatais do País. Em seguida vem o
estão existindo. Centro-O'?ste, com 17,2%, seguido do Nordeste, com

Na esmagadora maioria das vezes há a apenas 15,7% desses investimentos. E,
utilização de notas fiscais falsas, com o que independ,mtemente de sua viabilidade ou não, pois
comprovam despesas inexistentes e ao mesmo essa não é a minha preocupação no momento, os
tempo se acobertam essas práticas corruptas e grandes projetos destinados à Região são sempre
corruptoras. O comércio local e o das cidades jogados naquela vala perniciosa dos
vizinhas estão, por certo, inteiramente envolvidos empreen('imentos impossíveis e megalomaníacos.
nessas práticas malsãs, e seria necessário que as Sr. Presidente, repito que não pretendo fazer
autoridades municipais, estaduais e federais juízo de wllor sobre nenhum projeto em especial, mas
definissem desde já um processo de apenamento existe. uma evidente má vontade no que se refere a
que não os deixasse assim tão impunes como estão tratar corn seriedade as grandes demandas do
sendo até agora. Detecta-se o fato, a Câmara inicia Nordeste.
até mesmo o processo de impedimento do Prefeito, Meu objetivo, com esta breve introdução, é
mas os comerciantes que o auxiliaram, a ele reforçar E cobrança que faço hoje desta tribuna: o
fornecendo notas falsas, continuam regularmente Governo Federal precisa decidir onde será construida
com suas práticas comerciais, como se não a nova rEfinaria de petróleo do País. A demora em
estivessem envolvidos emtodo o processo criminoso. tomar essa decisão - que se arrasta há 15 anos - cria

Temos, ademais desses meios de controle, uma disputa que em nada ajuda a Federação
uma Lei de Responsabilidade Fiscal considerada das brasileira. São pelo menos 12 Estados que se
mais severas e aperfeiçoadas do mundo. Essa lei consideram com as melhores condições técnicas e
estará, em breve, completando 4 anos de vigência, econômicas, alguns nem mesmo são do Nordeste,
mas os resultados - assim o comprovam os dados região apontada como preferencial logístico.
apresentados pela Controladoria-Geral da União, Evidentemente, essa não é uma
seguem sendo insignificantes, tendendo mesmo a responsabilidade exclusiva do Governo do
nulos. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vem desde o

Até quando? final dos anos 80, quando o agora Senador José
Muito obrigado. Sarney efitava na Presidência da República. Vieram
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia o os Govemos Collor, Itamar, os 2 mandatos de

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Fernando Henrique Cardoso, sem que nenhum deles
Deputados, quem vive no Nordeste brasileiro - tivesse a coragem política de tomar a decisão
parcela expressiva da população brasileira - sabe o agradando um Estado e desagradando os demais.
quanto é difícil assegurar os grandes projetos de Alguns optaram pela decisão mais fácil, de ampliar
infra-estrutura necessários para o desenvolvimento outras unidades de refino ou de simplesmente se
regional. E isso ocorre mesmo sob o pretenso omitir.
consenso de que somos uma Nação injusta e de que A demora representa um atraso inadmissível
a renda deveria ser mais bem distribuída. numa área estratégia para a economia nacional como

O Relatório sobre o Desenvolvimento Humano a da energia. O Brasil precisará de 400 mil barris por
no Brasil mostra que no Nordeste estão 45% dos dia de derivados de petróleo a partir de 2008, o que
pobres do País, e eles representam 46% da torna obrigatória a instalação de urna nova unidade
população total da Região. Se queremos reduzir as de refino.
desigualdades regionais, isso só será possível se No entanto, creio que o Governo Lula dá sinais
invertermos a atual lógica que rege os investimentos de que deseja encerrar esse verdadeiro tabu da
do setor público. Seguindo o mesmo raciocínío, o indústria petrolífera nacional, exercendo o poder
Nordeste continuará liderando os indicadores político concedido pela maioria do povo brasileiro
negativos se permanecer recebendo recursos para mud3.r a face da Região mais carente do País.
proporcionais à sua participação no Produto Interno No final de janeiro passado, a Ministra de Minas e
Bruto, e não à sua população, como seria mais Energia, Dilma Rousseff, prometeu que até o início do
correto, na perspectiva do desenvolvimento regional. segundo semestre será anunciado o local da
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refinaria. Prefiro crer na determinação da Ministra do
que nas informações de que o projeto seria adiado
mais uma vez.

E é diante desse cenário que existe uma
evidente vantagem do Estado de Pernambuco sobre
os demais concorrentes para receber o projeto, que,
avaliado em US$2 bilhões, pode gerar entre 500 e
600 empregos diretos. Só a sua construção criará
vagas para milhares de trabalhadores. Um projeto
como esse induz o desenvolvimento, agrega serviços
e, o mais importante, gera empregos.

Além de possuir um dos melhores e mais
modernos complexos portuários do País, o Porto de
Suape, o Estado atraiu para o seu lado o Grupo
Refinaria do Nordeste - Renor, que inicialmente
pretendia viabilizar a refinaria no Porto de Pecém, no
Ceará, e tem ao seu lado, como empreendedores, o
grupo alemão FerroStaal e a brasileira InterOil.

Pernambuco. também conta com outro ás na
manga: o apoio da PetrÓleos da Venezuela SA 
PDVSA, provável sócio da Petrobras no
empreendimento. A PDVSA já assinou um contrato
com a RENOR e uma carta de intenções com o
Governo de Pernambuco demonstrando o seu
interesse em instalar-se em Suape, numa parceria
com a sua correspondente brasileira. E este mês
técnicos da estatal venezuelana estarão visitando o
Estado para debater detalhes do projeto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de colocar mais uma
vez em discussão nesta Casa tema que já foi
comentado . em plenário pelos nobres colegas
Parlamentares em 1984. Trata-se da regulamentação
da acupuntura, técnica trazida pelos japoneses ao
Brasil há 100 anos.

Muitos dos projetos da época - 1984 
apresentaram a importância do exercício da
acupuntUra para todos os profissionais da área da
saúde, exigindo é claro, boa formação.

No Senado as discussões sobre o tema
começaram com o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso. O assunto chegou a audiência pública,
inclusive aprovado em 2 votações. Foi encaminhado
para a Comissão de Educação, onde teve parecer
contrário. Depois disso, houve encaminhamento para
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
onde o projeto acabou sendo arquivado, em 2002.

Eu defendo a prática da acupuntura
profissional, porque defendo o direito que todo

cidadão tem à saúde. A Organização Mundial da
Saúde, aliás, alerta os governos sobre a obrigação
que têm de proporcionar saúde a todos os povos.
Portanto, a regulamentação deste profissional, por
meio de cursos específicos, vai com certeza melhorar
o atendimento nesta modalidade. Quem já não
recorreu aos serviços da acupuntura para aliviar a dor
e o estresse?

Saibam, Srs. Deputados, que a falta de
regulamentação dessa prática pode ocasionar
prejuízos como o manuseio inadequado dos
equipamentos e ainda .desobediência às normas
sanitárias.

Existem cursos de especialização
supervisionados por alguns conselhos federais dos
profissionais da saúde e cursos técnicos
reconhecidos pelas Secretarias de Educação. O MEC
também autoriZou em 2000 o funcionamento do curso
superior de acupuntura na Universidade de Belo
Horizonte e reconheceu, em 24 de fevereiro de 2003,
os diplomados em acupuntura da Universidade
EstáGio de Sá, no Rio de Janeiro.

Há inclusive um consenso entre os
acupunturistas de lutar por uma formação profissional
de nível superior, de modo que a longoprazo possa
diminuir o número de técnicos.

O que se vê ultimamente é uma crescente
busca da acupuntura pelo povo brasileiro, mas
infelizmente tem acesso dificultado devido à falta da
especialidade no serviço público de saúde.

Para quem desconhece, existem leis que
defendem a prática rnultiprofissional da acupuntura e
leis que criam os conselhos muniêipais de acupuntura
com seus respectivos representantes, como a Lei nº
5.756, de. 2001, de Guarulhos, e a Lei nº 13.472, de
2002, de São Paulo.

Alerto para o fato de que a regulamentação do
multiprofissional da acupuntura vai permitir
implantação efetiva da atividade nos ambulatórios e
hospitais públicos, melhorando a formação de quem
manuseia os equipamentos, as agulhas etc. e ainda o
trato com o paciente.

Como em qualquer profissão, pessoas
preparadas, com qualificação, servem como
instrumento para o bom andamento de todo o
trabalho, e até de toda uma cadeia. No caso dos
profissionais da acupuntura quem ganha com a
especialização é a saúde como um todo. Quem
ganha somos todos nós, porque diminui o custo com
assistência médica e ainda pode haver diminuição na
importação de medicamentos.
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Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, defendo projeto de minha autoria que
visa à regulamentação do exercício profissional da
acupuntura. O projeto cria o registro e o diploma e
ainda sugere a criação de um conselho federal para
melhor fiscalizar esta prática.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, já se anuncia para a próxima
semana uma nova reunião do COPOM, sob a
presidência de Henrique Meireles, dirigente do Banco
Central, quando se espera avaliação atualizada do
quadro financeiro do País e, em conseqüência, a
redução na taxa de juros capaz de ensejar
efetivamente, a retomada do crescimento econômico,
e a seguir a abertura de novos postos de trabalho
para a absorção da mão-de-obra trabalhadora em
todo o território nacional.

Com uma inflação controlada, registra-se clima
propício à diminuição da taxa SELlC. Essa taxa,
ainda situada num patamar elevado, necessita de
imediata redução, mesmo dentro da gradualidade
que vem inspirando as decisões daquele órgão.

O próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
habitualmente contido em manifestações que
possam afetar o mercado, já acenou para novos
índices, em pronunciamento a empresários locais,
estimulando nossas atividades produtivas, anseio
generalizado de todos os segmentos conscientizados
de nossa sociedade civil.

É sob esse clima, reconhecidamente favorável
ao estabelecimento de juros mais baixos, que se
instalará a reunião do Conselho de Política
Monetária, apontando para a prevalência de
percentual em torno de 15%, o que se tornaria mais
compatível com a realidade brasileira.

Aliás, ontem, o Correio Braziliense, em editorial
bem lançado, enfoca a magna questão, defendendo
explicitamente a fixação de novos índices, como
aspiram as classes empresariais, desejosas de um
decidido engajamento em nosso processo de
desenvolvimento.

O referenciado editorial merece transcrição em
nossos Anais, como ora postulo, nos termos do nosso
Regimento Interno.

Eis a íntegra da matéria:

"A prioridade dos juros
As turbulências causadas em 20 de janeiro pela

decisão do Comitê de Po/rtjca Monetária do Banco
Central (COPOM) de manterem 16,5 pontos
percentuais a taxa básica de juros (SELlC) parecem

,----~--"-----

irrelevantes às autoridades monetárias. Na ocasião,
as reações dos agentes econômicos externos e
internos expressaram pelo aumento de 30% do Risco
Brasil, queda de 10% no valor dos C-Bonds (títulos do
Tesouro negociados no mercado externo) e pesado
declínio nas cotações da Bolsa de Valores. Apesar
dos efeitos negativos, mantém-se a expectativa de
que o COPOM não reduzirá a taxa SELlC na reunião
da próxima semana.

Operadores do setor financeiro estão
convencidos de que o governo resistirá às pressões
em favor de novo alívio na política monetária. Os
aumentos, sobretudo de itens alimentícios, geram na
equipe econômica desconfiança sobre o
cumprimento da meta inflacionária de 5,5% em 2004.
As inundações provocadas pelas chuvas no Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste criaram patamares altos
preços para determinados produtos agrícolas e
derivados.

Seguir-se-ia daí a revisão da meta inflacionária
e, em conseqüência, a manutenção do aperto nos
juros para evitar surto consumista capaz de
pressionar custos adicionais à economia. É uma
lógica sem dúvida de extremo conservadorismo.
Também de justificação discutível em reíação à
realidade das flutuações de preços em razão das
ciladas econômicas armadas pela indisciplina do
clima.

É notório que a frustração de parte das safras
agrícolas por força das enchentes tem caráter
sazonal. As previsões mais pessimistas não acolhem
a hipótese absurda de que as intempéries persistirão
o ano todo. Cessado o fenômeno, os ciclos
produtivos deverão cumprir-se dentro da
normalidade, Ademais, os gêneros atingidos pela
inclemência das águas são daqueles que os
consumidores podem substituir por outros do mesmo
valor nutritivo, disponíveis no mercado a preços não
inflacionados.

Não se desconhece que o governo tem pela
frente o desafio de absorver os prejuízos causados
pela emergência climática e socorrer as população
atingidas. Poderá agir, todavia, sem frustar as
expectativas de desenvolvimento. Estagnada, a
economia responde pelas taxas obscenas de
desemprego (12,2% da mão-de-obra). Atinge de
forma brutal a renda dos trabalhadores (perda de
15% no ano passado). Semelhantes indicadores
socioeconômicos, é óbvio, só podem declinar com a
volta do crescimento, algo que depende, em boa
parte, da prática de juros civilizados".

Era o que tinha a dizer.
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o SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS.
Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Curso Popular
Pré-Vestibular, que implantei durante meu mandato
como Secretário de Educação de Mato Grosso do
Sul, começou a receber inscrições para as pessoas
que já concluíram o ensino médio e pretendem faler
os vestibulares de inverno. O "Cursinho Popular",
como é chamado pela população
sul-mato-grossense, atende· à. comunidade carente
de 24 Municípios do Estado.

Desde setembro de 2001, o projeto vem
beneficiando milhares de pessoas com poucas
condições financeiras que· pretendem ingressar na
faculdade. Gostaria. de agradecer e dar meus
parabéns ao Governador do Estado, José Orcírio dos
Santos, por dar continuidade a esse projeto. Dessa
forma estamos contribuindo para melhorar as
estatísticas sobre o nível de estudo de nossa
população.

O Cursinho Popular deve servir de exemplo
para todos os Estados brasileiros como incentivo à.
educação, fundamental para o desenvolvimento do
País. Além de facilitar o ingresso de estudantes
carentes nas instituições públicas de ensino superior,
seleciona os alunos com critérios que provem a falta
de condições econômicas para pagar cursos e
faculdades particulares, praticando a democracia e
beneficiando a população mais pobre.

Companheiras e companheiros, com iniciativas
como essa estamos colaborando com o
desenvolvimento social e econômico do Brasil,
incentivando a busca pelo conhecimento. Os
resultados dessas ações serão vistos em longo
prazo, com a população brasileira alfabetizada, com
índices do ensino superior comparados aos de países
desenvolvidos e, conseqüentemente, com melhora
da qualidade de vida de todos os cidadãos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão)

Passa-se ao
V -GRANDE EXPEDIENTE
Antes de conceder a palavra, aproveito para

parabenizar o Chefe de Gabinete, Pedro Brito
Nascimento, e o Assessor Especial do Ministro,
Oman Carneiro Filho, do Ministério da Integração
Nacional, que muito bem têm atendido os
Parlamentares nas reivindicações que fazem para
seus Municípios e Estados.

Concedo a palavra ao Sr. Dr. Francisco
Gonçalves, do PTB de Minas Gerais.

O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES
(PTB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Deputados, é Com grande praler que
assomo à tribuna para falar sobre minha cidade,
Pedro Leopoldo,que comemorou 80 anos· de
emancipação político-administrativa em 27 de janeiro
deste ano.

Pedro Leopoldo tem umahistória muito rica., que
se inicia quando o bandeirante Fernão Dias Paes
Leme abriu, na região do Sumidouro, o primeiro
núcleo de habitação em Minas Gerais, e segue,
posteriormente, com outro bandeirante, o Borba
Gato. A casa de Fernão Dias Paes Leme no Distrito
de Sumidouro fOI preservada até os dias de hoje.

É importante também re.gistrar a Cachoeira das
Três Moças, de grande potencialhidráulíco e um
marco da cidade.

Grande empreendedor fOI, sem dúvida
nenhuma, o Comendador Antônio Alves da Silva
Ferreira, que construiu; entre 1891 a 1895, a primeira
fábrica de tecidos da região, que deu origem a Pedro
Leopoldo.

Pedro Leopoldo é uma cidade· histórica com
grande potencial turístico. Temos, como já disse, a
Quinta do Sumidouro,onde está localizada a Casa. de
Fernão Dias Paes Leme; e o Distrito de Fidalgo, onde
houve o embate entre Borba Gato e Dom Rodrigues,
um fidalgo que representava O Rei de Portugal- daí
a origem do nome.

Na Quinta do Sumidouro temos uma igreja
histórica: a Capela de Nossa Senhora do Rosário. Um
pouco mais adiante está a Matriz da Jaguara. A
Capela de Nossa Senhora dó Rosário possui obras
de Aleijadinho. Já a. Matriz da Jaguara guarda hoje
apenas lembranças, como as duas torres principais.

Devemos destacar de Pedro Leopoldo, alémdo
potencial turístico, as pinturas rupestres feitas por
nossos antepassados. Foi descoberto na cidade um
crânio de 10.000 anos, que recebeu o nome de
Crânio da Luzia. Isso demonstra que a região já era
habitada àquela distante época. Temos
hotéis-fazenda, a Matriz de Nossa Senhora da
Conceição e vários outros lugares que merecem ser
destacados.

Hoje a população de Pedro Leopoldo reivindica
a construção de um monumento a Chico Xavier,
nosso conterrâneo mais ilustre e maior expoente do
amor ao próximo e da caridade.

Concedo, com prazer, um aparte ao nobre
Deputado Mauro Benevides.
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o Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado,
cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento que exalta
sua terra natal. Pedro Leopoldo tem o privilégio de
haver mandado para esta Casa um representante da
dignidade do ilustre colega. Permito-me relembrar
que conheci Chico Xavier quando estive em Uberaba,
por ocasião de exposição agropecuária que ali se
realizava. Lá estive na condição de membro da outra
Casa do Congresso Nacional, em companhia do
saudoso Humberto Lucena. S.Exa., que era amigo de
Chico Xavier, propôs que lhe fosse concedida uma
pensão pelo Governo Federal, matéria votada e
aprovada pelo Congresso Nacional. Esse fato
significou o reconhecimento do Poder Público pelo
que Chico Xavier havia feito no exercício da sua
religião, recebendo legiões de pessoas à procura de
orientação espiritual para enfrentar as adversidades
do cotidiano. Portanto, presto uma homenagem a
Chico Xavier neste pronunciamento em que V.Exa.
enaltece sua terra natal.

O SR. DA. FRANCISCO GONÇALVES 
Deputado Mauro Benevides, muito obrigado pela
intervenção.

Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910,
em Pedro Leopoldo. Trabalhou na Cia. Industrial de
Tecidos e, posteriormente, no comércio. Em 1933,
por meio de concurso público, ingressou no Ministério
da Agricultura, na antiga Inspetoria Regional do
Serviço de Fomento e Produção Animal, do Ministério
da Agricultura, localizada na Fazenda Modelo. Foi na
referida fazenda que Chico Xavier, por intermédio do
seu trabalho de psicografia e da prática da fé
kardecista, psicografou os mais lindos romances
espíritas, os mais belos poemas.

Ocorre que, hoje, aquela fazenda está
praticamente abandonada. Chico Xavier
psicografava seus livros no porão da casa da
diretoria, naquela época comandada pelo engenheiro
Rômulo Joviano; mas, hoje, arreios e partes de
instrumentos agrícolas encontram-se jogados no
porão.

Portanto, é por merecimento e garra do povo de
Pedro Leopoldo, das entidades espíritas, de
entidades como a UNIMED, de Pedro Leopoldo, da
Delegacia da Agricultura do Estado de Minas Gerais,
do LARA, da sociedade civil, que queremos resgatar
o nome de Chico Xavier, fazendo com que ali sejam
construídos o monumento e um museu em sua
homenagem. Sem dúvida nenhuma, o local será de
turismo e de geração de empregos. Basta
preservarmos todas as entidades e os locais

sobejamente conhecidos da família de Pedro
Leopoldo.

Além desses, temos também a fábrica onde
Chico Xavier iniciou seu trabalho como tecelão; o
açude do Capão, onde Chico Xavier recebeu pela
primeira vez a visita de seu guia espiritual,
Emmanw,1. Tudo isso é muito importante para
alavancalmos o progresso por meio do turismo, que
não polui nem tem chaminés, mas tem a grande
potencialiJade de gerar empregos em toda nossa
região.

Sr. Presidente, são esses aspectos que
apresente para justificar minha fala. Alerto a
comunidade de Pedro Leopoldo, terra onde nasci,
para que;e engaje na luta em prol da nossa cidade e
pelo seueconhecimento não só nas Minas Gerais,
mas também nacional e internacionalmente.

Pedro Leopoldo tem forte presença,
principalmente industrial, pelo setor de extração
mineral, ~,'ólo sementeiro de Minas Gerais, onde há
indústrias de cimento, como o Grupo Holdercim da
CIMINAS Camargo Corrêa, PRECON e Lapa
Vermelha. Todo esse grande potencial nos é
fornecido justamente pela riqueza do calcário na
região.

O rvlJnicípio de Pedro Leopoldo dista apenas 35
quilômetros da Capital Belo Horizonte e apenas 8
quilômetros do aeroporto de Confins. É importante
frisar que, em direção à cidade, há uma autopista
conservada - uma via rodoviária excepcional.
Trata-sede Município muito bem localizado, que
pode atraer várias indústrias.

Mas é com grande indignação que comento a
situação da saúde no Município de Pedro Leopoldo.
Infelizmente, hoje ela se encontra abandonada.
Fechou-se um hospital que atendia pacientes do
SUS. Na cidade, que possui 53.000 habitantes, há
apenas a Maternidade Dr. Eugênio de Freitas que
atende por esse serviço, o que causa sérios
transtornos a toda população. Não houve, nesta
administração, avanço algum na área da saúde, mas,
sim, retrocesso, o que repercute muito mal em todo o
Municfpio, fazendo com que, constantemente,
pacientes se transfiram para outras cidades,
principalmente para Belo Horizonte.

OutlO item que me causa grande indignação é a
falta de irdústrías para geração de emprego e renda
para os habitantes da cidade. O Município de Pedro
Leopoldo hoje carece realmente de muitos empregos.
Não adianta uma cidade modelada, com pinturas no
asfalto e no meio-fio, se paralisada em seu progresso.
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Em compensação, em âmbito federal, participei Se Pedro Leopoldo é o meu berço, Divinópolis é
da elaboração do Projeto de Lei nQ 2.401 ,que trata da a minha benção! Foi lá que comecei a exercer a
normatização e fiscalização da biossegurança,. e medicina e é lá que resido. Até hoje exerço a
posso dizer a V.Exas. que Pedro Leopoldo tem um profissão. E nunca deixei de assistir as minhas irmãs
laboratório de alta tecnologia, de ponta: o Laboratório como obstetra, ginecologista e mastologista.
Regional de Apoio Animal de Minas Gerais- LARA, Relembroosábio conselho que recebi de minha mãe
que pertence à rede oficial do Ministério da quando me formei: "Francisquinho, não se esqueça
Agricultura, . Pecuária e Abastecimento. Tal de que todos nós somos irmãos nesta vida. Quando
laboratório tem área física construída de. 24.000 receber uma cliente simples e humilde em seu
metros quadrados; conta. com 94 funcionários consultório, lembre-se da dificuldade que você teve
técnicos eadministrativos, 35 de nível superior, 31 de para se formar. Deus pagará pela paciente, o que
nível.médio e 28 auxiliares; e tem corno Diretor o Dr. valerá muito mais do que qUf3lquer recurso
Ricardo, que espelha a vontade do Governo Federal, financeiro':
realizando trabalho sério e inovador. Seguindo esse ensinamento, trabalhei 30 anos

Recebemos a visita do Sr.José Amauri em Divinópolis. A gratidão daquele povo maravilhoso
Dimarzio, SecretáriocExecutivo do Ministério da é que me permite ocupar esta tribuna, onde
Agricultura, e aguardamos brevemente a visita do represento não apenas Pedro Leopoldo, mas
Ministro, Sr. Roberto Rodrigues, à nossa cidade, também Divinópolis, cidades irmãs e vizinhas.
justamente porque Pedro Leopoldo apresenta a Mas é claro que esta construção política não
grande possibilidade, por meio do LARA, de pertence a mim somente. Muitos lutaram pela política
fiscalização. de insumos agrícolas e de consumo sadia na região. Nosso projeto .foi construído tijolo por
animal. Sua area técnica é composta de duas tijolo, alicerce por alicerce. Posso citar vários nomes
especialidades, a de biologiaea de físico-química, e de Prefeitos e autoridades políticas de Pedro
funciona nas atuais instalações desde o ano de 1983. Leopoldo que durante. anos trabalharam pelo
No momento, está incorporando à sua estrutura física progresso da cidade: Cecé, grande amigo de minha
uma unidade de segurança biológica máxima para família; Caetano Carvalho; Prefeito Tinoco; Hélio
possibilitar trabalhos. laboratoriais no trato de lssa; meu irmão Ademir Gonçalves; e Marcelo
doenÇas de importante repercussão sanitária e de Gonçalves, hoje Secretário do Governo de Aécio
alto risco de contaminação, como a febre aftosa, a Neves. Toda essa estrutura, montada ao longo de
peslesuína clássica, entre outras. décadas, desencadeou a eleição do primeiro filho de

Sem dúvida alguma, o objetivo principal do Pedro Leopoldo para oCohgresso Nacional.
LARA é prestar apoio laboratorial a órgãos técnicos Concedo um aparte ao Deputado Marcello
de fiscalização animal, de inspeção de produtos de Siqueira.
origem animal e fiscalização de insumos pecuários do O Sr. Marcello Siqueira - Deputado Francisco
Ministério da Agricultura é Abastecimento. Visa ainda Gonçalves, represento a região da Zona da Mata
ao controle de qualidade de produtos de uso mineira e fui bem votado em função deter ocupado o
veterinário; controle de alimentos para consumo cargo de Presidente da Companhia de Saneamento
humano e animal e. de vacinas e antígenos para de Minas Gerais (COPASA), que tarnbém .atende a
diagnósticQ de doenças de origem animal. sua cidade de Divinópolis. Tambem sou filho de

Por~udo isso, o Governo Federal tem se medico. Posso assegurar-lhe a importância de
empenhado, justamente por intermédio do Ministério termos neste Parlamento médicos que conhecem de
da Agricultura, em fornecer condições e recursos perto o sofrimento do povo mais carente. Sua
financeiros para que o LARA cada vez mais mostre preocupação com o Estado de Minas Gerais é
um serviço digno a todos nós brasileiros. louvável, assim como seu trabalho na Câmara dos

Toda· carne exportada passa pela análise do Deputados. O nó da saúde é difícil de ser desatado.
LARA em Pedro Leopoldo, e o atual superávit do Nós, que fazemos parte da base de sustentação do
Brasil, sem dúvida, ocorre. graças à agropecuária. É Governo nesta Casa, temos certeza de que o
em razão do agronegócio que estamos obtendo Presidente Lula vai cuidar da saúde dos mais
nossas divisqs e pagando nossas dívidas. necessitados deste País. Juntos, Congresso

Aproveito o ensejo de meu pronunciamento Nacional e Executivo atenderão aos anseios da
para rnencionar outra cidade, também muito nossa população sofrida, que vê em Lula o homem
importante na minha vida: a cidade de Divinópolis. que vai olhar por suas demandas. Deputado
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Francisco Gonçalves, cumprimento V.Exa. pelo belo
trabalho que executa nesta Casa como representante
de Minas Gerais, em especial da região que tem
como pólo a cidade de Divinópolis. Meus parabéns!

O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES 
Obrigado, nobre colega Deputado Marcello Siqueira,
pela intervenção. V.Exa. fez à frente da COPASA um
belíssimo trabalho, sempre preocupado com o
saneamento básico, com os recursos hídricos e com
a água de boa qualidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Divinópolis é uma cidade muito importante,
principalmente na área de saúde. Tive um grave
problema de saúde e fui atendido em Divinópolis com
todos os recursos da hemodinâmica. Chegando a
Brasília, precisei usar o Serviço Médico da Câmara
dos Deputados. Eles ficaram surpresos com o
desenvolvimento da Medicina em Divinópolis, o que
muito nos orgulha.

Recentemente, conseguimos, através do
Hospital São João de Deus, da Fundação Geraldo
Corrêa, credenciar a cidade de Divinópolis a fazer
cirurgias de alta complexidade. Esta semana vamos
procurar nosso Governador Aécio Neves e nosso
Secretário Marcos Pestana, para reivindicar mais e
mais para a população de 1,2 milhão de habitantes da
região do centro-oeste de Minas Gerais.

Divinópolis também é cidade-pólo na área da
educação, o que resulta em grande progresso para
toda a região. Estudantes de várias cidades do
Estado para lá se dirigem a fim de estudar. Tive a
oportunidade de ser, durante 11 anos, professor na
nobre Faculdade de Direito do Centro-Oeste de
Minas Gerais, o que muito me honrou. Este ano,
graças à bondade dos alunos, fui paraninfo, com
muita honra, de 240 alunos da Faculdade de Direito.

Divinópolis também é pólo da confecção de
Minas Gerais. Lá se desenvolve um trabalho
maravilhoso de moda. Parabenizo todas as mulheres
da cidade, guerreiras que trabalham em família, ao
lado de esposos e filhos, e muito contribuem para o
progresso local.

Divinópolis exporta vestuário para todo o Brasil
e é referência em moda. Em breve será realizada a
FENIT, em São Paulo, com participação de nossa
cidade. Por tudo isso, Sr. Presidente, parabenizo o
Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de
Minas Gerais (SINDIVEST/MG) e o Sindicato das
Costureiras (SOAC), presididos, respectivamente,
pelo Waldemar e pelo Máximo. É extremamente
importante mostrar a potencialidade da nossa cidade
no setor de confecções.

Temos também, Sr. Presidente, um pólo de
siderurgia que conta com uma unidade da Gerdau.
Os empregos gerados nesse setor também
contribuem para o progresso da nossa cidade.

Divinópolis está abençoada em todas essas
áreas e tem podido melhorar a qualidade de vida da
sua gente.

Sr. Presidente, preocupa-nos hoje o Centro de
Educação Integral Escola Técnica de Divinópolis. O
CEFET passa por momentos difíceis. Várias vezes fui
ao Ministério da Educação pedir socorro para essa
importante instituição de ensino, a única escola
técnica federal que atende os nossos 1.200
habitantes. Ansiamos transformar o CEFET numa
escola também de nível superior que ofereça o curso
de Engenharia Tecnológica.

Em Divinópolis, o nosso CEFET não tem ainda
sede própria. Contudo, trata-se de um projeto muito
bem elaborado, que está sendo analisado pelo
Ministério da Educação, por intermédio do novo
Ministro Tasso Genro, que esteve ontem na
Comissão de Educação, quando tive oportunidade de
conversar brevemente com S.Exa. sobre o CEFET.
Posso assegurar que, por intermédio do nosso
Ministro e do Secretário Aldo Arantes, o projeto será
analisado e merecerá atenção do nosso Governo,
principalmente do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e do Ministro da Casa Civil, José Dirceu 
também já estive com S.Exa. e falei-lhe sobre o
CEFET -, e que os recursos estarão assegurados
este ano. Disso tenho convicção e certeza, porque o
Ministro me afirmou que a prioridade das prioridades
do Governo Federal é o CEFET.

O Ministro ainda afirmou que vai estatizar vagas
nas universidades privadas, dando condições aos
alunos carentes de ingressarem nas faculdades. Isso
é muito importante, porque poderá haver uma
normatização jurídico-financeira para que as
universidades particulares também possam ser
beneficiadas com esses alunos. Hoje, construir uma
escola federal talvez seja muito mais caro do que
fazer convênio com escolas privadas, o que facilitará
talvez o sistema tributário e evitará que as escolas
incorram em prejuízo.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao
Ministro da Previdência, Amir Lando, por conduzir de
forma brilhante a negociação com os
médicos-peritos, que há mais de 90 dias estão
lutando para que seja normatizada sua profissão. A
Previdência tem contratado médicos e abandonado
os médicos de carreira que estão ali anos e anos
exercendo o seu papel.
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Gostaria de agradecer também ao Ministro do
Turismo, Walfrido Mares Guia, por estar mostrando a
grande potencialidade da cidade de Pedro Leopoldo,
de quem espero merecer todo o apoio, pois o turismo
é, sem dúvida alguma, uma fonte. geradora de
emprego.

Por fim, quero agradecer ao nosso Governador
Aécio Neves, que tem sido tão ativo e tão brilhante
em Minas Gerais. Recentemente, estive em algumas
cidades do sul de Minas e na região dos Vertentes
com vários Prefeitos e vários. chefes políticos, e
percebi que esse elogio ao nosso Governador é
unânime.

Por tudo isso, agradeço a todos vocês, Meu
muito obrigado aos nobres Deputados que
intervieram nestemeu pronunciamento e aos que me
ouviram.

Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Dr.
Francisco Gonçalves, o Sr. Reinaldo Betâo,
§ 2!J do art. 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Bernardo Ariston, § 2!J do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Reinaldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Caro Sr.
Presidente, Deputado Bernardo Ariston, do Rio de
Janeiro, venho a esta tribuna para falar sobre assunto
com o qual V.Exa. também sofre: a situação das
estradas com pedágio na Região dos Lagos, no
Estado do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, há 18 praças de pedágio
distribuídas em menos de 200 quilômetros, o que vem
freando a economia, o turismo, enfim, o
desenvolvimento socioeconâmico daquela região. O
Município de Magé foi contemplado com 4 praças
num trecho de menos de 10 quilômetros. Na semana
passada, estivemos no Município de Seropédica,
onde fica a Universidade Rural Fluminense, para que

não fosse instalada uma praça de pedágio onde se
alega ser a fuga da Nova Dutra, que possui 5 praças.

Em. Xerém, distrito industrial de Duque de
Caxias, denominado de área industrial da CODIN, só
há uma.dúzia de indústrias, em função do pedágio.
Elas não se instalam por causa do pedágio. Para citar
um exemplo, algumas empresas pagam 3 mil reais de
pedágio por dia. Assim, não é interessante para os
industriais manter uma empresa naquela região, o
que prejudica a geração de empregos e a
arrecadação de impostos. Com Magé ocorre a
mesma situação. Lá .estamos vivendo. um caos com
as praças de pedágio.

Pedimos aos Prefeitos que dêem ao cidadão e
aos seus munícipes o direito de ire vir. Isso não vem
acontecendo, porque· a maioria dos Prefeitos não
oferece a via alternativa, o que seria justo. Assim,
Magé, Duque de Caxias, Teresópolis, Seropédica, a
Região dos Lagos,· Cachoeiras de Macacu e. vários
Municípios vêm tendo o desenvolvimento
socioeconôrnicoatravancado, haja vista que a Via
Lagos.cobrao pedágiomais caro do Brasil.

Sr. Presidente, V.Exa. conhece aquela. região e
sabe que para lá chegar o turista. paga tarifa
diferenciada nos finais ... de semana •.. e feriados,
justamente quando na rodovia passa maior número
de veículos. Nunca vi isso. Nomercado,quando se
tem maior consumo, obtêm-se descontos. Lá, não.
Por ter maiortráfegode carros, paga-sernaiscaro. As
tarifas são majoradas em 50% das sextas-feiras ao
meio-dia às segundas-feiras.ao meio-dia. Hoje, um
veículo de passeio paga praticamente 10 reais para
sair do Rio de Janeiro, só na Via Lagos, excluindo a
Ponte Rio-Niterói, a Rio--Teresópolis e a
Rio-Petrópolis.

Assim, faço esta denúncia à Câmara dos
Deputados, para que haja .uma solução para o
pedágio. .

Sr. Presidente, conto com a compreensão e a
colaboração de V.Exa., também um político dinâmico
daquela região, pois queremos o desenvolvimento,
especialmente do turismo, do nosso querido Estado
do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 

Concedo a palavra ao Dr.Hélio, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Como Líder. Sem
revisão do orador.) - .Sr. Presidente, presto
homenagem ao Deputado Neiva Moreira, que
exerceu a liderança do nosso partido com muita

: I
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responsabilidade, e registro agradecimento em nome
do PDT.

Neiva Moreira é um dos mais experientes
Deputados desta Casa. Foi Secretário-Geral da
Frente Parlamentar Nacionalista no Governo João
Goulart. Parlamentar atuante no campo dos direitos
humanos e da reforma agrária, foi preso em 1964 e
exilado no Uruguai, na Argentina e no México, onde
passou cerca de 14 anos e nasceu a sua filha
Micaela. Foi Vice-Presidente e um dos fundadores do
PDT.

Recebeu uma das mais altas condecorações do
Parlamento brasileiro, a Medalha do Mérito
Legislativo, em reconhecimento ao seu ideal
nacionalista e socialista e seu comprometimento com
o desenvolvimento nacional, principalmente sua luta
pela criação da PETROBRAS, uma companhia que
pudesse importar, exportar, explorar e beneficiar uma
das maiores riquezas .energéticas do nosso País, o
petróleo.

Não fosse por S.Exa. e por outros sonhadores,
que compartilharam da utopia de um Brasil moderno,
urbano, desenvolvido, soberano e independente, sua
bravura inabalável na luta pela causa nacional, não
teríamos o privilégio de ter a pujança dessa empresa.

Temos que reconhecer aqui o papel
desempenhado por Neiva Moreira nesta Casa, na
qualidade de atuante Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - A
Presidência solidariza-se com V.Exa., tendo em vista
a importância do Deputado Neiva Moreira para a
história do Brasil.

O SR. GUILHERME MENEZES Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (BernardoAriston) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer um breve comunicado. Está em
Brasília, desde ontem, um grupo de índios do sul da
Bahia pertencentes a 4 etnias. Entre eles, urna
cacique, irmã do índio Galdino, assassinado nesta
Capital.

Parece interminável a busca desses índios por
justiça. É um eterno ir e vir. Entre eles encontra-se
também uma senhora quase octogenária, agredida
há poucos dias pelo capanga de um proprietário de
terras daquela região.

Hoje, esses índios estarão reunidos com o Dr.
Mércio Pereira Gomes, Presidente da FUNAI, a quem
solicitamos um pouco mais de atenção a essas

pessoas, que parecem párias dos párias, sem direito
à cidadaria e à justiça. Há muito tempo tentam ser
ouvidos principalmente em Brasília e encontram
dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 
V.Exa. tem razão. Os índios são brasileiros nativos e
merecem nosso respeito e atenção.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O S'=!. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela
ordem. S8m revisão do orador.) - Sr. Presidente,
colegas Parlamentares, farei um comentário sobre as
estradas do Rio Grande do Sul.

Estcu encaminhando documento ao Ministro
dos Trarsportes, Anderson Adauto, referente à
BR'285. '=m dezembro de 2002, quando respondia
pela Pasta o Ministro João Henrique, foi assinado
convênio.com o Consórcio Pavotec/SPA, de Minas
Gerais, em operação denominada CREMA, para a
recuperação de 180 quilômetros de rodovias que
ligam São Sorja, Santo Antônio das Missões, São
Luís Gonzaga, São Miguel e Vitória das Missões até
Entre Ijuíf•.

Essa empresa assinou contrato em dezembro
de 2002 e recebeu do Ministro Anderson Adauto
ordem de serviço em torno de maio de 2003. Pois
bem, ela reclamava para receber adiantamento dos
recursos, o que lhe possibilitaria a execução das
obras. Em setembro do ano passado, recebeu 3,4
milhões de reais. Não foram concluídos 15
quilômetros cruciais da estrada. Quer dizer, a
empresa recebeu 3,4 milhões de reais, Deputado
José Thomaz Nonô, e até hoje - já estamos em
fevereiro de 2004 - ainda não fez o serviço.

Então, estamos cobrando providência do Sr.
Ministro elos Transportes. Embora o DNIT tenha o
máximo ae boa vontade no Rio Grande do Sul, não
consegue fazer com que a firma execute esse
trabalho. Primeiro, a empresa não realizava o serviço
porque não havia recebido recursos, a ordem de
serviço nem assinado o contrato. Mas ela já recebeu
a verba adiantada, assinou o contrato, recebeu a
ordem de serviço e até agora não executou a obra.

Também existem dificuldades na BR-287, que
liga São Borja, Unistalda, Santiago, Jaguari e São
Vicente co Sul. Propusemos ao Diretor Geral do
DNIT, Jo~,é Antonio da Silva Coutinho, parceria com
as PrefeitJras Municipais para agilizar o processo, já
que a estrada também está em estado lastimável.
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As Prefeituras estão com o· contrato pronto
desde dezembro do ano. passado. Em janeiro,
conseguimos liberar a primeira parcela para 3
Municípios: São Borja, 240 mil reais; Unistalda, 90 mil
reais; e Santiago,. 180 mil reais. As outras 2
Prefeituras, ou seja, Jaguari, com 85 mil reais, e São
Vicente do Sul, com 47 mil reais, ainda aguardam as
verbas correspondentes à primeira parcela. O DNIT
também está aguardando liberação dos recursos por
parte do Ministro Antonio· Palocci e do Tesouro
Nacional.

Sr. Presidente, está-se aproximando a época da
colheita, e as estradas não foram recuperadas,
embora notemos empenho das Prefeituras
Municipais.

Então, dirijo clamor ao Ministro Antonio Palocci
no sentido de que ajude.o Ministro dos Transportes e
o DNIT a recuperarem essas rodovias.

Finalmente, cumprimento o Juiz Carlos
HenriqueAbrão, da 42ª Vara Cível de São Paulo, pela
corajosa atitude de nomear um interventor para a
Parmalat -está aqui o Deputado Waldemir Moka,
Presidente da Comissão Especial que trata do
assunto -, já que o Governo Federal não a tomou.
S.Exa. também criou um comitê de recuperação.
Trata-se de ato extremamente importante para
milhares de produtores, trabalhadores e prestadores
de serviço do complexo Parmalat, fundamental para o
setor leiteiro de todo o Brasil. Estamos encontrando
um caminho.

Há muito tempo, Deputado Abelardo Lupion, se
discutia esse assunto na Comissão Especial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem

V.Exa. a palavra.
OSA. WALDEMIR I'JIOKA (PMDB-MS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
assim como o eminente Deputado Luis Carlos
Heinze, também cumprimento a coragem e a ousadia
do Juiz Carlos Henrique Abrão. Essa importante
decisão tem no seu bojo muito do que foi aprovado
pela Câmara na Lei de Falências, que está em
discussão no Senado. Não estamos falando de um
caso comum, mas de uma multinacional que causou
um rombo de 14 bilhões de euros em todo o mercado
internacional.

Sr. Presidente, essa decisão haverá de ser
mantida no Tribunal de Justiça. Os advogados da
Parmalat disseram que vão recorrer, mas essa é uma

decisão que interessa à sociedade brasileira como
um todo, ao pequeno produtor. desamparado, que
tem dinheiro a receber com o suor de seu trabalho.

Queremos, em nome da Comissão Especial
que está acompanhando a crise da Parmalat, dizer ao
Parlamento e ao País que temos de ser solidários ao
Juiz Carlos Henrique Abrão pela corajosa decisão.
Trata-se de uma alternativa para preservar sobretudo
a unidade da Parmalat e, •desse modo, manter os
empregos dos trabalhadores .da indústria de
alimentos e preservara setor leiteiro, os pequenos
produtores rurais de cada Estado e de cada região.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - A

Mesa aproveita para parabenizá-lo pelo trabalho à
frente da Comissão Especial que trata da crise da
Parmalat.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Abelardo
Lupion, para uma Comunicação de Liderança,· pelo
PFL.

O SR. ABELARDO LUPION (PFL-PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito à Mesa que me autorize dividir o tempo com o
ilustre Deputado José Thomaz Nonô. É
extremamente importante ouvirmos o que tem a dizer
o grande Parlamentar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é
um dia importantíssimo para o Congresso Nacional:
presenciamos a corajosa tomada de posição, no caso
Parmalat, de um Juiz da 42ª Vara do Foro Central de
São Paulo. O Dr. Carlos Henrique Abrão prova que
devemos acreditar na nossa Justiça, que é maiúscula
e extremamente preparada. Neste momento de crise,
quando assistimos ao maior estelionato da história
mundial - 14 bilhões de eurOs ~, em que 130 mil
investidores da Parmalat da Itália são lesados e usam
nosso País para lavar esse dinheiro, vemos a Justiça
brasileira se pronunciar.

Em .nome do Congresso Nacional e da
Liderança do meu partido, permito-me parabenizar o
Meritíssimo Juiz por ter conclamado a sociedade
organizada, as autoridades e o Congresso Nacional
para, juntos, buscarmos ofim da crise.

Em sua sentença, o Dr. Carlos Henrique Abrão
convida a colaborar com o Projeto Parmalat Brasil de
Recuperação: o Ministério Público Estadual, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o Ministério do Desenvolvimento Agrario, a Secretária
da Agricultura, a Procuradoria do Estado, a
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria



05972 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS OEPUTAOOS Fevereiro de 2004

do Trabalho, a Procuradoria do INSS, os membros do
Cong resso Nacional, particularmente os participantes
da Comissão Especial Parmalat, tendo todos o prazo
comum de 20 dias, a contar da publicação, para
manifestação dos respectivos interesses.

Dr. Carlos Henrique Abrão, aceitamos o
desafio, a conclamação para, juntos, resolvermos o
problema.

Vemos no plenário o Presidente da Comissão
Especial que está estudando o problema da
Parmalat, Deputado Waldemir Moka, e o Relator,
Deputado Assis Miguel do Couto.

Todos nós, membros da Comissão,
representantes dos partidos na Casa estamos juntos
nessa luta. Pretendemos fazer valer o consenso e a
unidade nacional em prol do segmento da cadeia do
leite, que não pode, sob hipótese alguma, ser
desrespeitado, por ser o mais social de todos.

Parabéns, Dr. Carlos Henrique Abrão, pela
demonstração de brasilidade, patriotismo e muita
coragem.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz
Nonô, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL, no tempo restante destinado ao partido.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, levo ao conhecimento da Casa que
dei entrada a pedidos de informação. de igual teor,
dirigidos aos Ministros das Relações Exteriores e de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para
saber do inteiro conteúdo dos recentes acordos
anunciados pela imprensa firmados entre Brasil, Peru
e índia e solicito também a lista de produtos, uma vez
que não concebo acordo comercial sem esse
requisito.

Tentei obter essas informações de todas as
formas. Minha assessoria procurou diretamente
ambos os Ministérios, mas não conseguiu ter acesso
ao texto do acordo, que imagino que exista, porque
todos os jornais divulgaram a matéria. E acordo
comercial, obviamente, tem de ter lista de produtos.

Estou usando da faculdade regimental de
interpelar os Ministros para que os acordos sejam
divulgados. Sou alimentado por sutil desconfiança de
que eles não são nada mais do que simples papel,
com valor apenas para sair no jornal, sem nenhum
acordo específico firmado. Vou aguardar as
respostas de S.Exas. para voltar ao tema em
plenário.

--_ ..__....._--

Quanto à política externa, Sr. Presidente,
também trago perplexidade .. Sou Presidente da
Comissão que acompanha as negociações da ALCA.
Pessoalmente, acredito que esse é um mercado
interessante. Não vejo como o Brasil possa voltar as
costas para um negócio de 1 trilhão de dólares e para
países como Estados Unidos e Canadá, que
compram mais de 30% do que produzimos. Não vejo
espetáculo do crescimento, pelo qual todos
ansiamos, sem incremento nessas relações.

Tenho feito criticas ao Governo do Presidente
Lula, mas tenho ressalvado a sua política externa, a
meu ver, até agora, melhor estruturada do que a de
seu antecessor - faço questão de dizer, com absoluta
franqueza. Mas me preocupo com o estado atual das
negociações que faz.

Na reunião de Miami, na realidade, houve
confronto entre Brasil, sob a rubrica do MERCOSUL,
e Estados Unidos, na época, um G-3. De lá para cá,
pouco mais de 2 meses depois, já nos enfrentam com
o G-14. São 14 nações alinhadas automaticamente
com os Estados Unidos, fora o CARICOM - América
Central e Caribe -, que histórica e financeiramente
dependem daquela nação.

O receio que trago a este Plenário é que, da
forma equivocada como estão sendo conduzidas as
tratativas, fiquemos absolutamente isolados:
MERCOSUL contra 30; para ser preciso, 4 contra 30
países. Acho muito difícil vendermos avião produzido
pela EMBRAER para o Paraguai, não acredito que
tenha dinheiro para comprar, nem colocar nossos
excedentes da produção de soja, milho e açúcar no
mercado uruguaio.

É preciso alertar nossa diplomacia, que é
competente, e sobretudo nosso Governo, se
realmente pretende participar ou não do mercado
internacional. Se pretende, está na hora de fazer as
concessões devidas para obter a sua correlação em
ganhos.

É a preocupação que deixo.
Logo, logo, vamos ter a continuação da Rodada

de Puebla e reuniões no Panamá e em Trinidad e
Tobago. Até agora, temos visto urna imensa frente
contra o Brasil. Se o País ficar isolado, vejo imensas
dificuldades para a área externa.

Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem

V.Exa. a palavra.
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o SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação de hoje de manhã, infelizmente não se abriu
o painel eletrônico na votação do projeto sobre a lei
antidrogas.

Manifesto que meu voto seria contrário ao
projeto votado e lamento sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - A
Mesa registra o voto de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 
Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo
a palavra ao Deputado Nilson Mourão, do PT do Acre,
que disporá de 25 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, registro com o maior prazer a
presença em plenário do companheiro de partido
Fernando Laje, suplente de Deputado Federal, que
se encontra nas galerias, a tribuna de honra desta
Casa.• S.Sa. está em Brasília para participar de
grande evento do. Conselho Nacional do SEBRAE.
Caro amigo, sinta-se na Casa do povo. Na condição
de suplente de Deputado Federal, participa também
de todos esses processos.

Sr. Presidente, quero registrar com a maior
satisfação que esta Casa aprovou hoje pela manhã o
substitutivo do Relator a projeto de lei que tramita há
mais de 10 anos e cria o Sistema Nacional
Antidrogas. Como cristão católico, presenciei hoje
debate nesta Casa em que colegas da mesma fé
manifestararn preocupações no sentido de que o
parecer do Relator, Deputado Paulo Pimenta, poderia
abrir maior espaço para o consumo de drogas. A lei
aprovada nesta Casa honra as duas Casas do
Congresso Nacional.

O substitutivo do Deputado Paulo Pimenta foi
resultado de longo trabalho, de conversações, de
entendimentos e.de busca de informações em vários
setores da sociedade brasileira. Temos de enfrentar
esse problema.' Os usuários que, pelas mais
diferentes circunstâncias da vida, foram levados a
consumir drogas, não podem receber o mesmo
tratamento dispensado aos traficantes, aos
meliantes, aos criminosos. Para estes, sim, a lei pode
e deve ser, como está sendo agora, rigorosa.

Sr. Presidente, em muitos lares - e Deus
permita que não ocorra em todos -, mães e pais,
pessoas honradas, têm filhos consumidores de
drogas. Esse é um drama generalizado, vivido do Rio
de Janeiro ao Rio Grande do Sul, passando pelo meu

Estado do Acre e pelo Estado do Pará, da ilustre
Deputada Ann Pontes, que aqui se encontra.

Esta Casa encontrou a medida correta: para
aqueles que consomem, o tratamento; para os que
traficam, .os rigores da lei. Como cristão católico,
enfatizo que, neste período extraordinário, esta Casa
dotou o Paísde legislação sobre drogas à altura dos
problemas atuais.

Essa questão não pode ser tratada
exclusivamente sob o ângulo da repressão. Se
repressão, estrutura estatal e' policiais resolvessem,
não haveria consumidores nem tráfico de drogas nos
Estados Unidos, porque lá, apesar do vultoso
orçamento destinado à questão, a estrutura
burocrática não consegue acabar com o problema.

Ouço, com prazer, a. Deputada Ann Pontes.
A Sra. Ann Pontes - Nobre Deputado Nilson

Mourão, concordo com V.Exa.De fato, é preciso
diferenciar o consumidor do traficante: para este
último os rigores da lei. Esta Casa tem assumido
posturas inovadoras, que precisam ser divulgadas.
Fiquei sabendo que. nosso Presidente instituiu
Comissão Especial para analisara PEC do
ex-Senador Ademir Andrade sobre a perda da gleba
em que for constatada a exploração .do trabalho
escravo. Essa coragem é a caracteríslicaque esta
Casa tem para tratar de •assuntos· polêmicos,
principalmente dos que·· atingem··' diretamente as
pessoas, cujos interesses estamos aqui para
defender e representar. Que os nossos jovens e
adolescentes dependentes de droga sejam vistos
como pessoas que precisam de tratamento médico
diferenciado. Outro testemunho que posso dar é que,
no final do ano passado, estive noCAJE,onde
constatei que, entre' os adolescentes que lá estão
cumprindo penas socioeducatlvas, •há número
significante de dependentes químicos. .Eles .. não
deveriam estar lá. Deveriam estar recebendo o
tratamento médico-hospitalar necessário. Obrigada
pelo aparte. Parabéns pelo belo pronunciamento que
V.Exa. ora faz.

O SR. NILSON MOURÃO- Deputada Ann
Pontes, é com muita satisfação que incorporo O

brilhante aparte de VExa. ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a

honra de compor delegação de. .Parlamentares
brasileiros, liderados e coordenados pela ilustre
Deputada Maninha, do PT do Distrito Federal, em
missão oficial aos Estados Unidos e. aO México, para
debater acordos e tratados na areadelivre comércio.
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Na ocasião, tratamos do acordo de livre
comércio existente entre o Canadá, os Estados
Unidos e o México, conhecido como NAFTA. No
México, na cidade de Puebla, participamos da
reunião da ALCA, do Comitê de Negociações
Comerciais, de que participaram negociadores de 34
países, que debateram e discutiram a questão.

Na delegação, a Deputada Maninha estava na
condição de Relatora da Comissão Especial que
acompanha as negociações da ALCA, cujo
Presidente é o ilustre Deputado José Thomaz Nonô.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
Washington, nos Estados Unidos, conversamos, em
primeiro lugar, com 3 Deputados americanos e com 1
Senador, tivemos audiência no Banco Interamericano
de Desenvolvimento, na Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos e nos encontramos com um
grupo de empresários americanos de grandes
companhias que têm investimentos no Brasil.
Conversamos com os principais investidores
americanos, com o Embaixador Peter Allgeier e seus
principais assessores.

Sr. Presidente, pude constatar, no debate com
os negociadores e com os representantes
americanos, que o Governo americano tem a
convicção de que não existe saída para os países que
não o livre comércio e a celebração de grande
acordo. E isso pode ser realizado com todos os 34
países do continente, como podem ser feitos acordos
plurilaterais, que envolvam países de grupos
regionais. Certamente, os Estados Unidos ainda
querem fazer um jogo, pela extensão territorial e pelo
poder econômico que possuem, para sair mais
fortalecidos do processo.

Eu não diria que eles continuam com a postura
de para eles tudo e para os demais países nada. Eles
têm uma posição neoliberal, visualizam o processo
apenas como acordo comercial e buscam fazer
alguns acordos. Se alguém deseja fazer acordo
comercial, eles se sentam à mesa para negociar, ao
contrário da nossa posição, pois entendemos que o
acordo de livre comércio não envolve somente
parcerias comerciais. É um acordo completo, que
envolve cultura, autonomia, soberania e uma série de
outras questões.

Na audiência no Banco Interamericano de
Desenvolvimento, realizamos debate muito rico em
informações e detalhes. Os diretores compreendem o
processo de modo mais amplo, não dão importância
tão decisiva à ALCA, consideram-na importante como
instrumento de desenvolvimento de todo o
continente, mas crêem também que acordos

regionais e plurilaterais podem e devem ser
celebradcs e que os países podem e devem
encontrar outros caminhos. Eles compreendem o
processo de desenvolvimento de um país como um
carro emllovimento. Para o carro andar, ele precisa
de 4 rodas. A primeira roda é a do desenvolvimento
interno, o esforço que cada um pode fazer; a segunda
roda são os acordos regionais; a terceira roda seriam
os acordos com outros países, do continente ou não;
a última roda seria o grande acordo continental, que,
com o envolvimento de 34 países, pode ser um
grande instrumento de desenvolvimento das
Américas

Na cidade do México, a maior do mundo,
tivemos oportunidade de conversar com
Parlamentares mexicanos a respeito das regras do
NAFTA. ('ueríamos compreendê-Ias um pouco, para
poder trabalhar um conjunto de normas e um marco
regulatóri.) e não cometer os mesmos erros que
ocorreranl lá.

Perrluntamos a alguns empresanos e
Parlamentares mexicanos se eles haviam ganhado
ou perdíd:> com o acordo. Embora tenham algumas
críticas a) acordo comercial, reconhecem que ele
permitiu que a economia do México melhorasse. Eles
afirmaram que se com o NAFTA a situação não está
tão boa, Fior estaria sem ele.

OUÇ), com prazer, o ilustre Deputado Hamilton
Casara, mpresentante do Estado de Rondônia nesta
Casa.

O Sr. Hamilton Casara - Deputado Nilson
Mourão, '/.Exa. muito honra o Estado do Acre com
seu brilhante trabalho neste Parlamento. Gostaria de
parabenilá-Io por trazer com muita sabedoria a esta
Casa terna de tamanha importância. Produção,
mercados e acordos são assuntos muito importantes,
pois ninguém vive isolado. A população mundial
cresce cada vez mais. Precisamos de geração de
emprego, de circulação de riqueza, de aquecimento
da econollia seja na Amazônia, seja no País todo,
seja no continente, seja no planeta. V.Exa. diz com
muita pr)priedade que o marco regulatório é
fundamental. Precisamos aquecer a produção nos
aspectos primário, secundário e terciário do País,
gerar bens e serviços cada vez mais importantes,
para conquistar novos mercados, principalmente na
atual economia, em que se globalizam os acordos. A
relação do MERCOSUL e o marco regulatório
permitirão o amadurecimento do País e promoverão
acordos com outros continentes. O acordo será
benéfico do ponto de vista tanto da produção, quanto
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do aquecimento da economia nacional. Muito
obrigado pelo aparte

O SR. NILSON MOURÃO - Deputado Hamilton
Casara, sinto-me honrado com seu aparte e o
incorporo integralmente ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o ilustre Deputado Dr.
Ribamar Alves.

O Sr. Dr. Ribamar Alves - Deputado Nilson
Mourão, ao falar sobre a proposição que trata do
combate ao tráfico de drogas e sobre o problema da
ALCA, V.Exa. traz 2 temas importantes e imbricados.
Como um dos membros da Frente Parlamentar de
Negociação da ALCA, eu também deveria ter ido a
Puebla, mas, no mesmo período, acompanhei o
Ministro da Pesca a Angola. Como no Nordeste
costumamos dizer, o Brasil hoje tem um Presidente
"cabra macho, sim, senhor'. Não podemos
rebaixar-nos, porque "quem muito se abaixa, o fundo
aparece". E também não podemos usar um cobertor
curto, porque, "ao se cobrir a cabeça descobrem-se
os pés, cobrem-se os pés e descobre-se a cabeça". O
Governo Lula está sendo sábio. Não podemos
amedrontar-nos diante da imponência dos Estados
Unidos. Nós temos nossos valores e nossa
competência. Somos um povo honrado, laborioso e
inteligente. Portanto, temos capacidade de competir
no mercado. Somos um dos expoentes do mundo na
agricultura. Os Estados Unidos querem fechar as
barreiras comerciais agrícolas para nos jogar para a
Organização Mundial do Comércio, querem
empurrar-nos •.. os bens e serviços, porque são
detentores das maiores potências nessa área. E o
Brasil sabe que, se firmar pé, poderá chegar a um
contrato ou a· um acordo que vai beneficiar nosso
comércio e nossa população, gerando emprego e
renda. Este foi o primeiro ponto do seu discurso: no
momento em que o Brasil tiver emprego e renda,
menos drogas serão consumidas, porque os pais vão
poder sustentar· os filhos, as crianças vão poder
brincar nas escolas,. que serão mais decentes,
teremos oportunidade de oferecer lazer aos jovens,
para não ficarem jogados na rua e na marginalidade.
Portanto, Deputado Nilson Mourão, V.Exa. hoje
engrandece este Parlamento e nos traz 2 assuntos da
maior importância, que só fazem com que nos
sintamos honrados por poder compartilhar de sua
companhia.

O SR. NILSON MOURÃO - Agradeço a V.Exa.
o aparte, Deputado Dr. Ribamar Alves, e o incorporo
ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, o debate da Área de Livre
Comércio das Américas está aberto, porque estamos

cumprindo um cronograma. Este ano de 2004 é
dedicado à elaboração do marco regulatório; em
2005, os Parlamentos examinarão e aprovarão ou
não os acordos firmados pelo Executivo; e, em 2006,
eles deverão entrar em vigor.

Ao contrário de outros colegas e de setores da
imprensa que procuraram desqualificar a atuação da
delegação brasileira na reunião do Comitê de
Negociações Comerciais na cidade de Puebla, pude
perceber a firmeza dos negociadores do nosso País.
O chefe da delegação foi o Embaixador do Brasil no
México, e S.Exa.. debateu as questões com
propriedade e fundamento, naturalmente articulado
como MERCOSUL, nosso acordo comercial regional.

As questões foram expostas com propriedade,
levando-se em consideração a soberania dos nossos
países. Não se tem como objetivo melar a ALCA,
esvaziá-Ia ou querer colocar os Estados Unidos no
canto da parede, como se não tivéssemos nada a
negociar.

A delegação brasileira, com determinação e
sabedoria, pôde negociar 130% da pauta em Puebla,
que agora está encaminhada. Houveproblemas em 2
itens, nos quais o Brasil apresenta melhores
condições e maiores exigências para discutir
questões relacionadas. com as .• tarifas e com as
compras governamentais. Essas 2 questões
precisam ser vistas com muito cuidado. A delegação
brasileira está sendo conduzida por negociadores do
Itamaraty e está articulada no MERCOSUL, com
muita seriedade, considerando a soberania do País.

Ouço, com prazer, o élparte do Deputado Assis
Miguel do Couto, do Paraná.

O Sr. Assis Miguel do Couto - Deputado
Nilson Mourão, quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento e pela missão cumprida por V.Exa.,
pela Deputada Maninha e pelos demais
componentes da delegação brasileira que esteve em
Puebla. Registro o orgUlho que os brasileiros estão
sentindo pela política .internacional adotada pelo
Governo Lula e pelo trabalho desempenhado por sua
delegação nessa missão. No caso da relação política
internacional e econômica do nosso País, realmente
estamos reerguendoa auto-estima do povo
brasileiro, particularmente em relação à ALCA.
Apesar de haver controvérsias de esquerda, de
não-esquerda, de direita, de haver demasiada
ideologia no trato do tema ALCA, nosso Governo tem
demonstrado autoridade, determinação e decisão.
Por intermédio do ltamaraty, temos mostrado ao
Brasil e ao mundo que é possível uma nação erguer a
cabeça e negociar com autoridade· e determinação.
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Sempre tive a posição de que não se deve ver a ALCA
apenas como um debate ideológico ou nela ingressar
apenas absorvendo determinações de grandes
nações, tampouco discordo dos que pensam que não
se deve discuti-Ia. É preciso fazer o que faz o
Governo do Presidente Lula: discutir a ALCA de
acordo com o que sabemos ser possível ganhar e não
apenas, como historicamente tem ocorrido,
pensando no que se pode perder. Por essa razão,
parabenizo não só o Governo brasileiro, mas também
a delegação que esteve em Puebla. Também
parabenizo V.Exa. pelo seu pronunciamento. Os
milhões de brasileiros que o acompanham, com
certeza, se sentirão cada vez mais orgulhosos do
Governo que têm e da Nação onde vivem. Muito
obrigado, Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO- Agradeço a V.Exa.,
Deputado Assis Miguel do Couto, o aparte e o
incorporo ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, tive oportunidade de dizer em
todas as audiências das quais participamos nos
Estados Unidos. em Puebla e na cidade do México
que a ALCA deve ser baseada em alguns princípios,
como, por exemplo, a cooperação. Não podemos
aceitar a lógica de que uns ganham e outros perdem,
pois temos economias diferenciadas, umas mais
fortes, outras mais fracas, mas todos devem ganhar.

Temos de nos basear na lógica de que a ALCA
tem de ser um instrumento de desenvolvimento e que
devemos enfrentar as questões sociais. Não
podemos ter diante de nós acordos comerciais frios,
que ignorem milhões e milhões de seres humanos em
nosso continente, que precisam de políticas para
enfrentar o problema social.

Sr. Presidente, para minha surpresa, a questão
ambiental não foi incluída na agenda da ALCA. Aliás,
eu disse ao nosso embaixador e à delegação
brasileira que a questão ambiental tem, sim, de fazer
parte da agenda da ALCA.

Para finalizar, quero parabenizar a ilustre
Deputada Maninha, do Distrito Federal, que tomou
posse como Presidenta da Confederação
Parlamentar das Américas durante o ano de 2004.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 

Nobre Deputado Nilson Mourão, é uma satisfação
saber que Deputados da grandeza de V.Exa. e da
Deputada Maninha estão acompanhando
negociação tão importante para o Brasil. Tenho
certeza de que precisamos entrar na ALCA, desde
que os interesses da Nação sejam respeitados e

aceitos. Certamente, o Congresso Nacional não se
calará enquanto não chegarmos a bom termo nessa
questão.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Ann Pontes,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

A SRA. ANN PONTES (PMDB-PA. Como Lider.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, uma denúncia feita repetidas vezes
por produtores locais ganhou espaço na mídia
nacional na última semana: a castanha-do-pará, que
já foi um dos principais itens da economia extrativista
do Pará, corre o risco de desaparecer. O contrabando
do produto é uma das causas dessa ameaça.

O Brasil, que há 50 anos conquistou o primeiro
lugar mundial na exportação do produto,
recentemente, viu essa colocação passar para a
Bolívia, um país territoria!mente bem menor que o
nosso e que triplicou o comércio da castanha in
natura COm a União Européia, Estados Unidos e Ásia.

Segundo a Associação dos Exportadores de
Castanha do Brasil, a saída ilegal do produto das
florestas brasileiras, rumo à Bolívia, é a grande
responsável pela nova colocação conquistada por
aquele país no mercado internacional.

Só no ano de 2003, calcula-se que cerca de 16
mil toneladas de castanha-do-pará saíram
ilegalmente do Brasil, gerando um prejuízo
equivalente a 20 milhões de dólares.

O contrabando acabou tornando a castanha,
dita boliviana, mais barata no mercado internacional,
fazendo com que os nossos produtores fiquem com o
prejuízo e tornando inevitáveis as demissões
daqueles que trabalham com o produto.

Além disso. enquanto a Bolívia recebe
incentivos internacionais para a produção da
castanha, os nossos produtores são obrigados a
arcar com altos impostos que variam entre 14% a
30% sobre o preço de cada hectolitro cio produto.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, em 2003, a Bolívia
importou cerca de 240 toneladas de castanha
brasileira. No entanto, por via ilegal. estima-se que
saíram do País cerca de 16 mil toneladas, ou seja.
quase 70 vezes mais que por via legal.

A importação, segundo os produtores
brasileiros, seria apenas uma forma de lavar o
produto contrabandeado.

O resultado desse descontrole das nossas
fronteiras tem sido desastroso. Das 16 exportadoras
que existiam no Pará, Amazonas e Acre, apenas 7
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ainda remanescem. E, não menos grave, vanos
hectares de floresta nativa onde existiam castanhais
têm sido derrubados.

É sabido que os contrabandistas entram no
Brasil pela BR-317, na fronteira do Acre com a
Bolívia, e pela BR-409, que faz fronteira· com
Rondônia.

Sem a fiscalização devida, não apenas
corremos o risco de continuar tendo prejuízo na
exportação da castanha como também nossa fauna e
flora continuarão à mercê de aventureiros.

Há quem diga que o grande inimigo dos
castanhais da Amazônia não são os contrabandistas,
tampouco uma praga à qual a espécie está sujeita, a
aflatoxina, mas, sim, algumas políticas públicas
adotadas pelo Poder Público nas últimas décadas:
em 1969, a abertura da Rodovia PA-70, atual
BR-222; em 1972, a abertura da Transamazânica e,
em 1976, a abertura da PA-150.

APA-150, por exemplo, cortou ao meio a região
que abrigava a maior concentração de castanhais do
território paraense e teve as suas margens tomadas
por colonos e fazendeiros que, inadvertidamente,
espalharam rastros de queimadas e desmatamentos
sem precedentes. A região ficou conhecida como
Cemitério das Castanheiras.

O golpe final veio em 1997, quando uma
portaria do IBAMA tornou legal a venda das
castanheiras que haviam sido carbonizadas nas
queimadas da PA-150, com o intuito de limpar o dito
cemitério. É claro que, sem a .devida fiscalização,
quem tinha castanheiras nas florestas nativas,
queimadas ou não, fez a festa.

Por conta dessa longa história, Sr. Presidente, e
mais recentemente pela invasão descontrolada das
nossas fronteiras, nossos castanhais, que já foram
símbolo do Pará, correm o risco de desaparecer.

Urge uma fiscalização mais efetiva das nossas
fronteiras. As autoridades brasileiras precisam estar
atentas à proteção da nossa floresta e dos nossos
ProdLltoS. O contrabando não pode ser um elemento
a mais a causar desemprego no nosso País.

Sr. Presidente, quero anunciar que estou dando
entrada a 2 requerimentos de informação pertinentes
a este assunto, um ao Ministro da. Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e outro ao Ministro da
Justiça, solicitando informações sobre as medidas
que esses Ministérios estão tomando para conter o
contrabando~

Para finalizar, peço que este pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil e no
Jornal da Câmara.

Muito obrigada.

O SR.· PRESIDENTE .(Bernardo Ariston) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pastor
Amarildo, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PSC. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
querido Deputado Bernardo Ariston, do Rio de
Janeiro, o ex-Governador do Tocantins, Siqueira
Campos, começou a defender a idéia de criação do
Estado por volta do ano de 1970. O Estado foi criado
na Constituinte de 1988 e instalado em 1º de janeiro
de 1989.

Fomos para a Capital provisória, Miracema do
Tocantins, e nO dia 20 de maio de 1989 foi lançada a
Pedra Fundamental da cidade de Palmas que,digo
eu, é a cidade planejada mais bonita do País.

O Estado foi trabalhado com muito equilíbrio.
Mudamos os 3 Poderes para· Palmas no dia 1º de
janeiro de 1990.

Durante os anos em que· Siqueira Campos
esteve no comando do Estado, ele teve o especial
cuidado de reservar para Tocantins algo fenomenal:
água tratada em 100% do Município. Isso não existe
em nenhum Município brasileiro.

Temos lá, Sr. Presidente, 75% das vias do
Município asfaltadas. Palmas é hoje chamada Cidade
das Luzes.

Temos, com muita alegria, a satisfação de dizer
que a área da saúde não é das melhores, mas
também não é das piores do País.

Quanto à educação, Sr. Presidente, Tocantins é
diferente de todo o País. Todos os alunos do Estado
estão em sala de aula. Temos colégio fechado por
falta de alunos.

É inédito o trabalhO que os Governos têm feito
na Capital Palmas e em todo o Estado do Tocantins.
O nosso Governo construiu também mais de 4 mil
quilômetros de. rodovias pavimentadas em todo o
Estado. Interligou Municípios, construiu pontes,
diferente da que liga a cidade do Rio de Janeiro a
Niterói, que tem 13.900rnetros de extensão, mas com
8 mil metros. Fez um lago. lindo contando com a
parceria público-privada. .Construiu a Usina Luis
Eduardo Magalhães, que provocou a formação de um
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lago de 155 quilômetros de extensão por 8
quilômetros de largura. No Estado, há tantas coisas
lindas, como o Projeto Orla, não mais bonito do que
Copacabana, Leblon ou Tijuca, mas semelhante.
Existe praia artificial, com areia coada. Coisa de
Primeiro Mundo.

Apesar de tão qualificados serviços prestados à
Capital e ao Estado, nesta semana, fomos
surpreendidos com um presente de grego. O Ministro
da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, quer construir na
nossa cidade um presídio de segurança máxima.

Comunicamos à Casa, ao Brasil, a Palmas e ao
Tocantins que, ontem, enviamos ao Sr. Ministro uma
carta, assinada por todos os Parlamentares do
Tocantins, repudiando a ação e pedindo a
reconsideração da decisão de construir tal presídio
naquele Estado.

Era o que tinha a dizer.

O SA. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
a palavra, pela ordem, o Deputado Costa Ferreira.

O SA. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito o
ensejo para declarar apoio à Proposta de Emenda à
Constituição nº 438, de 2001, cognominada de PEC
Antitrabalho Escravo, aprovada ontem na Comissão
de Constituição e Justiça e Redação.

Em tramitação há mais de 2 anos, esperamos
transformá-Ia em lei com brevidade de tempo, a fim
de atender ao clamor de trabalhadores explorados
por contratantes inescrupulosos. De acordo com o
texto aprovado, a propriedade utilizada na prática de
trabalho escravo deve sofrer imediata
desapropriação e destinação à reforma agrária. Outro
ponto relevante e justo é estabelecer os colonos, alvo
da exploração, como prioritários na destinação da
propriedade. Os bens confiscados também podem
incorporar o patrimônio dos colonos escravizados.

O Brasil é um País continental composto por
diversas regiões de difícil acesso, preferencialmente
usados pelos famigerados escravistas. Mesmo
fazendas periféricas a cidades têm sido flagradas
nessa prática.

O Ministério do Trabalho e Emprego estima algo
em torno de 200 mil o número de trabalhadores
desempenhando seu labor em regime de
semi-escravidão, ou escravidão plena, ou em regime

de traballO informal, insalubre, sem remuneração
legal, que caracterizam modelos de escravidão.

Por~ção dos fiscais do trabalho, no ano de 2003
foram libE rtos da escravidão 4.932 trabalhadores em
todo o Pé.iS. Vê-se que muito está por ser feito para
suprimir é prática da escravidão no Brasil.

Entutanto, para atingirmos esse objetivo, é
necessári:> que medidas complementares sejam
tomadas. Concomitantemente à estruturação
legislativa, aumentar o contingente de fiscais do
trabalho I'! propiciar que desempenhem sua missão
em segur3.nça, é imprescindível. Disponibilizar uma
linha telefônica nacional gratuita e fácil de decorar,
sincronizê.da com as forças repressoras, para o
registro d~ denúncias, tem peso notório no combate
ao trabal'lo escravo e a outras formas de crime
similares

Combater o trabalho escravo é resgatar a
dignidade do homem simples, é devolver-lhe a
cidadania roubada. E esta Casa não só não se furta a
essa responsabilidade, como age para atingir tal
objetivo.

Muito obrigado.

O Si~. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
a palavra pela ordem, o Deputado Dr. Hélio.

O Si=l. DA. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão d::> orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamen;ares, gostaria de me associar à família do
dentista::lávio Ferreira Sant'Ana em sua dor e
sofrimento pelo assassinato desse jovem, ocorrido
em São Paulo, com suspeita de que tenha sofrido
discrimin~.çào racial. Da mesma forma, associo-me à
família d(, jovem Leandro Mantovani, assassinado
numa tentativa de seqüestro, na cidade de
Hortolândia, vizinha de Campinas, a terceira daquela
região em índice de homicídios.

Quero propor a esta Casa que analise a
possibilidade de apreciar e aprovar o Estatuto da
Igualdade Racial. É preciso combatertoda e qualquer
forma de exploração e discriminação das minorias
sociais e raciais deste País.

Tarr.bém sugiro à Comissão de Direitos
Humanos que convide para uma audiência pública o
Sr. Jonéi:; Sant'Ana, pai de Flávio, e outros
representantes da sociedade que vêm lutando contra
a discriminação racial no Brasil.

Muito obrigado.
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o SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. eSrs. Deputados, Lula promete
ajuda às vítimas das enchentes.

Voltamos a esta tribuna para registrar as
providências do Governo Federal em relação aos
danos causados pelas fortes chuvas caídas em todo
País. Segundo relatório do Ministério da Integração
Nacional, O Estado de Pernambuco foi o mais
atingido de todos, com vários trechos de rodovias
federais, estaduais e municipais destruídos, centenas
de pequenos açudes e barragens rompidos, mais de
mil casas destruídas, milhares de pessoas
desabrigadas, além de grandes prejuízos causados
aos agricultores,. principalmente aos fruticultores do
submédio São Francisco.

Sr. Presidente, os prejuízos causados às
malhas rodoviárias. federais atingem mais de 88
milhões de· reais. As 8 mil casas destruídas e 140 mil
trincadas em todo o País carecem de 150 milhões
para ser recuperadas. O Governo do Presidente Lula
já assumiu o compromisso de recuperar todas elas.

Recebemos da Diretoria do Distrito de Irrigação
de Petrolina, levantamento· que mostra prejuízo
superar a 30 milhões de reais só nos projetos de
irrigação Nilo Coelho e Maria Tereza, sem contar as
perdas causada aos pequenos produtores desses
projetos.

Estivemos reunidos ontem com os Ministros dos
Transportes e da Integração Nacional, os quais
prometeram total apoio às vítimas dessas enchentes.

Estaremos durante a próxima semana visitando
áreas agricultáveis e cooperativas agrícolas de
Portugal, para onde levaremos as experiências do
setor agrícola brasileiro, assim como procuraremos
trazer as técnicas portuguesas para o Brasil.

A comitiva é formada pelos Deputados Chico
Rodrigues,Léo Alcântara, Pedro Chaves e este
modesto agricultor sertanejo de Pernambuco.

Era o que .tinhaa dizer.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Severiano
Alves, do PDrda Bahia. S.Exa. dispõe de até 25
minutos.

o SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, telespectadores da TV Câmara e
ouvintes da Rádio Câmara, falarei inicialmente sobre
a avaliação do ensino superior no Brasil para, em
seguida, tecer considerações sobre sua qualidade e
expansão.

Em 1995, uma medida provisória extinguiu o
Conselho Federal de Educação; outra, criou o
Conselho Nacional de Educação.• Naquela época,
denunciava-se que o Conselho Federal de Educação
era um balcão de negócios, o que motivou o entáo
Presidente FernandoHenríqueCardoso a extingui-lo.

Há quem diga que, em uma caminhada
matutina, ocorreu ao ex-Ministro Pélulo Renato de
Souza a idéia de avaliar a qualidade do ensino no
Brasil. Para evitar maiores discussões, poís o tema
exigia pressa, S.Exa. resolveu embutir, na medida
provisória que tratava da criaç.ão do Conselho
Nacional de Educação, dispositivo sobre a avaliação
da qualidade do ensino superior no Brasil.

Pois bem, a avaliação proposta por S.Exa. está
prevista na Medida Provisória938, de 1995, de 16 de
março do mesmo ano. Diz ela em seuart. 3º:

"Art. 3º O Ministério da Educação é do Desporto
fará realizar exame de avaliação dos conhecimentos
adquiridos pelos alunos das últimás séries dos cursos
de graduação das· instituições de ensino •superior':

Então, .a avaliaçâobaseava-$e somente em
uma prova a ser aplicada ao aluno.

Na condição· ele Presidente da Comissão de
Educação - da qual V.Exa., Sr.Presidente Costa
Ferreira, era membro titular ,...., apresentei, em nome
do PDT, uma emenda global aoprojeto de conversão
que transformava a aljaliação emalgo institucional. O
nobre Relator acolheu 90~o da minha emenda global,
que também alterava a estruturado Conselho.
Portanto, para nOSSa satisfação. - minha e .do meu
partido -, foi aceita pelo Relator da medida provisória
a proposta de que a avaliaçã,o passasse a ser
institucional. O textoquepropusemnome do PDr foi
acatado por S.Exa e até hoje está vigendo a
avaliação institucional.

Aprova está na Lei nº9.131, de24 de novembro
de 1995, que cria o novo Conselho e prevê que a
avaliação seja institucional, conforme transcrito no
seu art. 3º:

·~rt. 3º Com vistas ao dispositivo na letra 'e' do
§2ºdoart. 9ºda Lei nº 4.024, deJ961, com a redação
dada pela presente lei, o Ministério da Educação e do
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Desporto fará realizar avaliações periódicas das
instituições e dos cursos de nível superior, fazendo
uso de procedimentos e critérios abrangentes dos
diversos fatores que determinam a qualidade e a
eficiência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão".

A avaliação pretendida pelo então Ministro da
Educação era muito perigosa e injusta, pois o
conhecimento do aluno não era suficiente para
avaliar a instituição de ensino. Era preciso também
avaliar o acervo da biblioteca, os professores e a
estrutura da escola.

O Sr. Oro Hélio- V.Exa. me concede um aparte,
nobre Deputado Severiano Alves?

O SR. SEVERIANO ALVES - Concedo um
aparte ao nobre Deputado Dr. Hélio, nosso Líder no
PDT.

O Sr. Oro Hélio - Deputado Severiano Alves,
em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela data de
hoje, quando completa mais um ano de vida. Faço
este registro para que todos saibam que hoje é o dia
do seu aniversário. O nome deV.Exa. já está ligado à
questão do ensino. Além do mais, o PDT tem, como
uma das suas prioridades, a educação. V.Exa.
marcou sua trajetória na educação quando permitiu a
importante modificação para a avaliação institucional,
em vez das avaliações isoladas que nada significam
sem que se observe o todo. Tenho certeza de que,
em seu pronunciamento nesta tarde, também fará
avaliação muito clara da expansão desenfreada, feita
de forma inadequada, do ensino privado no País,
além da pouca oportunidade que a educação pública,
particularmente a de 3º grau, dá ao ensino noturno.
As vagas do período noturno estão muito aquém das
necessidades dos alunos, que gostariam de
freqüentar universidades ou faculdades isoladas. A
ausência de incentivo à consolidação de mais vagas
para o ensino noturno serve como estímulo ao
desenvolvimento de centenas de escolas privadas
que muitas vezes não passam de caça-níqueis, com
precária qualidade de ensino oferecido
especialmente às famílias de pouca renda. A
avaliação de V.Exa. certamente apontará para a
necessidade de mais cursos noturnos nas nossas
faculdades e universidades públicas. E esperamos
que ofereçam cursos de primeira classe, de primeira
categoria, e não simplesmente cursos de verão.
Parabéns pelo seu posicionamento em prol da
educação brasileira.

O SR. SEVERIANO ALVES - Agradeço a
V.Exa. pelo aparte, Deputado Dr. Hélio, Líder do meu
partido.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mário
Heringer, de Minas Gerais.

O Sr. Mário Heringer - Amigo Severiano, às
vezes, a sorte privilegia a competência, o que no seu
caso é notório: foi sorteado para se pronunciar no
Grande Expediente exatamente no dia de seu
aniversário. V.Exa. é o mais novo sexagenário da
Casa. Conhecemos sua competência na área de
educação e estamos aqui para reverenciá-lo e
parabenizá-lo. Sabemos que a proposta da avaliação
institucional partiu de V.Exa., que carrega a bandeira
do nosso partido com bastante intensidade e
garantia. Parabéns pelo seu aniversário e pela sua
postura.

O SR. SEVERIANO ALVES - Agradeço aos
Deputados Dr. Hélio e Mário Heringer. Certamente,
incorporarei ao meu humilde pronunciamento as
intervenções de V.Exas.

Continuando, Sr. Presidente, temos hoje uma
avaliação institucional prevista na Lei nº 9.131, de
1995. E há outra proposta tramitando nesta Casa
com referência à mesma avaliação, constante da
Medida Provisória nº 147, de 2003, que V.Exa.,
Deputado que ora preside os trabalhos, já conhece.

Criticamos a forma, que nos tirou a
possibilidade de mais amplo debate, já que veio a
esta Casa por meio de medida provisória, cuja
discussão veio a plenário. Gostaríamos que essa
nova proposta de avaliação do ensino superior no
Brasil viesse a esta Casa sob forma de projeto de lei,
para possibilitar maior discussão, sobretudo na
Comissão de Educação, da qual fazemos parte.

Na proposta existente, há a previsão mas não
se obriga a União a avaliar sua educação superior por
meio de prova. E a proposta que veio por medida
provisória tem um avanço, porque cria um sistema de
avaliação que não tínhamos. Temos avaliação
periódica, por meio de prova, com um peso maior,
mas na verdade não se está fazendo a avaliação
institucional, como prevê a lei. Do contrário, as
bibliotecas, os laboratórios, o quadro docente, a
estrutura da escola seriam avaliados e também
teríamos conhecimento se a universidade estava
fazendo a pesquisa, a extensão e tudo mais. As
faculdades isoladas, que não são obrigadas a fazer
pesquisa nem extensão, poderiam também contribuir
na qualidade do ensino na medida em que
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apresentassem eficiência no seu corpo docente e na
sua estrutura. Infelizmente, não houve tal avaliação
institucional.

Essa medida provisória ainda está aqui, sem
discussão nem aprovação. A única diferença, repito,
é que ela cria um sistema de avaliação, diria que
amplia a lei que a prevê. Então, ela avança.

Ouço, com prazer, o Deputado Wagner Lago,
do Estado do Maranhão.

O Sr. Wagner Lago - Nobre Deputado
Severiano Alves, a Casa é testemunha da dedicação,
abnegação e até devoção com que V.Exa. trata o
tema da educação. V. Exa., que milita na Comissão de
Educação e Cultura, é um devotado lutador pela
causa até no dia em que aniversaria, pelo que o
cumprimento.

O SR. SEVERIANO ALVES - Muito obrigado.

O Sr, Wagner Lago - Devo dizer a V.Exa., um
lutador pela educação do País, com projeção
naCional, que sem educação não há nação
organizada. O Japão foi destruído na 2ª Grande
Guerra, procurou reorganizar-se por .intermédio da
disciplina e da educação. Hoje, é uma potência,
credora inclusive dos Estados Unidos. Isso se deve à
educação em grupo, ao modelo educacional japonês.
Ao concluir nossa breve intromissão no discurso de
V.Exa., ressalto que o Brasil tem que fazer séria
reflexão sobre esse tema. Não pode tratar o ensino
público como vem fazendo. A universidade pública
está sendo tratada como algo de segunda categoria,
enquanto - V.Exa. é testemunha - a universidade
particular transformou-se quase em comércio.
Enquanto os reitores das universidades públicas vêm
de pires na mão apelar para os Deputados um
pedaço de suas emendas individuais e de bancada,
grande parie dos reitores das escolas particulares
andam de jato. Quando V.Exa. se dedica por inteiro à
educação, de forma abnegada, está-se dedicando ao
País. Só podemos tirá-lo da situação de
subdesenvolvimento e exclusão social com
educação. Parabéns duplo a V.Exa., pela data de
hoje e pelo belo discurso, com que esse ilustre
representante da Bahia brinda hoje a Nação, na luta
que sempre empreendeu em favor da educação do
País, sobretudoapública.

O SR. SEVERIANO ALVES - Obrigado,
Deputado Wagner Lago. Tenho a honra de incorporar
o aparte de V.Exa. ao meu discurso.

Sr. Presidente, em relação à proposta da nova
avaliação, que cria um sistema,amplia-seumpouco
mais a questão da avaliação institucional, porque a
sociedade brasileira também vai poder participar por
intermédio das suas entidades. O Poder Público
também vai participar dessa avaliação, que seguirá
critérios mais rigorosos, acredito eu. Vamos levar em
conta a estrutura da escola, o nível acadêmico do
corpo docente, os laboratórios, as bibliotecas. Estou
torcendo. Só lamento que a proposta tenha sido
encaminhada por medida provisória, e não por
projeto de lei. Faço a crítica construtiva.

O Sr. Dr. RibamarAlv~s -V.Exa. me permite
um aparte?

O SR. SEVERIANO ALVES - Concedo um
aparte ao Deputado Dr. Ribamar Alves, que, embora
tenha o meu sobrenome, não é meu parente - eu
gostaria que fosse. S.Exa. é do Maranhão, mesma
terra do Deputado Costa Ferreira, que no momento
preside esta sessão.

O Sr. Dr. Ribamar Alves - Deputado Severiano
Alves, pedi o aparte somente para avalizar o que
V.Exa. está dizendo. Dou o meu testemunho de que,
quando a medida provisória chegou a esta Casa, fui
até o Líder do meU partido, o PSB, pedir que fosse
feita uma troca e cedida a V.Exa. a relatoria - pelo
rodízio, coube a relatoria ao PSB.

O SR. SEVERIANO ALVES - Éverdade.

O Sr. Dr. Ribamar Alves - Eu era sabedor do
seu empenho, do seu projeto, da sua vontade de ver
a universidade pública decente e· a universidade
privada exercendo seU papel com. dinamismo e
dignidade. Infelizmente meu pedido não pôde ser
atendido. Não houve acordo. O PSB não abriu a mão
da relatoria e designou Relator o Deputado DI.
Evilásio. DeputadoSeveriano Alves, participei da
reunião da Comissão de Educação que recebeu o
Ministro da Educação, Tarso Genro. Ouvi. o
depoimento do novo Ministro $obre a avaliação das
universidades brasileiras. Fui Relator da CPI dos
Planos de Saúde. Um dos noSsos questionamentos
era este:.de que valia a avaliação? As faculdades de
Medicina proliferam no País - são 127hoje~, mas a
maioria éde péssima qualidade, não só as privadas,
também algumas públicas. Deputado Severiano
Alves, aproveito esse aparte para parabenizá-lo pelo
seu aniversário. Apesar do sobrenome Alves, como
disse V.Exa., nós não somos parentes, apenas
vizinhos de frente de gabinete, No decorrer do ano

I II
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que passou, conquistamos a amizade um do outro.
Espero que ela se fortaleça cada dia mais e que a
Bahia continue sendo berço de bons e sérios'
políticos! Apesar dos pesares e das tradições, V.Exa.
está aqui para mostrar que a Bahia tem algo de bom
para doar ao Brasil. Parabéns pelo seu aniversário!
Fica o abraço do Maranhão a esse baiano
maravilhoso que é V.Exa.

O SR. SEVERIANO ALVES - Deputado Dr.
Ribamar Alves, sei que V. Exa. se empenhou bastante
para que eu fosse designado Relator da Medida
Provisória ng 147. Mas a relatoria está em boas mãos
com o Deputado Dr. Evilásio.

Sr. Presidente, nos poucos minutos que me
restam, eu gostaria de falar sobre a proposta de
reforma universitária.

O art. 207 da Constituição Federal estabelece
que as universidades gozam de autonomia
didático-científica. administrativa e de gestão
financeira, que é diferente de autonomia financeira.
Durante os quase 10 anos em que estou nesta Casa,
tentou-se fazer uma reforma universitária, mas nunca
se conseguiu. As universidades nunca tiveram
disciplinamento jurídico capaz de lhes dar autonomia
financeira.

Acho que todos os Governos descumpriram o
art. 212 da Constituição Federal, que vincula recursos
financeiros do Ministério da Educação. Devem ser
aplicados nunca menos de 18% da receita resultante
de impostos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, entretanto nunca se gastou esse montante,
Sr. Presidente. Além da Educação, só a Saúde tem
recursos vinculados.

Se a lei fosse cumprida, não seria preciso fazer
a reforma. Por que criar um fundo de apoio à
educação fundamental, se mais simples seria
obedecer à Constituição Federal? Criamos o fundo
porque o Constituinte de 1988 entendeu que a
educação fundamental era prioritária, mas
universalizou esse ensino deixando de lado a
educação infantil e a educação de segundo grau.
Hoje não existe oferta de vagas na educação infantil.
Os Prefeitos alegam falta de dinheiro, mas oferecem
vagas para a educação fundamental, são obrigados.
Corno não são obrigados a manter creches, dizem
que não o fazem porque não há dinheiro. Só
atendemos a um terço da carência de vagas no
ensino infantil, Sr. Presidente.

Voltando à reforma universitária, quero lembrar
que o ersino superior privado cresceu num nível
assustador, e cresceu motivado pela inibição da
oferta de lagas em universidades públicas, federais,
estaduais. e municipais. Talvez a reforma resolva
essa qUEstão. Em 1995, só 1 milhão e 650 mil
brasileiro:; estavam matriculados no ensino superior,
o que representava 1% da sociedade, enquanto a
Argentina - eu já disse isto várias vezes - tem mais
de 4% do~ seus nacionais matriculados; Cuba, 11%;
e Estado< Unidos, 12%.

De 1995 para cá, crescemos de forma
assustadora. São hoje mais de 3,5 milhões os
brasileiros matriculados em universidades, porém,
mais de Cois terços deles em instituições de ensino
parlicularés. O Governo não expande a oferta de
vagas aleJando falta de dinheiro. O setor privado viu
que o ne!;ócio era bom e investiu. Hoje, apenas 22%
das matr'culas no ensino superior estão na rede
pública. O número de matrículas dobrou, mas 78%
das vaga~; estão na rede particular.

CorrJo resolver o problema da exclusão? O que
fazer com aqueles que não passam no vestibular da
universidude pública nem podem pagar uma
instituiçã( particular?

Em 1995, eu quis discutir na Comissão de
Educaçãe a expansão das vagas do ensino superior
na rede J:.'articular, mediante convênio ou aquisição
de vagas. Eu não tiraria o caráter público do ensino.
Enquanto o custo de um aluno universitário em
escola pú)lica, segundo as estatísticas, gira em torno
de 1 mil e800 a 2 mil reais, na rede particular ele é de
600 reais, em média. Se não existe estrutura, por que
então o Governo não adquire vagas em instituições
particulams?

O GJVerno não pode alugar prédio público para
abrigar urna instituição? E por que não pode adquirir
vagas no setor privado e fiscalizar o ensino público?
Faz-se o vestibular na rede pública, contrata-se a
escola particular, os professores e faz-se a
fiscalização. Assim, não se perde nem a qualidade
nem se tira o caráter público. Esta é uma ousada e
boa proposta do Ministro da Educação na medida em
que se prr:ltende estatizar - palavra dele, que depois
mudou - vagas públicas da rede particular.

Sr. Presidente, faço parte, juntamente com o
Deputado Dr. Ribamar Alves e V.Exa., da Frente
Parlamentar em Defesa da Educação Pública.
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Isso é constitucional. Somos obrigados a
cumprir a Constituição Federal.

Peço a todos que discutam esta proposta com
seriedade. Vejo-a com bons olhos. Não resolveremos
o problema da exclusão .com criação de cotas raciais.
Estas seriam destinadas aos negros, mas e os
brancos miseráveis que são .excluídos, que não têm
acesso à escola particular ou a um ensino de boa
qualidade, ficariam fora dessas cotas?

Proponho que essa expansão seja feita não em
forma de cotas, mas por meio de um ensino de boa
qualidade e que todos tenham o mesmo direito,
conforme estabelece a Constituição Federal.

Todos temos que ser tratados com igualdade.

Sr. Presidente, peço desculpas por ter alongado
meu pronunciamento. Talvez o tenha feito levando
em conta a intimidade que tenho com V.Exa. e a sua
tolerância democrática, já que somos colegas desde
1995.

Peço aos companheiros que me perdoem pelo
avanço do horário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Costa Ferreira) - Antes
de conceder a palavra ao próximo orador, esta
Presidência, em nome do seu titular, João Paulo
Cunha, e de toda a Casa, parabeniza V. Exa. por este
grande dia em que comemora o seu natalício.

Durante o discurso do Sr. Severiano
Alves, o Sr. Bernardo Ariston, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Costa
Ferreira, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Costa Ferreira) - Dando
continuidade ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao Deputado Dr. Ribamar Alves, do PSB do
Maranhão.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, muito me honra
assomar à tribuna esta noite e vê-lo na presidência
dos trabalhos da Casa, V.Exa. que é meu amigo
pessoal, meu conterrâneo e que tem o mesmo
sobrenome que eu: "Costa" - sou Costa Alves. O
Deputado Severiano Alves, que acabou de usar a
tribuna, também possui o mesmo sobrenome. O fato
de ter estado com o aniversariante Severiano Alves
para mim foi uma honra muito grande.

Sr. Presidente, no mês de junho do ano
passado fui surpreendido com uma notícia, quando o
Deputado João Paulo Cunha, em uma reunião do
Colégio de Líderes, anunciou que o Relator da CPI
que investigaria os planos de saúde seria o Deputado
Dr. Ribamar Alves, do PSB do Maranhão.

Causou-me surpresa porque não houve
ingerência de minhaparte, não colhi assinaturas, não
saí fazendo pedidos, nunca estive no gabinete do
Deputado João Paulo. Cunha para fazer nenhum
pedido pessoal. Ele pediu-me apenas uma coisa: "A
responsabilidade, Ribamar, é muito grande. Coloco
em tuas mãos essa responsabilidade". Eu disse aele
que não o decepcionaria.

Prometi que faríamos, desde a primeira reunião,
um relatório que fosse digno, que viesse a minorar os
males que há na Lei nº 9.656, a Lei dos Planos de
Saúde, que ainda se encontrava incompleta, haja
vista as 44 medidas provisórias emendadas.

Juntamente com o Presidente da Comissão
Parlamentar e Inquérito, Deputado Henrique
Fontana, e o autordo requerimento que instituiu a
CPI, fizemos uma parceria, um trabalho conjunto e
harmonioso, "jogando por música", como se diz no
futebol. E também fizemos uma grande gama de
amizades com os colegas que compunham a CPI.
Amizades que já existiam sefortalecerarn, e as novas
amizades foram para mim de grande importância.

Na votação tivemos 19 votos favoráveis e 2
contrários. Os contrários não se deram em função do
relatório, mas de problemas pessoais,· localizados,
mas em nada prejudicaram o relatório. Foram 6
meses de muita lida e muita luta. Houve várias
reuniões e audiências públicas. Estivemos em vários
Estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
São Paulo e Pernambuco.

Combinamos que agiríamos nessa CPI como
em uma consulta médica: primeiramente seriam
ouvidas as queixas. Ouvimos, então, os usuários,
ouvimos o Instituto de Defesa do Consumidor -IDEC,
o PROCON nacional e os estaduais. Procuramos
fazer alguns exames complernentares. Solicitamos
documentos para aprofundar as histórias que
chegavam as nossas mãos. Examinamos o doente.
Chamamos também as operadoras para ouvir delas o
que existia de bom e ruim, as queixas que tinham.
Trouxemos o Ministrb da Saúde, HumbertoGosta, o
Dr. Januário, então Presidente da ,l\gência Nacional
da Saúde. Fizemos um apanhado, fizemos uma
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anamnese e, por fim, fizemos um diagnóstico e uma
proposta de terapêutica.

Na proposta terapêutica, Sr. Presidente, nobres
colegas, de comum acordo fiz uma relatoria
democrática. Abri espaço a todos os companheiros
da CPI, sem exceção, para que me dessem por
escrito as modificações que julgavam necessárias à
lei. Na maioria das vezes, trabalhamos juntos. Certa
vez eu e o Deputado Mário Heringer, do PDT de
Minas Gerais, ficamos uma manhã inteira no meu
gabinete, quando S. Exa. trouxe umas 30
modificações. Sentamos e analisamos uma por uma.
Discutíamos os pontos de discordância e
chegávamos a um consenso.

O mesmo fizemos, eu e os Deputados Jamil
Murad, Arlindo Chinaglia, Antonio Carlos Biscaia,
Saraiva Felipe, Max Rosenmann, Sebastião Madeira,
João Castelo; enfim, com todos os Parlamentares.
Fizemos isso porque achávamos que a democracia e
o diálogo ainda são a melhor forma de se conviver.
Duas cabeças pensantes, se são inteligentes, valem
mais do que uma. E no caso éramos 25 membros na
CPI, que valiam muito mais.

Levamos o relatório para ser lido na Comissão.
Lido o relatório, abri espaço para. que todos
pudessem ainda opinar ~ uma coisa não vista nesta
Casa. Geralmente o Relator faz o relatório, depois
não quer saber a opinião de ninguém, e o envia para
votação. Lá, ganha-se ou perde-se. E eu ainda
concedi o tempo de 48 horas para receber novas
opiniões. Modificamos. No dia da votação, dei outra
chance para que houvesse novas mudanças. E
houve várias outras mudanças.

Dentre as mudanças que houve, gostaria de
destacar alguns avanços. Nós instituímos a
assistência farmacêutica - o projeto vai começar a
tramitar a partir da próxima semana, quando
começará a nova Legislatura. Na lei anterior, havia a
assistência hospitalar, a laboratorial, a odontológica,
mas não a farmacêutica.

Estamos colocando sob o manto da lei
instituições de direito público ou privado, municipais
ou estaduais, que prestam serviço à saúde. Esses
institutos não são fiscalizados pela Lei nº 9.656, mas
a partir da CPI eles passarão a ser. Será dado poder à
ANS para fiscalizar os planos coletivos, pois até então
a Agência só podia fiscalizar os planos individuais; os
coletivos, não.

Implementar campanhas educativas de
promoção social e adotar procedimentos necessários
à prevenção de doenças.

Objetivar a redução de 24 para 18 meses do
prazo de carência para doenças preexistentes e
proibir a prática do agravo. Atualmente, quem tiver
doença preexistente e quiser ter cobertura, tem de
pagar ao plano de saúde um agravo que varia de 2 a 3
mil reais por mês, o que é um absurdo.

Tentamos fazer com que a variação fosse de
apenas 100% da primeira à última faixa. Infelizmente
não foi possível, porque a maioria dos nossos pares
votaram contra e derrubaram a proposta, de minha
autoria e do Deputado Henrique Fontana.

Introduzimos a contratualidade na relação entre
operadoras e prestadoras de serviço, por meio de
emenda do Deputado Mário Heringer. Proibimos, de
forma definitiva, a exigência do cheque de caução,
obrigando as operadoras a manterem plantão
permanente para concessão ou negação de senha
para atendimento.

Fizemos mais de 40 modificações na lei.
Tentamos mudá-Ia para que, além do usuário, o
prestador tambémfosse beneficiado. pois atualmente
ele simplesmente é um intermediário entre o usuário
e as operadoras e sofre as mazelas que elas lhes
impõem, haja vista que, sem reajuste há 9 anos, os
valores da tabela estão defasados, motivo pelo qual
greves estouram por todo o Brasil. Ninguém quer
mais receber esse valor aviltante por uma consulta.

Definimos que, sempre que a ANS autorizar
reajustes às operadoras de serviço de saúde, seja
repassado o aumento ao prestador, uma vez que na
planilha que as operadoras enviam à ANS está
também embutido o custo da prestação de serviço.

Fizemos muito, porém, não tocamos em um
ponto. Apenas fizemos recomendações. A fim de que
houvesse abrangência da lei, elaboramos um projeto
de indicação para que a Agência Nacional de Saúde
fizesse com que a migração dos planos regidos pela
Lei nº 9.656 para os novos fosse feita de forma que
não se fechassem as operadoras, necessárias para
gerenciamento dos planos, não se prejudicasse os
usuários, uma vez que não poderiam haver abusos
nos aumentos. Ou seja, o usuário de um plano
anterior à lei tem cobertura limitada pelo contrato,
mas, se mudar de plano, terá aumento acima de sua
capacidade de pagamento. Então, que não haja esse
abuso. Dessa forma, estaríamos também evitando a
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concentração e o congestionamento de ações na
Justiça, porque esse é um direito consagrado do
cidadão, como bem diz o Dr. Luiz Fux, Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, que está inclusive acima
da lei. O cidadão tem prioridade. Por exemplo, se
estiver na UTI e o contrato não cobrir essa
modalidade, a operadora tem obrigação - nem o juiz
vai mandar interromper o tratamento - de
conceder-lhe o benefíoioda internação.

Sr. Presidente, Deputado Severiano Alves,
V.Exa. ainda há pouco falou sobre a medida
provisória de avaliação do ensino superior. O
Governo Federal enviou a esta Casa a MP nº 148,
que trata da migração dos planos de saúde. E, de
forma democrática, resolveu criar um rodízio. Coube
à relatoria dessa matéria, ao PFL, que designou o
Deputado Dr.. Pinotti, ilustre professor da Escola
Paulista de Medicina, grande amigo, companheiro e
Parlamentar. S.Exa.participou nos últimos dias de
trabalho e deu enorme contribuição à CPI.

Acontece, Sr. Presidente, nobres colegas, que
corre um boato pelos corredores da Casa de que o
Deputado Dr. Pinotti estaria propenso, por meio
dessa medida provisória que dá poderes à ANS de
criar oritérios que facilitem a migração dos planos
antigos para a nova Lei nº 9.656, a modificar toda a
lei, inciusive passando por cima da CPI.

Será uma honra ouvir a maviosa voz de
pregador importante e imponente do Deputado Costa
Ferreira e levá-Ia a todos oS rincões maranhense.

Concedo o aparte a V.Exa. Deputado.
O Sr. Costa Ferre.ira - Muito obrigado,

Deputado Dr. Ribamar Alves. V.Exa., desde que
chegou a este Parlamento, tem sido verdadeiro
arauto dos anseios dopava de nossa terra. O
trabalho que V.Exa. vem empreendendo é muito
dinâmico e temos observado com satisfação que
procura atender às aspirações eaos desejos do povo
brasileiro. Como Relator dessa CPI, V.Exa. teve
oportunidade de investigar denúncias e indicar o
caminho aos planos de saúde para melhor atenderem
a seus usuários, o que às vezes não vem
aconteoendo. Mas, como médico, o colega está
inteirado do assunto e vem dando valiosa
contribuição ao País. Não podemos, de maneira
nenhuma, deixar de dizer, alto e bom som, a todo o
Brasilque o Deputado Dr. Ribamar Alves, médico do
Maranhão, tem-se destacado em prol daqueles que
representa. V.Exa. tem exercido este mandato com
altruísmo e dignidade e é objeto de admiração por

parte de todos os brasileiros, especialmente os
maranhenses. V.Exa. está no caminho certo,
continue assim. Tem nosso apoio para aprimorar as
leis em benefíciO do nosso. povo, que vive
amargurado, sofrendo por falta de. legislação; que
V.Exa.lhe dê o amparo, a garantia de boa assistência
médica e vida digna, de acordo com a Constituição
Federal. Parabéns a V.Exa.

O SR. DR. RIBAMARALVES- Muito obrigado,
nobre Deputado Costa Ferreira. Incorporo suas
palavras ao meu pronunciamento.

Essa medida provisória não pode servir de
pretexto para profundas modificações na Lei nº
9.656, um contra-senso ao grande e brioso trabalho
da CPI. Todos os membros da CPI trabalharam árdua
e diuturnamente para diagnosticar e propor
modificações, algumas aqui enumeradas.

Acredito que o Dr. Pinotti, pela forma briosa
como se conduziu na vida acadêmica e como se tem
conduzido neste Parlamento.,.. um dos grandes
Deputados ~ e como pretenso candidato a Prefeito de
São Paulo, a maior cidadedaAméricaLatina, haverá
de perceber que a migração é um ponto importante e
que hoje temos à frente da ANS pessoa da mais
sublime competência e abnegação pela causa da
saúde, principalmente da pública, o Dr. Fausto, que
tem demonstrado no Conselho de Saúde, no
Ministério da Saúde e agora na ANS. sua grande
vocação por ver as coisas públicas funcionarem
decentemente.

Nãopodemos esquecer que os planos de saúde
existem pela falta. de ação pública. Se o. SUS, o
grande plano de saúde gue defendemos e que
sempre defendi em toda a minha vida, funcionasse,
não teríamos necessidade de. pagar plano· privado
para suprir nossas necessidades médicas.

Cito como exemplo o Maranhão. Aqui está o
nobre Deputado Wagner Lago, deBacabal, região do
Mearim, masque tem base política também em São
Luís, onde o Prefeito é do SeU partido e enfrenta as
maiores dificuldades Com relação a dinheiro. O
melhor doutor nos Municípios maranhenses é o "Dr.
Ambulância": os Prefeitos colocam os pacientes na
ambulância e os mandam para São Luís, ondevivem
jogados nos corredores do Socorrão 1, Socorrão 2,
Socorrão 3, porque não há estrutura hospitalar nas
cidades.

A pessoa quando quer marcaruma consulta,
chega às 3h ao hospital, e quando chega sua vez,
acabou a ficha. Aí ela enfrenta outra fila para marcar
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nova consulta, mais uma para pegar uma ficha para
marcar o exame e outra para pegar o resultado. E
quando recebe a receita, sai com ela na mão para
fazer abano, porque o chá não serve nem para matar
o calor na nossa terra.

É esse o quadro da saúde pública brasileira.
Precisamos fortalecer as instituições públicas, tanto
na área de educação quanto na de saúde, os 2 pilares
da maior importância para uma vida decente.

Concedo aparte ao nobre Deputado Wagner
Lago, meu amigo, companheiro durante muitos anos
no PMDB, a quem tive o prazer de dar meu voto, em
1982. Agora o vejo brioso novamente nesta Casa,
onde fez grande trabalho.

O Sr. Wagner Lago - Obrigado, nobre
Deputado. Continuamos juntos, porque somos
representantes do Maranhão e defendemos as
mesmas causas. Na hora em que V.Exa., médico
abnegado, homem de posições progressistas,
assoma à tribuna para denunciar os descaminhos da
saúde e da educação, está onde sempre esteve: na
defesa da educação e da saúde pública gratuita e de
qualidade. Não somos contra hospitais ou escolas e
universidades particulares, mas temos de dar
prioridade absoluta à saúde pública, causa por que
V.Exa. foi e é abnegado. Seja em Santa Inês,
Município que tem perspectiva de dirigir, seja nesta
Casa, representando o Maranhão, tem mostrado que
seu lado é um só: defesa da coisa pública. Somos
daquele time que não aceita o desmonte do Estado e
do serviço público, na saude, na educação ou em
outras atividades em que deve estar presente. Não
concordamos com essa estória de privatizá-lo, de
tirar suas mãos do que é seu dever, sua obrigação,
sua responsabilidade social: gerir e dar os grandes
passos em direção a um bom atendimento em saude
e educação, pilares que sustentam qualquer país,
comO bem disse V.Exa. Parabéns, nobre Deputado
Dr. Ribamar Alves, pelo brilhante discurso que faz e
pela atuação de representante maranhense no
Congresso Nacional!

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Muito obrigado,
nobre Deputado Wagner Lago. Incorporo seu aparte
ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou
defensor do relatório da CPI dos Planos de Saúde
não apenas por ter sido o Relator, mas por ter sido a
pessoa que conseguiu, em nome de todos, colher as
propostas e colocar nele as modificações que os 24

membros da Comissão propusemos para a modificar
alei.

Defündo que a Medida Provisória nº 148, hoje
sob a reletoria do Deputado Dr. Pinotti, se atenha ao
tema da nligração. Não podemos aceitar que também
venha pera e simplesmente seca, sem nenhum
critério. T,mos de ter avanços.

Na condição de Relator e de membro da CPI,
não poss<> aceitar que haja modificação naquilo que
discutimo; nas várias vezes em que estivemos
reunidos, Clara, pura e simplesmente, mudar toda a lei
em funçã·) de item que o Governo Federal propõe
para ajudar a Agência Nacional de Saúde; o
Ministério da Saúde, as operadoras, os institutos de
defesa de consumidor e a associação dos usuários a
não amortoar processos e a não prejudicar vidas.

Vide é vida, não há como tarifá-Ia. Por mais
humilde que seja o cidadão, sua vida é tudo o que tem
de bem. Perdê-Ia é perder tudo. Como dizia nosso
nobre Padre Antônio Vieira, nos sermões que
pregava na Igreja Santo Antônio do Maranhão, ao
perder a vida, perde-se também a esperança, o único
remédio que a natureza deixou para a cura de todos
os males.

Nob'e Sr. Presidente, estamos nesta Casa há 1
ano. Pretendemos continuar nosso trabalho diutUrno,
árduo e pmsente e colaborar com o Governo Federal,
com o Mhístro Humberto Costa, com o Dr. Fausto,
hoje à frelte da Agência Nacional de Saúde, e com
esta CaSE, para sermos merecedores da atenção de
toda a p)pulação brasileira, principalmente neste
momento de transição em que vivemos. Precisamos
melhorar ..~ qualidade de vida da nossa gente.

Muib obrigado.
O !;R. PRESIDENTE (Severiano Alves) 

Deputado Ribamar Alves, parabéns pelo discurso,
que troux., assunto importante. Todos temos certeza
de que V.Exa. fez exemplar trabalho na Relatoria da
CPI dos Planos de Saude.

Durante o discurso do Sr. Dr. Ribamar
A'ves, o Sr. Costa Ferreira, § 2 Q do art. 18
dJ Regimento Interno, deixa a cadeira da
wesidência, que é ocupada pelo Sr,
S9Veriano Alves, § 2º do art. 18 do
fiegimento Interno.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Severiano Alves) 
Apresentação de proposições

Os Senhores Deputados que tenham
proposições a apresentar queiram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS.:
Autor .~Propo~~._ Emltr:!.~ ~ .
Marcondes Gadelha PRC 131/2004 Altera o § 5" do art. 39 e o art. 243 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados.
Carlos Nader PL 2973/2004 Determina a redução de cinqüenta por cento no valor da

assinatura básica do Serviço Telefônico Fixo Comutado.
Reinaldo Betão INC 1720/2004 Sugere ao Ministro da Fazenda mudança no tratamento

tributário dispensado a móveis estofados ou elaborados
em metal.

João Alfredo Pl 2974/2004 Altera a Lei nQ 10.420, de 10 de abril de 2002, com a
redação dada pela Lei na 10.700, de 09 de julho de
2003, e .dá outra providências.

Érico Ribeiro RIC 1492/2004 Solicita informações ao Senhor Ministro da Fazenda
sobre as importações oriundas das Ilhas Cayman.

Alberto Goldman REQ 1559/2004 Requer a observância de disposição regimental e Legal.

Alberto Goldman RIC 1493/2004

Alberto Goldman RIC 1494J2004

Alberto Goldman AIC 1495/2004

Alberto Goldman RIC 1496/2004

Alberto Goldman AIC 1497J2004

Pastor Reinaldo PL 2975/2004

Eduardo Cunha PL 2976/2004

Eduardo Cunha PL 297712004

Almeida de Jesus PL 2978/2004

Luis Carlos Heinze REQ 1560/2004

Nelson Bornler PL 297912004

Solicita informações ao Sr. Ministro da Cultura sobre
Convênio nll 00112003, entre o Ministério da Cultura e a
União Nacional dos Estudantes, a Que se retere a
Ordem Bancária no valor R$600.000,OO (seiscentos mil
reais) paga em 18 de junho de 2003.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Cultura sobre
con1ratos de locação de veículos e número de veículos
próprios existentes no Ministério da Cultura.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Cultura sobre
relatórios de colabOradores eventuais do Ministério, que
receberam passagens e diárias no ano de 2003.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Cultura sobre
Convênios e Acordos de Cooperação Técnica assinados
entre este Ministério e a UNESCO • Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Soficitainformações ao Se Ministro da Cultura sobre
prestações de contas de suprimentos de fundos do ano
de 2003.
Dispõe sobre a suspensão temporária ou definitiva da
comercialização ou da produção de medicamentos por
parte das indústrias farmacêuticas.
Estabelece a proibição. de' propaganda de serviços
sexuais, de prostituição, de acompanhante e de tete
sexo nos meios da comunicação social não
especializados.
Cria a obrigatoriedade de realização de exames médicos
trimestrais para os atletas brasileiros a fim de verificar a
saúde, ~ cria a Comissão Esportiva de Prevenção e
Assistência de Acidentes Desportivos - CEPAAD.
Altera a Lei ng 8.036, de 11 de maio de 1990, "que
dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
edá oulras providências", para permitir a movimentação
do saldo da conta vinculada petos titulares de contas
atingidos por calamidade pública.
Requeiro nos termos do art. 104 caput do Regimento
Interno desta Casa Legislativa. a retirada do PL.Nll
174212003 de minha autoria.
Dispõe sobre a movimentação da conta vinculada do
trabalhador no FGTS para garantir financiamento
estudantil público de curso de ensino superior.
Sugere ao ExceientíssímoPresidente da Reeública que,
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Eduardo Valverde PLP 129/2004

José Carlos Aleluia RIC 1499/2004

José Carlos Aleluia RIC 1498/2004

Joaquim Francisco INC 172212004

Rle 1503/2004

RIC 1504/2004

PL 2980/2004

INC 172312004

Carlos Rle 1505/2004

Walter Feldman RIC 150012004
Antonio Carlos RIC 1501/2004
Mendes Thame

Renato Casagrande PDC 1116/2004

Ann Pontes

Antonio Carlos RIC 1502/2004
Mendes Thame

Ann Pontes

Eduardo Valverde

José
Machado

Inocêncio Oliveira

-:-'--------------~"""":""'--_._--._.__.~~~-----
Jesus em todas as viagens presidenciais e eventos

internacionais dos quais o Brasil participe, seja
obrigatório para a comitiva levar um exemplar da
Bandeira do Brasil, bem como a gravação oficial do Hino
Nacional.
Sugere ao Ministério do Esporte (ME) a promoção de
campanha nacional para incentivar a criação de praças
publicas equipadas com quadras poliesportivas em
municípios com população inferior a 30 mil habitantes,
para a prática de ações socioeducativas do Programa
Bolsa Escola.
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.
Solicita informações ao Ministro das Cidades.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Controladoria 
Geral da União sobre possíveis distorções e fraudes na
implementação do REFIS - Programa de Recuperação
Fiscal, estabelecido nas Leis nº 9.964, de 10 de abril de
2000, e nº 10.684, de 30 de maio de 2003.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre
possíveis distorções e fraudes na implementação do
REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, estabelecido
nas Leis n.º 9.964, de 10 de abril de 2000, e n.º 10.684,
de 30 de maio de 2003.
Solicita informações ao Ministro da Justiça, Dr. Márcio
Thomaz Bastos, sobre matérias veiculadas na mídia
sobre o contrabando da Castanha-do-Pará para a
Bolívia.
Solicita informações ao Ministro da Agricultura sobre as
medidas adotadas por aquele Ministério a fim de impedir
o contrabando da Castanha-do-Pará para a Bolívia.
Susta a aplicação da Decisão do CADE, referendada
pelo Voto Desconstituidor da operação de aquisição da
totalidade do capital social da Chocolates Garoto S/A
pela Nestlé Brasil Ltda - Ato de Concentração n°
08012.001697/2002-89.
Institui o Programa Nacional de Proteção aos
Defensores de Direitos Humanos e dá outras
providências.
Solicita informações ao Ministro das Cidades sobre a
aplicação de recursos do Orçamento Geral da União no
Estado de Sergipe.
Sugere ao Presidente da República a agilização das
providências necessárias à recuperação da infra-
estrutura pública danificada peras enchentes no
Nordeste.
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o SR. PRESIDENTE (Severiano Alves) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcondes
Gadelha, para uma Comunicação de Liderança,pelo
PTB. S.Exa. disporá de 6 minutos.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB-PB.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da cidade de
Sousa, .no alto sertão da Paraíba, vem uma proposta
original, criativa e eficaz para o enfrentamento da
fome endêmica no País.

Com o mote Doe 1% e seja um cidadão 100%, o
Prefeito Salomão Gadelha instaura o Programa de
Segurança Alimentar, que propõe acabar com a fome
em Sousa, tornando-a pioneira de importante ação.

A idéia é fazer com que a sociedade civil, os
órgãos públicos, as organizações
não-governamentais e as instituições privadas se
articulem e se envolvam com esse propósito.

O programa é auto-explicativo, as pessoas
serão convidadas a contribuir com 1% do seu salário,
que será revertido para a compra de alimentos, os
recursos serão administrados pelo Conselho de
Segurança Alimentar do Município e será solicitado
ao Ministério Publico o acompanhamento da
administração das quantias arrecadadas. As doações
serão depositadas em uma conta do Conselho, que já
foi criada e será •divulgada no lançamento da
campanha hoje à noite.

O Prefeito destacou que os funcionários de
órgãos públicos, servidores federais e trabalhadores
que tenham contracheque poderão autorizar o
desconto em folha de pagamento. Já os que não
recebem esse comprovante de crédito de salário
poderão fazer um depósito diretamente na conta do
programa.

Como foi dito, a prioridade do programa é
fornecer alimentos para as comunidades carentes,
principalmente aquelas que não recebem qualquer
tipo de ajuda do Governo Federal. A distribuição será
feita por 150 agentes do Programa Saúde da Família,
que irão fazer uma seleção do tipo de alimento que
será repassado a cada casa a partir do perfil de saúde
dos seus moradores.

Segundo o Prefeito Salomão Gadelha, o
programa não exclui nem compete com o Fome Zero,
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao contrário,
foi o próprio Presidente quem disse que o Fome Zero
só daria certo com o empenho da sociedade civil e
das Prefeituras. Pois é justamente essa sinergia que
se está buscando.

A Prefeitura de Sousa já distribuiu cestas
básicas, mas essa ação não tem sido suficiente para
resolVer o problema da fome. A cidade tem uma
população de 62 mil habitantes, dos quais pelo
menos 6.500 passam algum tipo de privação
alimentar ou carência nutricional.

O novo programa já conta com o apoio. da
Ordem dos Advogados .do Brasil, da Igre)ae do
SEBRAE, e a nossa esperança éde que o seu mode
lo possa ter alguma exemplaridadee venha a ser re
produzido em outras .I"egiões do Estado, ou quem
sabe, em outros Estados do Nordeste. Afinal, o pro
grama faz apelo não necessariamente àgenerosida
de pessoal, mas ao senso de responsabilidade social
que está embutido no.conceito de cidadania.

Além do mais, Sr. Presidente, acreditamos na
força das comUnidades locais, quando devidamente
motivadas.

Estamos vivendo uma era fastígio do
municipalismo em todo o País. Há confiança de que
as ações encetadas em nível local, com controle local
e com procedimentos padronizados também
localmente, são muito mais eficientes do que aquelas
programadas à distância.

Fica, portanto, o registro da iniciativa, com o
nosso louvor e a nossa expectativa de que em breve
também em outras áreas do País essa senha de
esperança seja repartida.

Doe 1% $ seja um cidadãol00%!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severiano Alves) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wagner Lago,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PP.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
WAGNER LAGO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Severiano Alves) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje à tarde, no Palácio do
Planalto, participei da entrega do PrêmiO Nacional de
Gestão Pública, instituído no início do ano passado e
que premia as boas experiências no serviço público.

O setor elétrico brasileiro foi muito bem
representado pela ELETRONORTE, que ganhou o
troféu PQGF (Prêmio Qualidade do Governo
Federal). A Delegacia Regional do Trabalho do Ceará
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e algumas unidades das Forças Armadas também
demostraram que é possível ter um Estado eficiente
com um serviço público correto e que atenda à
população brasileira.

Não tenho qualquer preconceito em afirmar que
o Estado é um instrumento importante; não um
Estado ausente e totalitário, mas presente e eficiente.
Sabemos que boa parte da população brasileira
ainda depende da eficiência do Estado, do posto de
saúde que funcione corretamente para atender numa
emergência o trabalhador urbano que sai de casa
muito cedo; da escolinha rural de ensino
fundamental, que precisa funcionar o ano todo para
que as crianças dos trabalhadores rurais possam ter
acesso à educação.

Aqueles que atendem esses cidadãos, os
servidores públicos, precisam trabalhar numa
estrutura organizada, com carreira definida, com todo
o apoio e estimulo, para bem servir à população
brasileira.

Sabemos da história do Estado brasileiro, que
sempre foi utilizado como instrumento não de pro
moção da ordem pública e da paz social, no interes
se de todos, mas apenas no de uma pequena par
cela da população, que dele se utilizava em benefí
cio de poucos. Os romances de Euclides da Cunha,
Aluísio de Azevedo e Machado de Assis citam um
Estado em que os senhores mandavam seus filhos
ocuparem os cargos a eles destinados, aquela reia
ção senhorial, paternalista, um tipo de Estado que o
mundo de hoje já não comporta.

Fico satisfeito pelo fato de a ELETRONORTE
- empresa para a qual trabalhei por 15 anos - ter
recebido esse prêmio de excelência e qualidade,
demonstrando que a empresa pública e o setor elé
trico do Brasil podem corresponder à demanda da
sociedade brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro
veito esta oportunidade para esclarecer aOs brasi
leiros, inclusive a alguns colegas Parlamentares,
qual foi a motivação do Governo Lula ao abrir va
gas para 41 mil funcionários no serviço público.
Considero .. no mínimo, equivocada a análise de al
guns Parlamentares, que insistem em afirmar que
há inchaço no funcionalismo público em nosso
País.

Encontrar argumentos para justificar estas
contratações, no entanto, não é tarefa da mais árduas
e requer apenas um boa dose de bom senso. Ao
longo de toda a década passada, promoveu-se

inúmeras demissões e remanejamentos, o que
causou dJfasagem de pessoal. Mesmo com novas
contrataçóes, ainda existem cargos vagos em
diversos setores - professores, fiscais, policiais,
pesquisadores, estatísticos, médicos peritos, entre
outros -, o que vem dificultando uma prestação de
serviços (e maior qualidade à população brasileira.

É importante que fique claro que o gasto com
estas con.ratações foi aprovado na Lei Orçamentária
de 2004 E não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que perrrite à União gastar até 50% da despesa
corrente :quida com pagamento de pessoal. Mesmo
com aSlovas contratações, os gastos não irão
ultrapassar 30% da receita do Governo. Em
contrapaf'ida, os cidadãos brasileiros poderão
desfrutar de uma serviço público mais bem
estruturara, especialmente em áreas estratégicas,
como, pé)r exemplo, segurança, educação e
fiscalizaçiJo.

Além disso, os novos concursos permitirão um
grande economia ao Governo, uma vez que os ser
vidores concursados irão substituir funcionários ter
ceirizadoE;. O aumento dos gastos federais com a
terceirização de funcionários, entre 1995 e 2002,
mostra o custo desta substituição. Nesse período o
gasto com locação de mão de obra subiu de 363 mi
lhões de "eais para 656 milhões de reais. Com con
sultorias contratadas, aumentou de 16,5 milhões de
reais para 129,7 milhões de reais. A terceirização,
além de dispendiosa para a União, é um processo
pouco transparente, Lima vez que o Governo não
controla o processo de seleção dos funcionários,
mas aperas o pagamento dos mesmos.

A promoção de concursos públicos por si só,
no entanb, não resolverá um problema mais grave
e crônico. que é a necessidade de que seja feita
uma refOlma administrativa na estrutura do serviço
público b·asileiro. Essa reforma está na pauta do
Governo Federal e pretende promover a implanta
ção de nevos princípios, modelos e técnicas de ges
tão capazes de inserir o Brasil e a administração pú
blica em um nova era.

VII - ENCERRAMENTO

O SI't PRESIDENTE (Severiano Alves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O HR. PRESiDENTE (Severiano Alves) 
Encerro E, sessão, convocando outra, para amanhã,
sexta-feira, dia 13, às 9 horas.
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AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETOS DE RESOLUÇÃO:

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Art. 216 § 1º, do Hegimento Interno da Câmara dos
Deputados)
Nº 110/03 (COMISSÃO ESPECIAL DE
DOCUMEN-TOS SIGILOSOS) - Dispõe sobre a
Comissão Especial de Documentos Sigilosos.
ÚLTlMA SESSÃO: 1-3-04
{Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04}
Nº 115/03 (MESA DIRETORA) - Altera os arts.
101,102,74 e82 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)
Nº 116/03 (MESA DIRETORA) - Altera o Parágrafo
Único do art. 87 do Regimento Interno;
transformando-o em §10, e acrescenta os §§ 2º e 3º
ao mesmo artigo.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1~3-04)

Nº 117/03 (MESA DIRETORA) - Modifica os arts. 7º
e 188 do Regimento Interno, estabelecendo a
obrigatoriedade de votação pelo sistema eletrônico
para. escolha dos membros da Mesa Diretora, e
demais eleições.
ÚLTlMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)
Nº 118/03 {MESA DIRETORA} - Altera os arts. 26 e
32 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
{Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04}
Nº 119/03 {MESA DIRETORA} - Altera o art. 105 do
Regimento Interno, institui novas regras para
arquivamento de proposições.
ÚLTIMA SESSÃO: 1"3c04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)

N!? 120/03 (MESA DIRETORA) - Altera os arts. 66 e
88 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04

'11~D1!'1'

(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)
Nº 121/03 (MESA DIRETORA) - Altera os artigos
68,72 e 84 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por' Ato da Presidência até
1-3-04)
Nº 122/03 (MESA DIRETORA} - Altera os arts. 57 e
129 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por. Ato da Presidência até
1-3-04)
Nº 123/03 {MESA DIRETORA} - Altera o art.. 44 do
Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
{Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04}
Nº 124/03 (MESA DIRETORA) - Modifica os arts
17, 34, 139, 146, 189, 197, 201 e 202, do
Regimento Interno, limitando a criação de
Comissões Especiais e estabelece novo rito para
tramitação das Propostas de Emenda
Constitucional.
ÚLTIMA SESSÃO: 1·3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)
Nº 125/03 (MESA DIRETORA) - Altera a alínea "g"
do art. 24 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)

Nº 126/03 {MESA DIRETORA} - Altera os artigos
153, 154, 155, 156,157 e 52 do Regimento Interno
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)

Nº 127/03 (MESA DIRETORA) - Altera os arts. 50 e
255 do Regimento Interno.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-3-04
(Prazo prorrogado por Ato da Presidência até
1-3-04)

li-RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com ART. 132, § 2º
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1º

lillllllll:
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
Nº 3.247/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Itaipava de
Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 453-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Cultural
Felizburguense de Radiodifusão a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Felizburgo, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 536/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Itaipu de
Marília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Marília, Estado de São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 544/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Vale Teles Pires de
Comunicação - AVATEPIC a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sinop, Estado do Mato
Grosso.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 656/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação
Educacional Dom Pedro Felipak para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Wenceslau Braz, Estado do
Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 661/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Sistema 103 de

Rádios Uda. Para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Descanso, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 669/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Empresa de
Comunicação do Triângulo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 693/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Riviera Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 701/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada de
Ouirinópolis Uda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ouirinópolis, Estado de Goiás.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 718/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade
Monte Alegre Uda. para· explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 741/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Princesinha
do Norte Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Miracema,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 748/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão
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Bandeirantes Uda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 752/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão
Record SA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

N2 768/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Capanema
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Capanema, Estado
do Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO

ÚLTIMASESSÃO: 16-2-04

N2 773/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Difusora de
Itacoatiara Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itacoatiara, Estado do Amazonas.
DECURSO: 4~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

N2 777/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) -- Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Musical FM de Itaguaí Uda para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 778/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada de
Rialma Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Rialma,
Estado de Goiás.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 779/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Constelação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora

em freqüência modulada, na cidade de Guarabira,
Estado da Paraíba.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 780103 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga! concessão à Rádio o Guri AM Uda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Balneário Camboriú, Estado de
Santa datarina.
DECURSO:4~SESSÃO
ÚLTIM4sESSÃO: 16-2-04

Nº 782/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)- Aprova0 ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Laguna', Sociedade Uda. para explorar serviço de
radiodiflflsão sonora em onda média, na cidade de
Laguna; Estado de Santa Catarina.
DECUR~O: 4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 786/pa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Liberal FM
Stéreo .Uda - ME pa.ra explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4~ SESSÃO
ÚLTIMAlSESSÃO: 16-2-04

Nº 792/1;)3 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni~ação e Informática) - Aprova o ato que
renova a. permissão outorgada à Rádio Som de
Gurupi t.tda para eXplorar serviço de radiodifusão
sonora ',em freqüência· modulada, na cidade de
Gurupi, ~stado do Tocantins.
DECUR$O: 4ª SESSÃO
ÚLTIMAISESSÃO:16-2-04

Nº 795/q3 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni~açãoe Informática) - Aprova o ato que
renova <li permissão outorgada à Rádio "Fátima
FM" de pruz Alta Uda. para explorar serviço de
radiodifLjsão sonora em freqüência modulada, na
cidade c!le Cruz Alta, Estado do Rio grande do
Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 16-2-04

N2 808/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a', concessão outorgada à Rádio Poema de



05994 Sexta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU--ADOS Fevereiro de 2004

Pitanga Uda para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pitanga, Esta
do do Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 840/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Cultura FM Radio
difusão Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Mon
te Alto, Estado de São Paulo.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 860/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Rádio Comunitária de Itaitu
ba, a executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itaituba,
Estado do Pará.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 861/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Radiodifusão Sul
matogrossense Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Poxoréo, Estado do Mato Gros
so.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 873/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Bela Vista
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Bela Vista, Estado do
Mato Grosso do Sul.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 876/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Chopínzinho
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Chopinzinho, Estado
do Paraná.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 894/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Terra de
Montes Claros Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Mon
tes Clarm., Estado de Minas Gerais.
DECURS'J: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA !,ESSÃO: 16-2-04

Nº 915/0:~ (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicilção e Informática) - Aprova o. ato que
renova a permissão outorgada à Emissoras Diário
da Região Uda., para explorar serviço de radiodifu
são sono'a em freqüência modulada, na cidade de
Mirassol, Estado de São Paulo.
DECURS:): 4ª SESSÃO
ÚLTIMA 8ESSÃO: 16-2-04

Nº 929/0:1 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a. concessão outorgada à Rádio Litoral de
Cascavel Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora e-n onda média, na cidade de Cascavel,
Estado d0 Ceará.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-04

Nº 1.0191<)3 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunic~ção e Informática) - Aprova o ato que
outorga ('ermissão à Santa Bárbara Radiodifusão
Uda. par~J. explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqli:3ncia modulada, na cidade de Ilhabela,
Estado dE São Pauio.
DECURS): 4ª SESSÃO
ÚLTIMA !;ESSÃO: 16-2-04

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIi':NTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004

Dia 13, 6ª-feira

10:00 MCRONI TORGAN (PFL- CE)
10:25 VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)
10:50 RENALDO BETÃO (PL - RJ)
11 :15 ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
11 :40 MUSSA DEMES (PFL - PI)
12:05 KÁ--IA ABREU (PFL - TO)
12:30 OS/ALDO COELHO (PFL - PE)
12:55 JA~!IIL MURAD (PCdoB - SP)
13:20 GE ~ALDO THADEU (PPS - MG)



I - Relatório

11 - Voto do Relator

A proposta em exame, oriunda do Senado Fe
deral, visa a ampliar a abrangência do art. 243 da
Constituição Federal, para incluir a hipótese de explo
ração de trabalho escravo como causa de expropria
ção sumária de terra, prevendo, ainda, o confisco dos
bens apreendidos em decorrência da exploração des
se tipo de trabalho.

À proposição foram apensadas outras cinco
propostas em tramitação na Casa, a saber:

PEC nº 232/95, do Deputado PAULO ROCHA,
que, no mesmo sentido, ao modificar a redação do
art. 243 da Constituição Federal, insere o trabalho es
cravo como causa de expropriação;

PEC nº 159/99, do Deputado ADÃO PRETTO,
que altera o art. 243, neste caso, para inserir a cul
tura de plantas transgênicas como causa de expro
priação;

PEC nº 21/99, do Deputado MARÇAL FILHO,
que modifica o art. 243, a fim de inserira hipótese de
trabalho escravo comO causa de expropriação;

PEC nº 189/99, do PODER EXECUTIVO, para
dispor que serão causa de expropriação, não apenas
as plantas psicotrópicas, mas também as que se
prestem,. de qualquer modo, para o tráfico ilícito de
entorpecentes;

PEC nº 300/00, do Deputado ROBERTO
PESSOA, que altera a redação do parágrafo único do
art. 243, prevendo que os bens apreendidos em de
corrência do tráfico de entorpecentes poderão ser re
vertidos em benefício de instituições de utilidade pú
blica que, efetivamente, trabalhem para o bem~estar

social.
Cumpre, assim, a esta Comissão de Constitui

ção e Justiça e de Redação apreciar a matéria, à luz
do disposto no art. 60 da Lei Máxima e do art. 202 do
Regimento Interno.

É o relatório.

No que tange à constitucionalidade formal, nada
há a obstar ao prosseguimento das propostas. Eis
que todos os pressupostos de admissibilidade encon
tram-se cabalmente atendidos, quais sejam, não há

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 14
minutos.)

COMISSÕES

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 438-A, DE 2001

(Do Senado Federal)
PEC 57/99

OFíCIO N!! 1.422103 (SF)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 228-A, DE 2004, QUE

"ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE .EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
228/04 - do Poder Executivo - que "altera o Siste
ma Tributário Nacional e dáoutras providências."
RELATOR: Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-04
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 438, DE 2001

1- COMISSÕES TEMPORÁRIAS (Apensadas: PECs ns. 232/95; 159/99;
21/99; 189/99 e 300/00)

Dá nova redação ao art. 243 da
Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade desta, e
das de n!ls 21/99, 159/99, 189/99,232195 e
300/00, apensadas (relator: Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação. Apense-se a
esta a PEC 232/95 e apensadas.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade de Mara
caju Ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Maracaju, Estado do Mato Grosso
do Sul; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
Gonzaga Patriota).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 617-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 2.574/2002
MSC 648/2002
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situação de excepcionalidade democrática; o número 111- Parecer da Comissão

de assinaturas de cada proposição é suficiente; em A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
nenhuma delas se verifica tendência a abolir a forma dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
federativa do Estado; o voto direito, secreto, universal unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
e periódico; a separação dos Poderes; tampouco Emenda à Constituição nº 438/2001 e das de nºs
atingem direitos e garantias individuais. 21/1999, 159/1999, 189/1999, 232/1995 300/2000,

Quanto à constitucionalidade material, também, apensadas, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
não vislumbro qualquer impedimento, de vez que são tado Luiz Eduardo Greenhalgh.
louváveis os objetivos e encontram plena acolhida em Estiveram presentes os Senhores Deputados:
nosso ordenamento magno. Juíza Denise Frossard - Vice-Presidente no

De fato, o artigo 243 da Constituição Federal de exercício da Presidência, Luiz Eduardo Greenhalgh
1988 prescreve que as glebas de qualquer região do Presidente, Alceu Collares, Alexandre Cardoso, Aloy-
País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas sio Nunes Ferreira, André de Paula, Antonio Carlos
psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e es- Biscaia, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio
pecificamente destinadas ao assentamento de colonos, Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos-
para o cultivo de produtos alimentícios e medicamento- ta. Colbert Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira,
sos. sem qualquer indenização ao proprietário e sem Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar-
prejuízo de outras sanções previstas em lei. tins, João Campos, João Paulo Gomes da Silva, José

Das cinco propostas apresentadas, quatro pre- Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
tendem acrescentar, ao lado da cultura ilegal de plan- Roberto Arruda, Júlio Delgado, Jurandir Baia, Marcelo
tas psicotrópicas, o trabalho escravo, a cultura de Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendon-
plantas transgênicas e a cultura de plantas que, em- ça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo
bora legais, prestam-se, de qualquer modo, para o Magalhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Rob-
tráfico ilícito de entorpecentes. son Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda,

À luz da nossa Carta Maior de 1988, o conceito Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Wagner Lago,
de propriedade rural não é absoluto e sim relativo, de- Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
vendo, nos termos constitucionalmente prescritos, Anivaldo Vale, Átila Lira, Cleonâncio Fonseca, Coriola-
obedecer a sua função social. no Sales, João Alfredo, José Pimentel, Luiz Couto, Ma

nato, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.
Sala da Comissão, 11 de fevereiro de 2004. 

Deputada Juíza Denise Frossard, Presidente em
exercício.

De fato, nos termos do art 186 da Constituição
Federal de 1988, a função social de propriedade ru
ral é cumprida quando atende, simultaneamente,
segundo critérios e graus de exigência estabeleci
dos em lei, aos requisitos de (i) aproveitamento raci
onal e adequado; (ii) utilização adequada dos recur
sos naturais disponiveis e preservação do meio am
biente; (iii) observância das disposições que regu
lam as relações de trabalho; e (iv) exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos traba
lhadores.

Logo, especialmente no que se refere ao traba
lho escravo em nosso País, apesar de já estarmos no
século XXI e vivermos num Estado Democrático de
Direito, é inadmissível suportar a existência desse ilí
cito à luz de regras jurídicas que preservam as rela
ções de trabalho e o bem-estar do trabalhador.

Finalmente, manifesto meu voto pela
ADMISSIBILIDADE das Propostas de Emenda à
Constituição ns. 438/01; 232/95; 159/99; 21/99;
189/99 e 300/00.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.



ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuiçãesque lhe confere
o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, VALERIa DA SILVA, ocupante de cargo da
Categoria FuncionaldeTécnico Legislativo - atribui
ção Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial,
Padrão 30, ponto nº 2.091, da função comissionada
de Chefe da Seção de Policiamento, Fcc05, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exer
cia na Coordenação de Segurança Legislativa, da Di
retoria-Geral, a partir de Iº.dejaneiro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

11 - Voto do Relator

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 10 de julho de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 29 de setembro de 1997, a conces
são outorgada à Rádio Cidade de Maracaju Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Maracaju, Estado do Mato Grosso do Sul.

De competêncíaconclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi
apreciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o
Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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Apreciação: Proposição Sujeita à legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 617,
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 - de 2003.
CCJR) Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004. ~

Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 617/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Eduardo
Paes - Vice-Presidente, Alc.eu Collares, Alexandre
Cardoso, Aloysio Nunes. Ferreira, André de Paula,
Antonio Carlos. Biscaia, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Bispo Rodrigues, .Bosco Costa,
Colbert Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Mentor,José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Ricardo Fiuza,
Roberto Magalhâes, Robson Tuma, Rubinelli,Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Wagner
Lago, .Wilson Santiago, •• Wilson Santos, Colombo,
Custódio Mattos, Dilceu Sperafico, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Ivan Hanzolin, Jair Bolsonaro,
Jairo Carneiro, N1anato, Mauro Beneyides, Odílio Bal
binotti, Paulo Afonso.ePaulo Rocha.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Publicação do Parecer da COmissão de Consti~

tuição e Justiça e de Redação

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende. aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais
formais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas,· conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n' 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
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o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, ALCY NELSON DA SILVA JUNIOR, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 29, ponto nº 5,920, para exercer, a
partir de 05 de janeiro do corrente ano, na Coordena
ção de Segurança Orgânica, do Departamento de Po
lícia Legislativa, a função comissionada de Supervi
sor de Policiamento dos Estacionamentos, FC-05, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
da pela Resolução nº 18, de 18 de dezembro de 2003.

RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, ALENCAR GARCIA DOS SANTOS, ocupante
de cargo da Categoria Funciona! de Técnico
Legislativo - atribuição Agente de Polícia Legislativa,
Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 3.421, para
exercer, a partir de 1º de janeiro do corrente ano, na
Coordenação de Polícia Judiciária, do Departamento
de Polícia Legislativa, a função comissionada de
Chefe da Seção de Inteligência, FC-05, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pela
Resolução nº 18, de 18 de dezembro de 2003.

RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, ALESSANDRO DOS REIS VALE, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 29, ponto nº 6.055, para exercer, a
partir de 1º de janeiro do corrente ano, na
Coordenação de Polícia Judiciária, do Departamento
de Polícia Legislativa, a função comissionada de
Chefe da Seção de Cartório, FC-05, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pela
Resolução nº 18, de 18 de dezembro de 2003.

RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, CARLOS ALBERTO DA SILVA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Agente de Policia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 30, ponto nº 4.069, para exercer, a
partir de 1º de janeiro do corrente ano, na Coorde
nação de Operações Especiais, do Departamento
de Polícia Legislativa, a função comissionada de
Supervisor de Controle de Multidões, FC-05, do Qu
adro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada
pelo Resolução nº 18, de 18 de dezembro de 2003.

RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 la Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, CARLOS EUGENIO MENDES DE MORAIS
JUNIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Agente de Policia
Legislativa, Classe Especial, Padrão 29, ponto nº
5.498, para exercer, a partir de 05 de janeiro do
corrente ano, na Coordenação de Segurança
Orgânica. do Departamento de Polícia Legislativa, a
função comissionada de Chefe da Seção de
Emergências Policiais, FC-05, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criada pela Resolução nº
18, de 18 de dezembro de 2003.

RE~OLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, CL)\UDlO DE OLIVEIRA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especi
al, Padrão 30, ponto nº 3.408, para exercer, a partir
de 1º de janeiro do corrente ano, na Coordenação
de Segurmça Orgânica, do Departamento de Polí
cia Legisbtiva, a função comissionada de Chefe da
Seção de Policiamento Noturno Turma "8", FC-05,
do Quadr) de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transform lda pela Resolução nº 18, de 18 de de
zembro d" 2003,

RES.OLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, DIFiK-SANDRO LAMSTER, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão SO, ponto nº 5.503, para exercer, a
partir de 05 de janeiro do corrente ano, na Coordena
ção de Segurança Orgânica, do Departamento de Po
lícia Legislativa, a função comissionada Chefe da Se
ção de V'gilância Eletrônica, FC-05, do Quadro de
Pessoal oa Câmara dos Deputados, criada pela Re
solução n) 18, de 18 de dezembro de 2003.

RES.OLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 ·la Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, ELjETE PEREIRA DA SILVA, ocupante de
cargo da '::ategoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
Especial, Padrão 30, ponto nº 5.555, para exercer, a
partir de 1º de janeiro do corrente ano, na
Coordenação de Polícia Judiciária, do Departamento
de Polícia Legislativa, a função comissionada de
Chefe da Seção de Expedição e Arquivo, FC-05, do
Quadro .cíe Pessoal da Câmara dos Deputados,
criada pea Resolução nº 18, de 18 de dezembro de
2003.



RESOLVE· designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4de novembro de
1992, SEBASTIÃO SERGIO DA FONSECA, .ocu
pante de cargo da Gategoria. Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Agente de PolíCia Legislati-
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RESOLVE designar por acesso, na forma do ar- vo - atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
tigo 13 da Resolução n~ 21, de 4 de novembro de Especial, Padrão 30, ponto n~ 3.739, para exercer, a
1992, ELlZEU DO VALE SANTOS, ocupante de car- partir de 1~ de janeiro do corrente ano, na Coordena-
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - ção de Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia
atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe Legislativa, a função comissionada de Chefe do Ser-
Especial, Padrão 30, ponto nº 3.778, para exercer, a viço de Atividades Policiais, FC-06, do Quadro de
partir de 1º de janeiro do corrente ano, na Coordena- Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada
ção de Apoio Logístico, do Departamento de polícia pela Resolução nº 18, de 18 de dezembro de 2003n.
Legislativa, a função comissionada de Chefe da Se- RESOLVE designar por acesso, na forma do ar-
ção de Controle e Cadastramento de Veículos, tigo 13 da Resolução nº 21 ,de 4 de novembro de
FC-oS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu- 1992, MARCELO GUE:DESDE REZENDE, ocupante
tados, criada pelaResolução nº 18, de 18 de dezem- de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati-
bro de 2003. vo- atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe

RESOLVE designar por acesso, na forma do Especial, Padrão. 30,ponto nº S.S32, para exercer, a
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de partir de OS dejaneiro do corrente ano, na Coordena-
1992, GERALDO FRANKLlN DA SILVA, ocupante çãodeSegurançaOrgânica,doDepartamentodePo-
de cargo da Categoria Funcional de Técnico lícia Legislativa, a função comissionada de Supervi-
Legislativo -atribuição Agente de Polícia Legislativa, sor de Policiamento das Áreas Residenciais, FC-OS,
Classe Especial,· Padrão. 30, ponto nº 3.416, para do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
exercer, a partir de 1º de janeiro do corrente ano, na criada pela Resolução nº 18, de18 de dezembro de
Coordenação de . Operações Especiais, a função 2003.
comissionada de. Supervisor de Segurança de RESOLVE designar pOr acesso, na forma do ar-
Dignitários> e Testemunhas, FC-OS, do Quadro de tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
Pessoal. da Câmara dos Deputados,. criada pela 1992, PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Resoluçãonº 18,de 18 de dezembro de 2003. TOMASSINI, ocupante de cargo da Categoria Funci-

RESOLVEdesignar por acesso, na forma do ar- onal de Técnico Legisla.tivo - atribuição Agente de
tigo 13 daResoluçãonº21, de 4 de novembro de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 30, ponto
1992, IVALDOMARQUES FONTENELE, ocupante nº 4.437, para exercer, a partir cje 1~ dejaneiro do cor-
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati- rente ano, na Coordenação de Segurança Orgânica,
vo - atribuiçãoAgente de Polícia Legislativa, Classe do Departamento de Polícia Legislativa, a função co-
Especial,. Padrão 30, ponto n~ 3.693, para exercer, a missionada de Chefe da Seção de· Policiamento No-
partir de 05 de janeiro do corrente. ano, no Departa- turno da Turma A, FC-OS, do Quadro de Pessoal da
mento de Polícia Legislativa, a função comissionada Câmara dos Deputados, transformada pela Resolu-
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro de çãonº 18, de 18 de dezembro de 2003.
Pessoal· da .Câmara dos Deputados, criada pela Re- RESOLVE designar por acess6, na forma do ar-
solução nº 18, de 18dedez.embro de 2003. tigo 13 da Resoluçãon~21,.de4de novembro de

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar- 1992, RAIMUNDO JOSÉ DE CARVALHO, ocupante
ligo 13da Resolução nº 21, de 4 de novembro de de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati-
1992, JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS, vo - atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni- Especial, Padrão 30, ponto n~ 5.854, para exercer, a
co Legislativo -atribuição Agente de Polícia Legislati- partir de 1~ dejaneiro do corrente ano, na Coordena-
va, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 5.557, para ção de Polícia Judiciária, do Departamento de Polícia
exercer, a partir de 1º de janeiro do corrente ano, na Legislativa, a função comiSsionada de Supervisor de
Coordenação de Operações Especiais, do Departa- Vigilância e Captura, FC-OS, do Quadro de Pessoal
mento de Polícia Legislativa,· a função comissionada da Câmara dos Deputados criada pelaResolução nº
de Supervisor de Operações Especiais, FC-05, do 18, de 18 de dezembro de 2003.
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
da peja Resolução nº 18, de 18 de dezembro de 2003.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, LEORLANDO LIRA DE ALMEIDA, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati-

!!III:
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va, Classe Especial, Padrão 29, ponto nº 6.096, re o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº
para exercer, a partir de 1º de janeiro do corrente 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
ano, na Coordenação de Polícia Judiciária, do De- EXONERAR, de acordo com o artigo 3S, item
partamento de Polícia Legislativa, a função comissi- I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
onada de Chefe da Seção de Ocorrências Policiais, JEAN HERNANI GUIMARÃES VILELA, ponto nº
FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu- 116.083, do cargo em comissão de Assessor Técni-
tados, criada pela Resolução nº 18, de 18 de de- co Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
zembro de 2003. Câmara dos Deputados, que exercia na Coordena-

RESOLVE designar por acesso, na forma do ção de Registro Funcional, do Departamento de
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de Pessoal, a partir de 11 de fevereiro do corrente ano.
1992, SONIA BRASIL DE SOUZA, ocupante de O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe-
- atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe re o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº
Especial, Padrão 30, ponto nº 4.440, para exercer, a 205, de 28 de junho de 1990, resolve:

partir de os de janeiro do corrente ano, no Departa- TORNAR SEM EFEITO o Ato do Presidente

~ee~~s~~~~~í~: ~:~~:~i~~, a ~U;-~~~ ~~~~~~~oa~: g~~:r:~~:n~~~U~:d;~Od~ ~~b~~j~~e~~ ~:r~~o~~
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pela Re- que nomeou IRINEU MARCELO FERREIRA DE
solução nº 18, de 18 de dezembro de 2003. ALMEIDA para exercer, no Gabinete do Líder do

RESOLVE designar por acesso, na forma do Partido Social Cristão, o cargo em comissão de
artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
1992, VALERlO DA SILVA, ocupante dê cargo da Pessoal da Câmara dos Deputados.
Categoria Funcional de Técníco Legislativo - atribui- TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os §§
ção Agente de Polícia Legislativa, Classe Esp~cial, 1º e 6º do artigo 13, da Lei nº 8.112, de 1990, o Ato
Padrão 30, ponto nº 2.091, para exercer, a partir de do Presidente de 22 de dezembro de 2003, publica-
1º de janeiro do corrente ano, na Coordenação de do no Diário da Câmara dos Deputados de 23 de
apoio Logístico, do Departamento de Polícia Legis- dezembro de 2003, que nomeou JOSÉ EUGÊNIO
lativa, a função comissionada de Chefe da Seção de DE ANDRADE JACOB RODRIGUES para exercer,
Identificação Funcional, FC-OS, do Quadro de Pes- no Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários,
soai da Câmara dos Deputados, criada pela Resolu- o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
ção nº 18, de 18 de dezembro de 2003n. binete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pessoal

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS da Câmara dos Deputados.
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe- O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
re o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe-
205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto re o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº
no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 20S, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº
1990, 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

RESOLVE designar MARCELO AZEVEDO NOMEAR, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei
COELHO, ponto nº S.529, e GILSON SANTOS DE nº 8.112, de 1990, CLAUDIA FRANÇA BRISOLLA
SOUZA, ponto nº S.551, ocupantes de cargo da Ca- para exercer, na Coordenação de Registro Funcio-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição nal, do Departamento de Pessoal, o cargo em co-
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Pa- missão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
drão 30, para substituírem, sucessivamente, o Che- Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria-
fe da Seção de Policiamento do Anexo I, FC-05, do do pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 07 de ju-
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, na nho de 2001, combinado com o Ato da Mesa nº 27,
Coordenacão de Segurança Orgânica, do Departa- de 20 de agosto de 2003.
menta de Polícia Legislativa, em seus impedimentos NOMEAR, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei
eventuais, a partir de 01 de dezembro de 2003. nº 8.112, de 1990, GLÃUCIA LOPES BARBOSA

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS para exercer, no Gabinete do Líder do Partido ~o~ial

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe- Cristão, o cargo em comissão de Assessor Tecnico



Fevereiro de 2004 DIÁRIO DACÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 13 06001

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pela Resolução nº 17, de 18
de dezembro de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, item ti, da Lei
nº 8.112, de 1990, Luís VANNUCCI CANTANHEDE
CARDOSO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Cristão, o cargo em comissão de Assis
tenteTéchico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
dopela Resolução nº 17, de 18 de dezembro de 2003.

111IlInnrUIII"'II'

NOMEAR, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, SílVIA CARLA PINTO para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, o
cargoem comissão de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pela Resolução nº 17, de 18 de de"
zembro de 2003.

Câmara dos Deputados, 12 de fevereiro de
2004. - João Paulo Cunha, Presídente.
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Roraima
Alceste Almeida - PMDB
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-~ --- - -------
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João Paulo Cunha - PT
José Eduardu Cardozo - PT
José Mentor . PT
Jovino Cândi jo - PV
Julio SemegUni - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz AntonioOleury - PTB
Luiz Carlos 5 nntos - PFL
Luiz Eduardc Greenhalgh - PT
Luiza Erund"a - PSB
Marcelo Orti" - PV
Marcos Abramo - PFL
Manângela [uarte • PT
Medeiros - p.:.
Michel Teme'- PMDB
Milton Monti PL
Nelson Marq'Jezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando FanlEzini - PT
Paulo Kobay.\shi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Iraluan Teixeira - PP
Professor Lu.zinho - PT
Ricardo Izar·· PTB
Roberto Gou leia - PT
Robson Tume. - PFL
Rubinelli· PT
Salvador ZimJaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gome•• PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei As';is - PP
Vicente Cascone· PTB
Vicentinho - I'T
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Smtos - PL
Zaratlini - PT
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicall - PT
Celcita Pinhe ro - PFL
Pedro Henry . PP
Ricarle de Fnitas - PTB
Tetê Bezerra - PMDB
Thelma de O iveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santc.· PSOB



Santa Catarina

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT

i Osório Adriano - PFL
I Sigmaringa Seixas - PT

Tadeu Filippelií - PMDB
Tatico - PTB
Wasnyde Roure - PT

Goiás
BarbosaNeto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico " PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt- PMDB
Neyde Aparecida· PT
Pedro Chaves· PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra· PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni • PT
Sandes Júnior· PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende· PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nélson Trad - PMDB
Valider Loubet - PT
Waldemir Moka • PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PMOB
Alex.Canziani - PTB
André zacharow - PP
Assis Miguel do Couto· PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL

, Colombo - PT
Oilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
EduardO Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
lris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene • PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelelto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odilio Balbinolti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selnria Schons - PT
Takayama ·PMDB

Adelor Vieira - PM DB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos· PMDB
João Pizzolalti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignatli - PT
Zonta -PP

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi" PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcisio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni- PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Maltos - PDT
Tarcisio Zimmermann ' PT
Veda Crusius -PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

PRONA
Elimar Máximo Damasceno (Deputado do PP ocupa a vaga)

PV
Edson Duarte Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo • vaga do PSB

Zequinha Marinho· vaga do PTB

Secretário(a}: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 697816979/6981
FAX: 318-2'i42

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Uns (PPS)
l' Vice-Presidente:
2' Vice-Presidente' Zequinha Marinho (PSC)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

PT

Inácio Arruda

Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda

Kátia Abreu
(Deputado do PP ocupa a

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourao
Palrus Ananias (Licenciado)

Vignatti

1 vega

Heleno Silva

João Leão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

PDT

Almir Sá

Geraldo Thadeu
Raul Jungmann

PPS

PTB
Alberto Fraga· vaga do PMDB
Amon Bezerra· vaga do PSDB

João Lyra
Joaquim Francisco· vaga do PFL

Paslor Reinaldo
Talico

(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PL

PSB
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

2 vagas

PSDB
Zé Lima· vaga do PFL
Zonta

Carlos Souza· vaga do
PDT
Roberto Pessoa· vaga do
PFL
Welinlon Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Carlos Dunga
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

PCdo B
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

B Sá
Cezar Silvestri

Álvaro Óias • vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PFL
Francisco Rodrigues
Paudemey Avelino
Vic Pires Franco
(Deputado do PL ocupa a vaga)

Anselmo
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)
1 vaga

1 vaga

Carlos Melles
Cleuber Carneiro

Fábio Souto
Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

PFL

Augusto Nardes

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Dtoni

Vignatli
Zico Bronzeado

1 vaga

PP

Lael Varella

Nelson Meelrer

Nilton Baiano
Professor Irapuan Teixeira· vaga

do PRONA

Enivaldo Ribeiro

PT

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Darcísio Perondi
José Borba

José Ivo Sarlori

Marcelino Fraga
Pedro Chaves

Rose de Freitas· vaga do PSDB
Takayama

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Júlio Redecker

Julio Semeghini

PMDB

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do
PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micllelelto
Moraes Souza· vaga do PL
Odilio Balbinotli
Silas Brasileiro
Waidemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Députado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Ronaldo Calado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Benedito de Lira • vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga
do PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do
PFL
Érico Ribeiro

Francisco Turra

Leonardo Vilela· vaga do
PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias· vaga do PSB
Roberto Balestra· vaga do
PC do B
Romel Anizio • vaga do



Edson Duarte

Babá· vaga do PT

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do PSB
Vanessa Grazziotin

PRONA

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PV

PT
Angela Guadagnin

Carlos Abicalil
Fernando Ferro

Gilmar Machado
Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

Rubinelli

Wasny de Roure

PFL

Confúeio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

André Zacharow • vaga do PDT

Antonio Joaquim
IIdeu Araujo· vaga do PRONA

Moreira Franco

Pastor Pedro Ribeiro
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

César Bandeira
Clóvis Fecury

José Carlos Machado
José Thomaz Nonô

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Vic Pires Franco· vaga do PV
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauiltl • vaga do PT
Zelinda Novaes • vaga do
PT

Alexandre Santos - vaga do
PSDB
Ricardo Barros
Sandes Júnior

Adelar Vieira
Edson Ezequiel - vaga do
PSB
Eduardo Cunha· vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos - vaga do
PP

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

José Priante

Takayama
Vieira Reis
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Jorge Bitlar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Secrétária(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, AlaA, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1°Vice"Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Sarney Filho

Agnaldo Muniz

Hamilton Casara· vaga do
PSDB

Luciano Leitoa· vaga do
PDT

(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)
1 vaga

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Darci Coelho· vaga do PFL
Dr. Benedito Dias

Mário Negromonte
Vanderlei Assis • vaga do

PRONA
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Alberto Fraga· vaga do
PMDB

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves

Humberto Michiles - vaga do
PFL

Jaime Martins
João Tota - vaga do PP

Maurício Rabelo • vaga do
PTB

Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

Eduardo Gomes
Nilson Pinto

Thelma de Oliveira. vaga do
PSB

Zenaldo Coutinho

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PSC
Valdenor Guedes· vaga do PP
Zequinha Marinho -vaga do PTB

S.PART.

PSB

Davi Alcolumbre

PP

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PPS

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

Anivaldo Vale
Nieias Ribeiro

(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Amauri Robledo Gasques • vaga
do PRONA

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL
Migu€1 de Souza· vaga do PSDB

Raimundo Santos

PTB

Átila Lins
Maria Helena· vaga do PMDB

PDT

Antonio Joaquim
Suely Campos· vaga do PFL
Zé Lima

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes

Jader Barbalho

Rose de Freitas. vaga do PSDB
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PSDB
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Secretário(a) Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térmo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
10 Vlco-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2' Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3' Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

José Pimentel
Luiz Couto

Odair
Paulo Rocha

Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos

Moroni Torgan
Paes Landim

Ronaldo Caiado
Zelinda Novaes

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Ilamar Serpa

Nicias Ribeiro

Carlos Mata
Heleno Silva - vaga do PTB

Raimundo Santos
Wanderval Santos

Wellíngton Roberto

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin
Regll1aldo Gem1ano - vaga do

PTB

Agnaldo Muniz

Gonzaga Patriota
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)
PPS

PSDB

PMDB
Bernardo Ariston • vaga do PSB

Cezar Schinmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odílio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Patrus Anani 1S (Licenciado)
Paulo Pimen.a
Professor Lu,zinho
Rubinelli
Sigmaringa ~;eixas

PFL
André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP
Ney Lopes
Paulo Magalhães. vaga do PP
Robson Tuma
Vic Pires Franco
Vilmar Roch<l
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sar'ori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santi<lgo

PL

Aloysio Nunts Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Pae s
João Campo,;
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruela
Wilson Santos
Zenaldo Cou:inho - vaga do PP

PP
André Zacha'ow - vaga do PDT
Darci Coe lhe, • vaga do PFL
Ildeu Araujo vaga do PRONA
Ricardo Fiuz';

Wagner Lagu

(Deputado .:'0 PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado co PSDB ocupa a
vaga)

Colbert MarlÍ1s

PTB

Bispo Rodrig'Jes
Edmar Morei-a
Inaldo Leitão· vaga do PTB
Jaime MartilH
João Paulo Comes da Silva

Antonio Crul
Edna Maced,)
Roberto Magalhães

Vicente Caseione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alexandre Ci:lrdoso

Jurandir Boié

(Deputado co PSC ocupa a
vaga)

PSB

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo

Davi Alcolumbre

José Linhares

B.Sá
1 vaga

Alexandre Cardoso

Renato Casagrande

Julio Lopes

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Salvador Zimbaldí
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

Ricardo Ríque • vaga do PSDB

PT

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PTB

PSB

PDT

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PPS

Sérgio Mirenda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PV

(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

Pastor Amarildo • vaga do PSB
PSL

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdo B

Vanderlei Assis - vaga do
PRONA
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Iris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara
1 vaga

Almir Moura

Mário Assad Júnior· vaga
doPMDB
Maurício Rabelo
Paulo Marinho - vaga do
PSB
Pedro Irujo - vaga do PV
Raimundo Santos· vaga do
PT
Wanderval Santos

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Jamil Murad

João Mendes de Jesus 
vagado PDT

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José fvlentor
Luiz Eduardo Greenhalgh

, Maurício Rands



PSC
Pastor Amarlldo - vaga do PSB Carlos Willian - vaga do PSB

Ann Pont,es André Luiz
José Borba Max Rosenmann
Luiz Blttencourt Moacir Micheletto
Nelson Bornier • vaga do PSDB Silas Brasileiro - vaga do PP

PSDB

Júlio Delgado 1 vaga
PDT

Alceu Collares Manato
(Deputado do PP ocupa a Severiano Alves
vaga)

PCdoB
Sérgio Miranda Perpétua Almeida

PRONA
(Deputado do PP ocupa a Enéas
vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11 ,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
10 Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Dimas Ramalho

Dr. Rodolfo Pereira

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto - vaga do
PPS

Dr. Pinotti • vaga do PMDB

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias (Licenciado)

Roberto Gouveia

Chico da Princesa
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do
PL

1 vaga

PP

PSDB

PMDB
Gustavo Fruet - vaga do PDT

Marcello Siqueira

Marinha Raupp
Wilson Santiago

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL

Ronaldo Vasconcellos

Tatico

João Tota • vaga do PP

Paulo Gouvêa

Ronivon Santiago
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PTB
Joaquim Francisco • vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Edison Andrlno
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) José Roberto Arruda
(Deputado do PT ocupa a vaga) Luiz Carreira

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
DUNalOrlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes· vaga do PFL
Terezinha Fernandes. vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL
1 vaga

PT

PFL

PDT
Davi Alcolumbre

Júnior Betão

Miguel Arraes • vaga do PSDB
PPS

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PFL

PV
Sarney Filho - vaga do PFL Edson Duarte· vaga do PFL

S.PART.
Fernando Gabeira - vaga do PT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente: Terezinha Fernandes (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dlmas

1 vaga

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Abelardo Lupion
GeNásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

PT

PFL

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDS ocupa a
vaga)

PP
Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canzlanl - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas
Sandro Matos· vaga do PP

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Glvaldo Carimba0
Hamilton Casara - vaga do PSDB
Janete Capiberibe - vaga do PC
doB

Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

Anselmo
César Medeiros
João Alfredo
Luciano Zica - vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

i:IIII',!



PT

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: Pompeo de Matlos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares

PPS

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSB
Barbosa Neto -vaga do PMDB
Dr. Evilásio

1 vaga

Uncoln Portela
Paulo Gouvêa

Promotor Afonso Gil

Assis Miguel do Couto
Jorge BiUar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PFL
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vega

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

Luciana Genro - vaga do PT

PL

PPS

PDT

PSB

Elimar Máximo Damasceno

Deley
PV

PRONA

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Geraldo Thadeu

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Vicente Cascione

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

(Deputado do PC do B
ocupa a vaga)
1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Enio Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do
PL

PSC
Carlos Willian • vaga do PSB

Zequinha Marinho - vaga do PTB
S.PART.

Fernando Gabeira - vaga do
PT

Daniel Almeida - vaga do
PSB
1 vaga

Leonardo Mattos

PFL

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente:Léo Alcântara (PSDB)
1°Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

Dr. Ribamar Alves

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Lúcia Braga· vaga do PMDB

Tarcisio Zimmermann

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

André de Paula
Carlos Melles

Dr. Pinotti • vaga do PMDB
José Carlos Machado· vaga do

PC do B
José Rocha
Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Michel Temer
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

2 vagas

PFL

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PC doB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

1 vaga

Perpétua Almeida

1 vaga

Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

André Luiz

Leandro Vilela

Nelson Trad -vaga do PTS
Sandra Rosado
2 vagas

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Edson Ezequiel
Fernando Lopes

Gastão Vieira

Antonio Carlos Magalhâes
Neto

Nice Lobão
2 vagas

PSDB

Carlos Melles

Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Osório Adriano - vaga do PP

PMDB
Alceste Almeida· vaga do PL
Bernardo Ariston
Carlos Eduardo Cadoca
Fernando Diniz - vaga do PMN
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Bisrnarck Maia
Júlio Redecker· vaga do PPS
Léo Alcântara

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

João Almeida
Léo Alcântara

2 vagas

3 vagas
PP

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

José Unhares
Nilton Baiano
Reginalda Germano· vaga
doPFL
Vanderlel Assis· vaga do
PRONA
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTS
Marcus Vicente - vaga do PP
Pastor Reinaldo



Ronaldo Dimas

Secrelário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11. Térreo, Ala A, saJa 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: .318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gasta0 Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

PFL

Renato Cozzolino

Aroldo Cedraz
José Carlos Machado·

vaga do PSB

Adão Pretlo
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Márcio Reinaldo Moreira

Dr. Francisco Gonçalves
Kel1y Moraes

Athos Avelino

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Zé Lima

(Depuftado do PSC ocupa a
vaga)

Suely Campos· vaga do PFL

Janete Capiberibe

Luciano Leitoa - vaga do PDT
Mauricio Quintel/aLessa

(Licenciado)

Valdenor Guedes - vaga do PP

PV

PL

PP

PDT

PPS

Carlos Souza

Milton Monti

Paulo Marinho - vaga.do PFL
PSB

PTB

PSDB

PT

Severiano Alves
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)
pedoB

(Deputado do PV ocupa a vaga)
PSC

Costa Ferreira - vaga do PFL
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalli
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales - vaga do PP

Eliseu Resende

Alice Portugal

Rogério Teófilo -vagado
PSB
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Deley • vaga do PC do B

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
1 vaga

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Secrelário(a): Anamélía Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318·6900/6905/7011/7012
FAX: 318·2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice~Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Átila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

Paulo.Lima

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Jader Barbalho
Luiz Biltencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

1 vaga

Nelson Proença

Dr. Benedito Dias

João Pizzolalti

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Alex Canziani
Ricarte de Freitas - vaga do

PL
Ronaldo Vasconcellos

Humberto Michiles

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Carlos Nader
Murilo Zauilh

(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB

Celcita Pinheiro
César Bandeira - vaga do PP
Clóvis Fecury
Osvaldo Coelho - vaga do
PSC
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Gastão Vieira
João Maios
Marinha Raupp • vaga do PP
Osvaldo 8iolchi

Antônio Carlos Bifti
Carlos Abicalil
Ch ico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi· vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago - vaga
doPP

Enio Bacci • vaga do PSB
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMN
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

S.PART.
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PL

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB

PP

PSB

PDT

Almeida de Jesus - vaga do
S.PART.

Enio Talico

João Lyra. vaga do PMDB

1 vaga

Delfim Netto
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)



PMDB

Onyx Lorenzoni • vaga do PTB

Mussa Demes • vaga do PP

Pauderney Avelino

Roberto Brant

Alberto Goldman
Luiz Carlos Hauly

Walter Feldman

Eduardo Cunha· vaga do
PMN

Jorge Alberto
Maria Lucia

Nelson Bornier
Osvaldo Reis (Licenciado)

Carlito Merss
João Grandão

Reginaldo Lopes
(Deputado S.PART.

ocupa a vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes
Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa
a vaga)

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini

(Deputado cio PMDB ocupa a vaga)

PFL

PSDB

PT

PP

José Carlos Aleluia
José Carlos Machado
(Deputado co PTB ocupa a vaga)

1 vaga

Almerinda dE Carvalho

André Luiz
Aníbal Gomes· vaga do PT
Hermes Parcíanello
João Magalh.!ies • vaga do PTB
Mauro Bene\; ides - vaga do PSDB
Wladimir Co, ta

PMDB

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-21tiO

Manoel Salvi3no
(Deputado 60 PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

COMISSÃC, DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinetli (PP)
2° Vlce-PresUente' Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hennes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

Kátia Abreu - vaga do
PMDB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do
PL

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Darci Coelho· vaga do PFL

Delfim Netto

Feu Rosa· vaga do PSDB
Francisco Dornelles

Roberto Balestra
Vanderlei Assis· vaga do

PRONA

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PP

Cezar Schirmer
Fernando Lopes

João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann
Paulo Afonso - vaga do PL
Ped ro Novais
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Itamar Serpa

Enivaldo Ribeiro
Professor Irapuan Teixeira - vaga
doPRONA
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

Fábio Souto

Félix Mendonça· vaga do PTB
Luiz Carreira

Luiz Carlos Hauly

! Veda Crusius

PTB
Armando Monteiro· vaga do PMDB
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PL
João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS

Raul Jungmann

PDT
1 vaga

PCdoB

Enio Tatico
José Carlos Elias

1 vaga

Giacobo - vaga do PPS
Inaldo Leitão· vaga do

PSDB
Luciano Castro - vaga do

PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Herculano Allghinetti

Simão SessJ!n

PTB
Elaine Costa
Marcondes Ciadelha • vaga do PFL
(Deputado Co PMDB ocupa a vaga)

PL
Jorge Pinhei, o (Licenciado) - vaga
doPMN
Neucimar Fnlga
Wellington R )berto

PSB
(Deputado co PSC ocupa a vaga)

PPS

Agnaldo Mur·iz

PDT
Pompeo de [,llatlos

PMN

(Deputado dI) PL ocupa a vaga)

PSC

Alexandre Santos
Francisco Garcia - vaga do

PPS
1 vaga

José Militão
Romeu Queiroz

Jaime Martins

João Leão

Barbosa Neto

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga

(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

1 vaga
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PV

1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho· vaga do PSB

S.PART.

Renato Cozzolino - vaga
doPFL

João Fontes· vaga do PT

Jovino Cândido
PSC

Carlos Willian • vaga do PSB

Marcelo Ortiz Secretário(a) Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3' 8-6888 318-6887
FAX: 318-21','6



COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
20 Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
30 Vice-Presidente:
TItulares Suplentes

Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Nielas Ribeiro - vaga do PTB Carlos Sampaio
Paulo Feijó ·vaga do PMDB Lobbe Neto
Sebastião Madeira Manoel Salviano
(Deputado do PP ocupa a vaga) Ronaldo Dimas - vaga do PDT
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Miguel Arraes

Cláudio Magrão

Hamilton Casara

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Edna Macedo
Nelson Marquezelli

Luiz Alberto
Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Cartos Araújo

José Roberto Arruda

André Luiz
José Divino

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio • vaga do PMDB
Vadão Gomes· vaga do PC

doB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Osmânio Pereira - vaga do PSB
Salvador Zimbaldi - vaga do PDT
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)

PL

PP
Dr. Heleno - vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolalti· vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

PMDB
Josias Quintal· vaga do PSB
Marcello Siqueira

Moreira Franco

Rose de Freitas' vaga do PSDB
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL

PSDB

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

Luiz Sérgio
Mauro Passos

1 vaga

2 vagas

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Antonio Nogueira
Maurício Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

AlmE!rinda de Carvalho
Silas Brasileiro

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio

Marcelo Guimaraes Filho
3 vagas

Carlos Mata
Mário Assad Júnior

2 vagas

PMDB

Luciano Leitoa
Luiza Erundina - vaga do PC do B

PPS
(Deputado do. PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

PSL
Joao Mendes de Jesus - vaga do
PDT

AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Leonardo Monteiro
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)
(DeputadoS.PART. ocupa a vaga)

PFL
Dr. Pinotli- vaga do PMDB
Murilo Zauith
VilmarRochá
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PL

PT

PSB

PTB

Babá· vaga do PT
João Fontes· vaga do PT

S.PART.

André Luiz - vaga do PPS
HenriquE! Eduardo Alves
Marcelo Castro
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Helena· vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa· vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
10 Vice'Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titu lares Suplentes

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cabra (PSDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisca Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
TItulares Suplentes

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma

PT
Eduardo Vaiverde

Iriny Lopes
Luciano Zica

Renildo Calheiros

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a

vaga)



PMDS

S.PART.
Luciana Genro - vaga do PT Babá· vaga do PT

Fernando Gabeira • vaga do PT

PPS

PC doB

2 vagas

Enio Bacci

Leõnidas Cristino
Lupércio Ramos

Aldo Rebelo (Licenciado)

PSC
1 vaga

PRONA
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PV

PSB

PDT

Paulo Baltazar
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Neiva Moreira (Licenciado)

João Herm1ann Neto
Roberto Freire

Inácio Arruda

Enéas

Cabo Júlio - vaga do PSB

Leonardo Maltas

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista

João Carlos Bacelar

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Hemique Fontana
Paulo Bernardo

Sigmaringa Seixas
Terezinha Fernandes

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDS ocupa a
vaga)

PT

PFL

PMDS

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado S.PART. ocupa
a vaga)
(Deputado do PSDS ocupa
a vaga)

Pastor Pedro Ribeiro
Tadeu Filippelli
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

André Luiz
Edison Andrino

Jefferson Campos - vaga do PTS

Joao Correia

Michel Temer

Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

PSDB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Roclla
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones 318-8266318-6997 A 6996
FAX 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
l' Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2' Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3' Vice-Presidente'
Titulares Suplentes

PT
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
João Castelo
Viltorio Medioli -vaga do PT
Zulaiê Cobra

Augusto Nardes - vaga do
PFL
Feu Rosa -vaga do PMDB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Reginaldo Gemnano - vaga
do PFL
Vadão Gomes - vaga do
PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga - vaga do
PMDB
Arnon Bezerra· vaga do
PMDB

Jackson Barreto

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do
PP
Roberto Jefferson

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

PP

Celso Russomanno

Luis Carlos Heinze
Ricardo Fiuza

Ronivon Santiago

PTB

Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet

Wasny de Roure

PFL
Abelardo Lupion
José Carlos Araújo
Laura Cameiro

Moroni Torgan

Vic Pires Franco

PMDB
Eliseu Padilha
João Magalhães - vaga do PTB
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do PTB
Vieira Reis
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSDB

Carlos Sampaio

João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
(Deputado do PSC ocupa

a vaga)

José Carlos Machado
Robson Tuma

Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

André Luiz
Fernando Diniz

Gilberto Nascimento
Leandro Vilela

Zé Gerardo

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaié Cobra

Coronel Alves

Helena Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do

PL
Amauri Robledo Gasques - vaga

doPRONA
João Paulo Gomes da Silva

Mário Assad Júnior
Neucimar Fraga

Celso Russomanno

Ivan Ranzolin
Professor Irapuan Teixeira· vaga do
PRONA
(Deputado do PL ocupa a vaga)

Darci Coelho· vaga do
PFL

Érico RibeirO

Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer



PC doB
(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida

PRONA
(Deputado do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

PV

PTB
Alberto Fraga -vaga do PMDB
Arnaldo Faria de Sá
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira' vaga do PSDB
Joao Tota • vaga do PP
Neucimar Fraga

PSB
Barbosa Neto· vaga do PMDB
Isaías Silvestre
Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Matlos

Marcelo Ortiz
PSC

Reginaldo Germano· vaga
doPFL

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Lincoln Portela
Sandro Mabel

Gonzaga Patriota
Renato Casagrande

Colbert Martins

Neiva Moreira (Licenciado)

Edson Duarte

Cabo Júlio - vaga do PT

Custódio Matlos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes
Rommel Feijá • vaga do
PSDB

Amauri Robledo Gasques
Carlos Mata
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

João Campos

Juiza Denise Frossard

Walter Feldman
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PP
Benedito de Lira - vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputad,o do PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB
Alberto Fraga

Arnon Bezerra· vaga do PSDB
Marcondes Gadelha· vaga do PFL

Milton Cardias

(Deputado do PP ocupa a vaga)

lvaga
PL

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior- Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
i" Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2" Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3" Vice-Presidente: José Unhares (PP)
Titulares Suplentes

PT

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Athos Avelino
Geraldo Resende
Maria Helena· vaga do
PMDB

Dr. Evilásio

Jurandir Boia

Luiza Erundina

PPS
Colber! Martins

Geraldo Thadeu

PDT

Secretário(a): Ulian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PCdoB

S.PART.

Ora. Clair
Lúcia Braga - vaga do PMDB
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

PT

Alceu Collares
Dr. Hélio

Jamil Murad
PRONA

Elimar Máximo Damasceno - vaga
doPP

Jandira Feghalí

Babá. vaga do PFL

Manato
Mário Heringer

Ronaldo Caiado

Ora. Clair
Durval Orlato

Luci Choinacki
Maninha

Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza
1 vaga

Celcita Pinheiro
Félix Mendonça

José Mendonça Bezerra

José Rocha

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado

Silas Brasileiro

Waldemir Moka
1 vaga

PFL

PSDB

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PMDB

Dr. Pinotli
Laura Carneiro
Milton Barbosa
(Deputado S.PART. ocupa
a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Benjamin Maranhão. vaga
doPL
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Saraiva Felipe
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
2 vagas

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr, Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons



PFL
Moroni Torgan
Rodrigo Maia
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
1 vaga

PP

Laura Carneiro
Pauderney Avelíno

2 vagas

Ann Pontes
Osvaldo Biolchi

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Ariosto Holanda

Eduardo Barbosa
Sebastião Madeira

Alceste Alm€ ,da
Carlos Edué.l do Cadoca
Marinha RauJp
(Deputado c o PV ocupa a
vaga)

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia

Eduardo Paes

Paulo KobaY''lshi

Df, Benedito Dias
João Pizzoladi
Julio Lopes

Bernardo Ariston
Edison Andrino

Rose de Freitas· vaga do PSDB

2 vagas

PSDB
Léo Alcântara

Thelma de Oliveira
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PP

Herculano Anghinetti
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago
PTB

Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
Jovair Arantes· vaga do PSDB
Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias

PL
Luciano Castro - vaga do PSB

Medeiros

Ricardo Rique - vaga do PSDB
Sandro Mabel

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto - vaga do PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Isaias Silvestre

Luciano Leitoa· vaga do PDT

(Deputado do PC do B
ocupa a vaga)

AJex Canziani
Ricarle de Freitas

PL
Almeida de Jesus

Milton Monti

PSB
Hamilton Casara· vaga do PSDB

Mauricio Quintella Lessa
(Licenciado)

1 vaga

PPS

PCdoB
Alice Portugel
Daniel Almeida· vaga do
PSB

PSB
Isaias Silvestre
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PPS
Cláudio Magrão

Dimas Ramalho· vaga do PDT

PDT

2 vagas

Júlio Delgado
Maria Helena - vaga do

PMDB

Geraldo Thadeu

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Nelson Proença
PDT

Severiano Alves

Jamil Murad

Secretário(a): Anamélía Ribeiro Correia de Araújo
Local Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/700417005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
10 Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
2' Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariângela Duarte (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a) Flávio José Barbosa de Alencastro
Local: Anexo 'I, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3' 8-7640/7641/7642

C(lMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Fomeu Queíroz (PTB)
10 Vice-Presilente: Neuton Lima (PTB)
2' Vice-PresíJente: Leodegar Tiscoski (PP)
3" Vice-Presiiente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP
Vanessa Grazziotin

S.PART.
João Fontes - vaga do PFL

PT
César Medeiros
G.ihnar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

PFL

Alceu Collares

Alice Portugal

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Oriando Desconsi
Zico Bronzeado

PV
Deley • vaga do PMDB

PSL
João Mende,', de Jesus - vaga
do PL

PT
Antonio Noglleira
Carlos Santa'la
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de SOJza
(Deputado eco PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado co PL ocupa a
vaga)

PFL

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilhem1e Mellezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo

Paes Landim

Robério Nunes

Claudio Cajado
Gerson Gabriel!i

Jairo Carneiro
Laura Carneiro

1 vaga
PMDB

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Cleuber Carr eiro
Lael Varella
Marcelo Guinarães Filho
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado co PL ocupa aL- -'----'-__

--------------- -----



Geraldo Resende

Humberto Michiles
Paulo Marinho

AryVanazzi
Ora. Clair

Henrique Fontana
Ivan Valente

Luci Choinacki
Paulo Pimenta

Paes Landim
Robério Nunes

3 vagas

Inácio Arruda

Manato

Bernardo Ariston
Moacir Micheletto

2 vagas

Francisco Dornelles
Leodegar Tiscoski

Vadão Gomes

Janete Capiberibe
Renato Casagrande

Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra

Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Pannunzio

Luiz Carlos Hauly
Nilson Pinto

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PV

Nelson Proença
PPS

Severiano Alves
POT

Jamíl Murad

PSB

PCdoS

Neucimar Fraga
Welinton Fagundes

PL

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes Thame
Custódio Mattos
Veda Crusius

PSDB

Cezar Schirmer
Edson Ezequiel
Max Rosenmann
Silas Brasileiro

PT

PFL

Jackson Barreto
Roberto Jefferson

Feu Rosa
Francisco Garcia
Francisco Turra
Vanderlei Assis - vaga do PRONA

PTB

PMDB

PP

Fábio Souto
José Thomaz Nonõ
Marcos Abramo
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

José Pimentel
Lindberg Farias
Maninha
Pauio Delgado
Rubens Oloni
Tarcisio Zimmennann

PRONA
(Deputado do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Mário Oráusio Oliveira de A Coulinho

Deley - vaga do PSDB

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

COMiSSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIODAS

AMÉRICAS",
Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
1° Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local:Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

Cezar Silvestri

Isaias Silvestre

1 vaga

Vittorio Medioli

Paulo Kobayashi

Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Tadeu Filippelli

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 Vaga

(Deputado do. PTB ocupa a
vaga)

Almeida de Jesus
João Tota • vaga do PP

Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

Carlos Dunga
Iris Simões

Jonival Lucas Junior· vaga do
PMDB

Sandro Matos· vaga do PV
Silas Cãmara • vaga do PFL

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Érico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do PC

doB
Nílton Baiano

Professor Irapuan Teixeira •
vaga do PRONA

Wagner Lago - vaga do PDT
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PPS

PTB

PMDB
João Magalhães· vaga do PTB

Leandro Vilela

PL

PSB

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PRONA

PDT
Promotor Afonso Gil· vaga do
PSDB
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota· vaga do PC
doB
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Atila Lins - vaga do PSB
Leõnidas Cristino

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga doPFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDr
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Neuton Lima
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do
PL
Romeu Queiroz

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PSDB

PP

Affonso Camargo
Carlos Sampaio
(Deputado do PVocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis (Licenciado)
Pedro Chaves

Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento -vaga do
PV
Marcelino Fraga· vaga do
PSDB
Mauro Lopes

Nelson Trad

vaga)

1 vaga



Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-705817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÔES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI N°
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER"

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-706317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3·A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DlSPOSIÇÔES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUtR·LHES

NOVO PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presiden le:
10 Vice-Presidente:
2' Vice-Presidente:
3' Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

PPS

Presidente:
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Titulares

Iara Bernardi

Laura Carneiro

Sandra Rosado

Thelma de Oliveira

Suely Campos

Elaine Costa

Luiza Erundina

Maria Helena

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PSB

PPS

Suplentes

Nelson Marquezelli

Paulo Marinho

Paulo Baltazar

Cezar Silvestri

Enio Bacci

Jamil Murad

(Deputado do PP ocupa a vaga) I

PL I

Almir Moura I
PSB

Jurandir Baia

Cláudio Magrão
PDT

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PCdoB

(Deputado do PT ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A AVERIGUAR O
PROCESSO RELACIONADO À CRISE DA PARMALAT.

Presidente: Waldemir Moka (PMOB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Zonta (PP)
3' Vice-Presidente: Viltorio Medioli (PSDB)
Relatór: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

Jandira Feghali

Secretário(a): .

Assis Miguel do Couto
Durvat Orlato
João Grandão
Josias Gomes

Abelardo Lu pion
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Leandro Vilela
Osvaldo Biolchi
Waldemir Moka

Antonio Carlos Mendes
Thame
Luiz Carlos Hauly
Viltorio Medioli

Augusto Nardes
Zonta

Enio Tatico

PC do B

PT
Adão Preito

Anselmo - vaga do PC do B
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago
Reginaldo Lopes

PFL
Coriolano Sales

(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Josias Quintal

Marcelino Fraga
1 vaga

PSDB

Anivaldo Vale

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker

PP
André Zacharow - vaga do PDT

Dilceu Sperafico
Francisco Turra· vaga do PFL

Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze • vaga do PTB

Roberto Balestra· vaga do PFL
PTB

Marcus Vicente

Chico Alencar Luiz Couto
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado 4 vagas
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

PFL
André de Paula Carlos Nader
Eduardo Sciarra Rodrigo Maia
Jairo Carneiro Ronaldo Caiado
Mendonça Prado 2 vagas
Nice Lobão

PMDB
Marcelo Castro ICezar Schirmer

EliseLl Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Cam pos

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Roberto Magalhães Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury

PL
João Paulo Gomes da Silva Inaldo Leitão
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungrnann Colbert Martins

PDT
Manato Davi Alcolumbre

pedoB
Renildo Calheiros 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO fIlO 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCiONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCíCIO QUE NÃo
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDI.DA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

Local: Anexo 11, Pavimento Supertor, Sala 170-A
Telefones: 318-7060/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO fIlO 92·A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

Jovino Cândido

Secretário(a): -

Antonio Nogueira
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

João Carlos Bacelar
Laura Carneiro
Ney Lopes
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Jefferson Campos
Jorge Alberto
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

PV
Marcelo Ortiz

PT
6 vagas

PFL
Antonio Carlos Magalhães Nelo

José Roberto Arruda
3 vagas

PMDB
Adelor Vieira

3 vagas

PSDB

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
Joâo Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

Coriolano Sales
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

PT
Iriny Lopes

5 vagas

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Thomaz Nonô
Paes Landim

2 vagas

PMDB
Ann Pontes

Osmar Serraglio
2 vagas

Átila Lira
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Ariosto Holanda
Itamar Serpa

Serafim Venzon

Zenaldo Coutinho

PP

Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

PSDB
Bonifácio de Andrada

Heleníldo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PL

PSB

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira

Luciano Castro
Sandro Mabel

Ivan Ranzolin
2 vagas

Inaldo Leilão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

Antonio Cruz
1 vaga

PL

PTB

PSB

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho. vaga do PFL
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do PDT

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

2 vagas

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

(Deputado do PSC ocupa a
2 vagasvaga)

1 vaga
Agnaldo Muniz PPS

Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Pompeo de Maltos PDT

(Deputado do PP ocupa a
Severiano Alves1 vaga vaga)

PCdoB
Marcelo Ortiz Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

Medeiros
Welinton Fagundes

Philemon Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

PV

PPS

POT

PCdoS

Eduardo Seabra
José Carlos Elias

Júlio Delgado

Alceu Collares

Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior
Vanderleí Assis - vaga do PFL

PTS

Gonzaga Patriota
Hamilton Casara· vaga do
PSDB
Pastor Francisco Olímpio

Jovino Cândido

AI ice Portugal

111111



PSC
Carlos Willian • vaga do PSB Secretário(a)

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-706217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL N" 41, DE 2003· REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOS TA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 228-A, DE
2004, QUE 'ALlERA O SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
Presidente: ~Iussa Demes (PFL)
1° Vice-Presi Jente Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presijente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luíz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarâes (PT)
Titulares Suplen tes

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mata
Luiz Carlos Hauly Narcio Rodrigues
Waiter Feldrpan Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Eniva!do Ribeiro
Francisco Dcrnelles Feu Rosa
RomelAnizic Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Nelson Marquezelli
Jackson Barreto Pedro Fernandes
Philemon Ro:lrigues Vicente Cascione

PL
Bispo RodriUJes Humberto Michiles
Miguel de Scuza Jaime Martins
Raimundo S"ntos Sandro Mabel

PSB
Beta Albuqu(,rque Barbosa Neto
Renato CasE grande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Rar lOS João Herrmann Neto

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Sérgio Miran Ja 1 vaga

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nelson Pellegrino
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Gervásio Silva
Júlio Cesar
Laura Carneiro
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Vilmar Rocha

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Joâo Campos
Yeda Crusius

Antonio Joaquim
José Unhares
Ronivon Santiago

Arnaldo Faria de Sá
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury

Bispo Rodrigues
Inaldo Leitão
Milton Monti

Dr Evilásio
Paulo Baltazar

I
Leônidas Cristina

Alceu Cal lares

I Jamil Murad

ILeonardo Mattos

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Suplentes

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Paulo Pimenta
Roberto Gouveia

1 vaga

Dr. Pinotti
Robson Tuma

4 vagas

Adelor Vieira
Sitas Brasileiro

3 vagas

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Bismarck Maia
Juiza Denise Frossard

Zenaldo Coutinho

Benedito de Ura
Dr Benedito Dias

1 vaga

Ricardo Izar
Ricarte de Freitas

1 vaga

Almir Moura
Chico da Princesa

Wel!ington Roberto

Dr. Ribamar Alves
Jurandir Baia

Geraldo Thadeu

Manato

Inácio Arruda

Deley

PT
Carllto Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PFL
Anton'lo Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Mussa DemiOs
Paudernoy Avelino
Vic Pires Franco

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha
José Prian!e
Osmar Serraglio
Pedro Novai"

PSDB

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Telrna de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira
Paulo Sauer

André Luiz
Ann Pontes

Max Rosenmann
Paulo Lima

1 vaga



1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2" DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRoíBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Itamar Serpa (PSDB)
Relator: Isaias Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 431.11., DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNiCípIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Secretário(a): Angélica Maria L. F.Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 534·11., DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, PARA DtSPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".

Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

Cleuber Carneiro
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
Milton Barbosa
Vilmar Rocha

Almérinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Itamar Serpa
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas

André lacharow - vaga do
PDT
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

José Carlos Elias
1 vaga

Bispo Rodrigues
Wetlington Roberto

Isaias Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

Leônidas Cristina

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Jamil Murad

Elimar Máximo Damasceno

PT
Mauro Passos

5 vagas

PFL
Laura Carneiro

Marcelo Guimaráes Filho
3 vagas

PMDB
Alceste Almeida

João Correia
2 vagas

PSDB
AliIa Lira

Helenildo Ribeiro
Paulo Kobayashi

Professora Raquel Teixeira
PP

Vanderle! Assis - vaga do
PRONA
3 vagas

PTB
Milton Cardias

Pastor Reinaldo
PL

Helena Silva
João Paulo Gomes da Silva

PSB
2 vagas

PPS
Lupércio Ramos

PDT

Mário Heringer

PCdoB
Daniel Almeida

PRONA
(Deputado do PP ocupa a vaga)

Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares

PT
Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Teima de Souza

PFL
André de Paula
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

PMDB
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento - vaga do
PSB
Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

PSDB
Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

PP

Benedito de Lira

José Unhares

Suely Campos

PTB
Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

PL
Almeida de Jesus
Oliveira Filho

PSB
Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS
Athos Avelino

PDT

Mário Heringer

PCdoB
Jamil Murad

PRONA

Elimar Máximo Damasceno

Suplentes

6 vagas

5 vagas

João Correia

Osvaldo Reis (Licenciado)

Sandra Rosado
1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Juiza Denise Frossard

Rafael Guerra
Walter Feldman

André lacharow· vaga do
PDT

Antonio Joaquim
IIdeu Araujo - vaga do

PRONA
lonta

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

2 vagas

Geraldo Resende

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alice Portugal

(Deputado do PP ocupa a
vaga)



Guilhenne Menezes
Iriny Lopes
João Magna

Murilo Zauith
(Deputada do PP ocupa a

vaga)
3 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Darci Coelha· vaga do PFL
Mário Negromonte

2 vagas

PFL

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)
3 vagas

Cleuber Carneiro

Coriolano Sales

Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet

Mauro Lopes
Rose de Freitas· vaga do PSDB
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
André Zacharow • vaga do PDT
Di lceu Spera~co

Herculano Anghinetti
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PTB

PSDB

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro

Itamar Serpa
Vicente Arruda

Edison Andrino
Osmar Serraglio

Silas Brasileiro
1 vaga

Suplentes

Abelardo Lupion
José Carlos Araújo

3 vagas

Durval Orlato
José Mentor

Odair
Patrus Ananias (Licenciado)

2 vagas

Presidente: Iara Bernardi (PT)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares

PMDB

Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Mariângela Duarte
Paulo Rubem Santiago

PFL

Benjamin Maranhão
Cezar Schinner
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

PSDB
João Campos
Juiza Denise Frossard
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PP

PT

César Bandeira
Coriolano Sales
Dr. Pinotti
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

PL

Iris Simões
José Militão

Dr. Helena
Francisco Garcia
Nelson Meurer

PTB
Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

PL

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

1 vaga

Ricardo Izar
Romeu Queiroz

João Tota • vaga do PP
Mário Assad Júnior
Olivoira Filha

2 vagas

Carlos Mata
Chica da Princesa

Inaldo Leilão - vaga do PSDB
PSB

Coronel Alves
Edmar Moreira

PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

PPS
Júlio Delgado

PDT
Pompeo de Mattos

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

2 vagas

Dimas Ramalho

Mário Heringer

Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

2 vagas

PPS
Cezar Silvestri

Maria Helena· vaga do PMDB
PDT

Mário Heringer

PCdoB PC doB
Perpétua Almeida

PV
1 vaga Jamil Murad

PV
1 vaga

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E S"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
10 Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NO 574.A, DE 2002, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS

PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS Á RECEITA
CORRENTE LíQUIDA DO MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI

COMPLEMENTAR.
Presidonte: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
20 Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)

Jovino Cãndido

PT
Dra. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado

Leonardo Mattos

Orlando Fantazzini
5 vagas

Leonardo Mattos
PSC

Carlos Willian - vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campas de Freitas
Local: Anexa 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Teiefones: 318-843117059
FAX 318-2140

Sarney Filho

------ -------_.._---



Almir Moura Giacobo • vaga do PPS
Reinaldo Betão Luciano Castro

Wellington Roberto
PSB

Barbosa Neto - vaga do PMDB 2 vagas
Maurício Quintella Lessa (Licenciado)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri • vaga do PFL

Roberto Freire

3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares

PT
Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

PFL
Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos. Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

PMDB
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra
Iris Simões

PL

PPS

Suplentes

6 vagas

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Osvaldo Coelho
2 vagas

João Correia
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Neuton Lima
1 vaga

Titulares
PT

Fernando Ferro
João GrandãO
José Pimentel
Josias Gomes
Luci Choinacki
Paulo Pimenta

PFL
Abelardo Lupion
Celcita Pinheiro
Kâtia Abreu
Onyx Lorenzoni

Ronaldo Caiado

PMDB
Darcísio Perondí
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Nilson Pinto
Veda Crusius
1 vaga

PP
Dilceu Sperafico
Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Iris Simões

PL
Chico da Princesa
Paulo Gouvêa

PSB
Beto Albuquerque
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Nelson Proença

Suplentes

Adão Pretto
Anselmo

Assis Miguel do Couto
João Alfredo

Selma Schons
Zé Geraldo

Aroldo Cedraz i
Carlos Melles

José Carlos Araújo
Murilo Zauith

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Jorge Aíberto
Leandro Vilela

2 vagas

Ariosto Holanda
Helenildo Ribeíro

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Augusto Nardes
Francisco Turra

1 vaga

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

Giacobo
Oliveira Filho

Hamilton Casara

1 vaga

PCdoB

Nelson Proença

Enio Bacci

Daniel Almeida

Leonardo Mattos

PDT

PCdoB

PV

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Davi Alcolumbre

Jamil Murad

Jovino Cândido

01. Hélio

Renildo Call1eiros
Vanessa Grazziotin • vaga do
PSB

Edson Duarte

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLlCO.PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1° Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3° Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Mário Dráusio de o. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
F Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3" Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Renildo Calheiros (PCdoB)

Carlito Merss
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

PT
Iriny Lopes

Mauro Passos
Professor Luizinho



Nilson Mourão
Paulo Bernardo
Roberto Gouveia

PFL
Eliseu Resende
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Vilrnar Rocha

PMDB
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
João Matos
Paulo Afonso

PSDB
Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Gomes
João Almeida

PP
Feu Rosa
Mário Negromonte
Nelson Meurer

prB
Eduardo Seabra
Jovair Arantes

PL
Miguel de Souza
Milton Monti

PSB
Alexandre Cardoso
Hamilton Casara

PPS
Dimas Ramalho

PDr
Dr. Hélio

PCdoB
Alice Portugal

PV
Leonardo Maltas

Walter Pinheiro Luiz Carreira
Wasny de Roure PMDB

Zezéu Ribei ro Jorge Albertc Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fr'lga Mauro Lopes

Aroldo Cedraz Mauro Bene\ides Moraes Souza
Eduardo Sciarra Sandra Ros<' do Zé Gerardo

Fernando de Fabinho PSDB
Luiz Carreira Antonio Cambraia Átila Lira

1 vaga Bosco Costa Gonzaga Mata
Helenildo RiI,eiro João Castelo

Eduardo Cunha João Almeida 1 vaga
3 vagas PP

Benedito de -ira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio f onseca Márcio Reinaldo Moreira

Ricardo Fiuza Vanderlei Assis· vaga do
Anivaldo Vale PRONA

Júlio Redecker Wagner Lago· vaga do
Ronaldo Dimas por

Veda CllJsius Zé Lima
prB

Benedi to de Lira Armando Monteiro José Carlos Elias
Francisco Appio 1 vaga 1 vaga
Ricardo Barros PL

Jaime Martins Inaldo Leitão
Armando Monteiro Roberto Pessoa Sandro Mabel

1 vaga PSB

Isaias Silvestre Eduardo Campos
Luciano Castro (Licenciado)

Welinton Fagundes Maurício Quintella Lessa
1 vaga(Licenciado)

Barbosa Neto PPS
Gonzaga Patriota B.Sá Leônidas Cristina

por
Leônidas Cristino

Álvaro Dias (Deputado do PP ocupa a
vaga)

Enio Bacci PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

Inácio Arruda PRONA

Elimar Máxirlo Damasceno
(Deputado do PP ocupa a

Jovino Cândido vaga)

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-843't17059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE· SUDENE, ESTABELECE A SUA COM POSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
10 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

pr

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminla
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°91, DE 2003, QUE

"INSTITUI. NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPEF<INTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA, • SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NAr:JREZAJURímCA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
10 Vice-Presi:lcnte: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presi:iente: Vic Pires Franco (PFL)
3° Vice·PresUente: Hamilton Casara (PS B)
Relator: Paul'J Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

André de Paula
César Bandei ra
Cleuber Carneiro
Fábio Souto

PFL

João Alfredo
Josias Gornes

Luiz Alberto
Maurício Rands

Terezinha Fernandes
1 vaga

José Carlos Araújo
4 vagas

Anselmo
Carlos Abicail
Hélio EstevfH
Henrique Afc nso
Paulo Roch'l
Terezinha F, mandes

Kátia Abreu
Murilo Zauit:
Pauderney f1 velino
Vic Pires Fra 'lCO

PFL

Antonio Nogueira
Eduardo Valverde

Nilson Mourão
Washington Luiz

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

Clóvis Fecury
Francisco Rodrigues

3 vagas



Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimenlo Superior, Sala 170-A
Telelones:318-878317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADAA ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Nelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

PSDB

PMDB

1 vaga

Jovino Cândido

Daniel Almeída

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

Elaine Costa
Homero Barreto

Helena Silva
Maurício Rabelo

Davi Alcolumbre

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

(Deputado do PMDS ocupa a
vaga)

1 vaga

Luiz Carreira

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Adâo Preito
Assis Miguel do Couto

Durval Orlalo
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Maninha - vaga do PSB

Mariângela Duarte ~ vaga do PSB
Roberto Gouveia

(DeputadoS.PART. ocupa a
vaga)

PT

PL

PP

PFL

PTB

PSB

PSDB

PMDB

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Adelor Vieira
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Félix Mendonça - vaga do
PTB
Gervásio Silva
Murilo lauith

Onyx Lorenzoni

Roberto Brant
Robson Tuma
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PV

PDT

Deley

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Luciano Leitoa - vaga do PDT
PPS

Júnior Betão

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-75551318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Julio Lopes
Zonta

Lobbe Neto

Professora Raquel Teixeira

Deley

Vanessa Grazziotin

1 vaga

Ann Pontes
Confúcio Moura
Wladimir Costa

1 vaga

Anivaldo Vale
Eduardo Gomes

João Castelo

lenaldo Coutinho

Josué Bengtson
1 vaga

Davi Alcolumbre

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Zé Lima
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves - vaga do PSB
João Tota - vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

Clóvis Fecury
Laura Carneiro

1 vaga

Ann Pontes
Darcísio Perondi

Rose de Freitas -vaga do PSDB
1 vaga

PV

PL

PP

Ary Vanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias - vaga do PSB
PFL

PTS

PSB

PSDB

PCdoB

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Odair
Reginaldo Lopes
Vignalti
lico Bronzeado

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Sarney Filho

Perpétua Almeida

Pastor Frankembergen
SilasCâmara

PPS
Átila Lins

Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Wüson Santos
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Darci Coelho· vaga do PFL

Francisco Garcia

Ronivon Santiago
Suely Campos

PDT

Humberto Michiles
Raimundo Santos

Dr. Rodolfo Pereira

Dr. Ribamar Alves

Hamilton Casara - vaga do PSDB
Janete Capiberibe

Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Marinha Raupp
Osvaldo Reis (Licenciado)

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PMDB

Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira Alberto Goldman Anivaldo Vale

111111::



Custódio Maltas
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Darci Coelho· vaga do PFL
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Alberto Fraga - vaga do
PMDB

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves
Marcus Vicente· vaga do PP
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Reginaldo Germano· vaga do
PFL

Ronivon Santiago
Vanderlei Assis· vaga do

PRONA
PTB

Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles

Mauricio Rabelo
Paulo Marinho. vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

(Deputado do PT ocupa a vagá)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado
Paes Landim
(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa
a vaga)

Benedito de Lira
Darci Coelho· vaga do
PFL
Ildeu Araujo. vaga do
PRONA
Ricardo Fiuza
Wagner Lago • vaga do
PDT
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalllães
Vicente Cascione

Vílmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

2 vagas

PMDB
Osmar Serraglio

4 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Nicias Ribeiro

Zenaldo Coutinho

Zulaíê Cobra

PP
Celso Russomanno

Nélio Dias

Professor Irapuan Teixeira· vaga do
PRONA

Roberto Balestra

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Jair Bolsonaro
1 vaga

PL

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170·A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
10 Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2' Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
30 Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
(Deputado do PP ocupa á vaga)

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PDT
S.PART.

Luciana Genro· vaga do PT
Júlio Delgado

João Paulo Gomes da Silva

Paulo Marinho· vaga do PFL

RaimundO Santos

Wellington Roberto
PSB

2 vagas

1 vaga

PDT

Pompeo de Maltas

PPS

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PSC

PC do B

Carlos Mata
Inaldo Leitão· vaga do
PSDB
José Santana de
Vasconcellos
Maurício Rabelo

Dimas Ramalho

Renato Casagrande
(Deputado do PSC
ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Perpétua Almeida

Carlos Willian • vaga do
PSB

(Deputado do PP ocupa
li vaga)

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318·687417059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
10 Vice-Presidente:
2' V'ce-Presidente:
3' Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Iriny Lopes
Mariãngela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu

PT

PDT

PFL

Jandira Feghali

Alceu Collares

Leônidas Cristino

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

Coriolano Sales
Jairo Carneiro



Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto

Paulo Delgado

Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Professora Raquel Teixeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
lincoln Porteia

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

1 vaga
PFL

Antonio Carlos Magalhães Neto
Eduardo Sciarra

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Paulo Bauer
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

PSDB
Carlos Alberto Leráia

Nicias Ribeiro
Thelma de Oliveir,a

Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Nélio Dias

Ricardo Barros
(Deputado do PSC ocupa ;B

vaga)
PTB

Edna Macedo
José Múcio Monteim

Neutonlima
PL

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

PSB

Titulares
PT

Carlos Santana
Dr8.Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha

Vicentinho

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMOB
Leonardo Picclani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio.Carlos Pannunzio
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP

Francisco Dornelles

Nelson Meurer
Professor Irapuan Teixeira - vaga do
PRONA
Roberto Balestra

PTB
lris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves - vaga do PMOB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL

Suplentes

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcisio Zimmermann
(DeputadoS.PART.

ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim
2 vagas

Jefferson Campos
Leandro Vilela

Pastor Pedro Ribeiro
Takayama

1 vaga

Ariosto Holanda
Alila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

IIdeu Araujo· vaga do
PRONA

Leonardo Vilela

Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Neiva Moreira (licenciado)

Renildo Calheiros

PPS

PDT

PCdoB

PV

2 vagas

Atila Lins

Mário Heringer

Inácio Arrud.~

Almir Moura
Miguel de Souza
Paulo Marinho - vaga do PFL
Sandro Mabel

PSB

Dr. Ribamar Alves

Isaias Silvestre
PPS

Heleno Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

Luciano Leitoa· vaga do
PDT

2 vagas

Jovino Cândido Marcelo Orti:<:
PSC

Valdenor Guedes - vaga do PP
S.PART.

João Fontes - vaga do PT

Júlio Delgado
Maria Helena· vaga do PMDB

PDT

Pompeo de Mattos

PC doB

Cláudio Magrão

(Deputado do PSB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)

Daniel Almeida
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

S.PART.

Jamil Murad

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Babá - vaga do PT



RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ASRANJA O SISTEMA TRISUTÁRIO NACIONAL.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relatar: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

S.PART.
Fernando Gabelra • vaga do

PT

Secretário(a) Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. sala 170-A
Telefones: 3',8-8790/7059
FAX: 318-21'-0

PT

PP
André Zacharow - vaga do PDT
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Rornel Anízio

PCdoS

PPS

PSS

Suplentes

2 vagas

Nélio Dias
1 vaga

Rodrigo Maia
2 vagas

Carios Sampaio
João Campos

1 vaga

Guilherme Menezes
José Pimentel

Mauricio Rands
Nelson Pellegrino

Pastor Pedro Ribeiro
Sandra Rosado

1 vaga

PP

PT

Alex Canziari
Antonio Cruz

PFL

PTS

Mário Negrol nonte
Regina!do G !rrnano - vaga do PFL
Vanderlei As ,is - vaga do PRONA
1 vaga

PSDS

José Carlos Araújo
Mendonça P'ado
(Deputado dO PP ocupa a vaga)

PMDS
Josias Quint,d
Marcelo Cas:m
Mauro Lopm,

Bosco Cosia
He!enildo Ril'eiro
Vicente Arruda

Fernando Ferro
João Alfredo
Luiz Alberto
Luiz Couto

Presidente:
1° Vice-Presi Jente:
2' Vico-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares
(Deputada do PT ocopa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado co PFL ocupa a vaga)

PT
Antonio Carlos Biscaia • vaga do PRESIDENTE

PMDB
Mendes RibEiro Filho· vaga do PRESIDENTE

PFL
Moroni Torgan - vaga do PRESIDENTE

COMIS~:ÃOESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODLZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPU"ADOS NO EXERCíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAM!õNTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N ° 29, DE 1993

Secrelário(a) 
Local: CEDI
Telefones: 318,6814- 318,6816

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MiLíCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMíNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1° Vice-Presdenle: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presíjenle: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Ary Vanazzi
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Augusto Nardos
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mata
Veda Crusius

(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos

Vanessa Grazziolin

Zequinha Marinho - vaga do
PTS

PV

Pastor Francisco Olimpio
1 vaga

PL
Jaime Martins

João Paulo Gomes da Silva
Reinaldo Belão

1 vaga

João Herrmann Neto

PFL

PSC

PDT

PTS

Arnon Bezerra· vaga do PSDS

Enio Tatico
Podro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PSDS

PMDS

Edson Duarte

Sérgio Miranda

Edrnar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgilio Guimarães

Walter Pinheiro

Lupércio Ramos

Gerson Gabrlelli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Paes· vaga do PFL
Julio Serneghini
LUIZ Carlos Hauly

Narcio Rodrigues

Walter Feldman

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourl
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Armando Monteiro - vaga do
PMDS
José Militão
Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

Belo Albuquerque
Renalo Casagrande



PT
Chico Alenc<!r

PMDB

Telefones: 318-7061/8361/878417070
FAX: 318-2182

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABíVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes

PFL

PSB

PC do B
Alex<!ndre C<!rdoso

José Divino

L<!ur<! Carneiro

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL 
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

Jandira Feghali

Secretário(<!): -

PL
Marcos de Jesus Almeida de Jesus
Paulo Gouvêa Edmar Moreira

PSB
Dr. RibamarAlves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
Promotor Afonso Gil Davi Alcolumbre

PCdoS
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
(Deputado do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Francisco dé Assis Diniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Josias Quintal (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

PT

PTB

PT

PFL

PL

PSB

PC doB

Pedro Fernandes

Vanessa Grazziotin

Paulo Marinho

Dr. Ribamar Alves

PMDB

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PFL

PSDB

Francisco Rodrigues

Alceste Almeida

Wagner Lago
PP

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PMDB

João Castelo

César Bandeira
Corauci Sobrinho

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS pOLíTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titul<!res Suplentes

Devanir Ribeiro 4 vagas
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Laura Carneiro 3 vagas
Marcos Abramo
Robson Tuma

PMDB
Josias Quintal 3 vagas
Olavo Calheiros
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Júlio Redecker Nicias Ribeiro
Julio Semeghini 1 vaga

PP
Julio Lopes Ricardo Barros
Sandes Júnior (Deputado do PSC ocupa a vaga)

PTB
Alex Canziani Armando Monteiro
SifasCâmara Carlos Dunga

PL
Maurício Rabelo Neucimar Fraga
Medeiros Wanderval Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Paula Baltazar

PPS
Júlio Delgado Lupércio Ramos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira 1 vaga

PCdoB
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
S<!rney Filho Jovino Cândido

PSC
Valdenor Guedes - vaga do PP

Secretário(<!): Silvio Souza d<! Silv<!
Loc<!l: Anexo 11, Pavimento Superior, S<!I<! 151-B



Suplentes
9 vagas

PL

PTB

PSDB

PDT

PSB

PPS
Gonzaga Patriota

Inaldo Leitão

Severiano Alves

Rogério Teófilo

PT

PMDB

Rommel Feijó

Reginaldo Genmano
PP

Antonio Cambraia
Átila Lira

Fernando Ferro
João Alfredo

Marcelo Castro
Wilson Santiago

Secretário(a): -

Fernando de Fabinho
Inocêncio Oliveira

PFL

PT

Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHENTES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Coordenador: Inaldo Leitão (PL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Mário Dráusio de O Coutinho
Local: Anexa 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-705817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A DISCUTIR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAí.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PT
Eduardo Valverde • vaga do PRESIDENTE
Luiz Eduardo Greenhalgh • vaga do PRESIDENTE
Virgílio Guimarães· vaga do PRESIDENTE

PFL
José Roberto Arruda· vaga do PRESIDENTE

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do PRESIDENTE

PSDB
Eduardo Barbosa· vaga do PRESIDENTE

PL
Carlos Mata· vaga do PRESIDENTE

PPS
Colbert Martins· vaga do PRESIDENTE

pedoB
Sérgio Miranda· vaga do PRESIDENTE

PTB

Dr. Rodolfo Pereira
PDT

Suely Campos
PP

Secretário(a): -

Pastor Frankembergen

Vanessa Grazziotin
PCdo B

Secretário(a): Iara Bernardi
Luci Choinacki

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputádo S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PT
Assis Miguel do Couto· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Osmar Serraglio - vaga do PRESIDENTE

PFL
Eduardo Sciarra • vaga do PRESiDENTE

PP
Nelson Meurer· vaga do PRESIDENTE

PTB
, Alex Canziani -vaga do PRESIDENTE
. PSDB

Luiz Carlos Hauly - vaga do PRESIDENTE
S.PART.

PFL
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos

PTB
Elaine Costa
Kelly Moraes

PSB
Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena

PCdoB
Alice Portugal
Perpétua Almeida

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A



~~~~~~ --- -----

Telefones: 318-878317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO EM ÁREA CONTíNUA DA

RESERVA INDíGENA "RAPOSA SERRA DO SOL", NO
ESTADO DE RORAIMA.

Coordenador: Moacir Michelelto (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Lindberg Farias

Sandro Matos - vaga do PRESIDENTE
PSC

Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE
PV

Deley • vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos - vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz • vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

S.PART.
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE

PFL

PMDB

PSDB

Asdrubal Bentes
Moacir Michelelto

José Rocha
Mussa Demes

PT

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário(a):

PP

PTB

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Luis Carlos Heinze

Jair Bolsonaro

Coronel Alves
PL

PSB

Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-842817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titu lares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bitlencourt • vaga do PRESIDENTE
Nelson Bomier • vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga do PRESIDENTE

Hamilton Casara

Colbert Martins
PPS

PFL
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho· vaga do PFL
Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
Carlos Mola

PSB
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves

Secretário(a): Saulo Auguslo Pereira
Local: Anexo 11, Pavirnenlo Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-706417059
FAX: 318-2140

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N"
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
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(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PT
Iara Bernardi - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Gastão Vieira - vaga do PRESIDENTE

PFL
Paulo Magalhães - vaga do PRESIDENTE

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - vaga do PRESIDENTE
Professora Raquel Teixeira - vaga do
PRESIDENTE

Secretàrio(a): -

--'------_..__.._----_ ..



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

Ug 020055

Gestão 00001

R$ 31,00
R$96,00

R$127,60
R$ 0,30
R$O,SO

R$62,00
R$193,00
R$255,20

R$ 0,30
R$ O,SO

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasi~ Agência

4201-3 conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEp, indicando a assinatura pretendi

da, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

Subsecretaria de Edições Técnicas

Assinaturas OCN

Venda de Editais

Orçamento/Co brança

Aparas de Papel

Leilão

Aluguéis

Cópias Reprográficas

02005500001001-0

02005500001002-9

02005500001003-7

02005500001004-5

02005500001005-3

02005500001006-1

02005500OO1007-X

02005500001008-8

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinatura dos OCN

Maiores informações pelos telefones (Qxx61) 311-3772 e (Oxx61) 311-3803 - Serviço dEfl1Wis
tração Econômico-Financeira/Controle de Assinaturas, com Mourão ou Solange Neto/Waldir



EDiÇÃO DE HOJE: 546 PÁGINAS


