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Sumário 

Encaminhamento da votação do § 2º do art. 23 do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 

4.529 de 2004 (Institui o Estatuto da Juventude, dispondo sobre os direitos dos jovens, os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, o estabelecimento do Sistema 

Nacional de Juventude, e dá o... mais 

 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores que acompanham esta 

sessão, jovens estudantes de todo o Brasil, a retirada deste § 2º vai 

estabelecer no Brasil, primeiro, a existência da carteira de identidade 

estudantil. Segundo, todos os direitos previstos no Estatuto da Juventude 

estarão preservados. 

O único aspecto que nós vamos garantir com a supressão desse dispositivo é o 

de que qualquer entidade estudantil de âmbito municipal e estadual poderá 

emitir a carteira de identidade estudantil. Isso significa dar liberdade a que os 

grêmios estudantis, a que as associações estudantis emitam o documento que, 

nas regras estabelecidas pelo Estatuto da Juventude, dará acesso a eventos 

culturais, sociais e esportivos. Não mexemos em nada, apenas evitamos um 

texto que constrói um monopólio. 

Eu vou ler, para ficar muito claro. O §2º diz o seguinte: 

"A carteira de identidade estudantil será expedida preferencialmente pela 

Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes 

e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas" - aí tem - "e por 

entidades estudantis estaduais e municipais a elas filiadas." 

Por isso, corretamente, o Deputado Garotinho e outros Líderes pediram 

sensibilidade à Relatora para retirar a expressão "a elas filiadas". E por que 

não foram atendidos? Porque esse texto foi construído para obrigar, por lei, o 

vínculo das entidades estudantis, que têm que ser livres. A organização 

estudantil tem que ser livre! A liberdade é o valor que acompanha a juventude. 

E o objetivo era, por lei, fazer o atrelamento a três entidades que eu respeito. 

Só que elas não são as únicas entidades estudantis existentes no Brasil. 

Por isso, peço a atenção dos pares e o seu apoio para que nós possamos votar 



pela supressão do dispositivo, já que a Relatora não aceitou a nossa 

argumentação pela retirada da expressão "a elas filiadas". Imaginem: retira-se 

a liberdade dos grêmios estudantis e os obrigar, por lei, a se filiar à UNE. É 

demais! Foram longe demais os interesses - como lembraria Leonel Brizola 

desta tribuna -, que não são os interesses dos estudantes brasileiros. 

Portanto, vamos remover a expressão, pela liberdade de organização dos 

estudantes brasileiros, lembrando que a liberdade é um valor que nos 

acompanhou na juventude, acompanha-nos até hoje e acompanha todos os 

estudantes brasileiros. 

Obrigado. 
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Estranheza pela não aposição de veto a dispositivo do Projeto de Lei 98 de 2011, sobre a 

instituição do Estatuto da Juventude , que restringe à Associação Nacional de Pós-

Graduados, à UNE, à União Brasileira de Estudantes Secundaristas e entidades estaduais e 

municipais a elas filiadas a compet... mais 

 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Deputados, Srªs e Srs. Senadores, aqueles que 

acompanham esta sessão, senti falta de um veto da Presidente Dilma. O grupo 

que analisa no Palácio do Planalto os projetos de lei faz verdadeiras chicanas 

do ponto de vista jurídico e constitucional, para atender aos vetos políticos. 

O veto do Fundo de Garantia é um veto político e, por isso, tem de ser 

derrubado. (Palmas.) 

O Veto nº 30 é outro veto político e, por isso, precisa ser derrubado. (Palmas.) 

Mas senti falta, Sr. Presidente, do veto ao art. 23, § 2º, do Estatuto da 

Juventude, porque, Deputado João Campos, lá se cria um cartório, cria-se um 

monopólio, contrariando a Constituição brasileira. Alertávamos isso desta 

tribuna quando passou aqui o Estatuto da Juventude, porque lá diz 

textualmente o seguinte: "A carteira de identidade estudantil será expedida 



preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela UNE, 

pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis 

estaduais e municipais a elas filiadas". O que significa esse comando? 

Ele significa bater de frente com o art. 5º da Constituição Federal, que lá no 

sue inciso XX diz que ninguém poderá ser obrigado a se associar a quem quer 

que seja através de uma lei. Lá está salvaguardado o livre direito de 

organização, que foi subvertido por esse artigo e que cria um monopólio, 

porque somente os grêmios estudantis municipais e estaduais de todo o Brasil 

para emitir a carteira de identidade estudantil, que dá acesso ao estudante a 

todas as benesses da meia-entrada em jogos de futebol, em eventos culturais, 

nos teatros, nos cinemas. É preciso estar filiado à UNE, à Ubes ou à 

Associação Nacional de Pós-Graduandos. 

Nós, do Democratas, não nos esquecemos de que juramos respeitar a 

Constituição.  

Entramos, hoje, no Supremo Tribunal Federal, com a ADI nº 5.045, que tem 

como Relator... 

(Interrupção do som.) 

 

O SR. ONYX LORENZONI - ...o Ministro Gilmar Mendes - para concluir, Sr. 

Presidente -, pedindo que seja retirada do texto a expressão "a elas filiada", em 

nome de um princípio fundamental da juventude brasileira, que é a liberdade: a 

liberdade de associação, a liberdade de reunião e a liberdade de organização 

para o movimento estudantil. Esse é o combustível que trouxe muitos dos 

senhores e das senhoras aqui hoje, neste plenário do Congresso Nacional. 

Por essa razão, Sr. Presidente, senti falta desse veto. Seria o único de toda a 

lista em relação ao qual eu votaria a favor, porque ele estava a favor da 

liberdade dos estudantes, a favor da liberdade de organização estudantil nos 

milhares de colégios, escolas secundaristas do Brasil todo, permitindo que o 

movimento estudantil não tivesse... 

(Interrupção do som.) 

 

O SR. ONYX LORENZONI - ...obrigação de - concluo, Sr. Presidente - uma 

amarra legal que os leva a ter filiação obrigatória às três entidades: à UNE, à 

Ubes e à Associação Nacional de Pós-Graduandos.  

Então, em defesa da liberdade de organização estudantil, nós fizemos isso. 

E quero dizer uma palavra final sobre esta sessão. Temos que ficar muito 

vigilantes, porque, na última sessão, o gás de cozinha não foi desonerado. 



Eu espero que na noite de hoje todos os vetos caiam, porque a decisão política 

do Governo não pode contrariar a palavra livre, democrática e soberana do 

Congresso Nacional. 

(Manifestação da galeria.) 

 

O SR. ONYX LORENZONI - Quando o Congresso decide, não é o Deputado A 

ou o Senador B. Quando o Congresso decide, é o povo brasileiro quem 

decidiu. 

(Manifestação da galeria.) 

 


